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GANTT-schema 189 2016-04-06
Ta fram en översiktlig tidsplan i form av ett

GANTT-schema som kontinuerligt uppdateras Maria Nylander Alla 2016-04-06 Uppdateras kontinuerligt

Handledarmöte 1 2016-04-06 Information om projektet W-16-49/P-01 Karin Bergman Alla ink. Roger 2016-04-06

Projektplan 2016-04-06 Arbeta fram en projektplan W-16-49/A-01 Malin Olsson Alla 2016-04-12

Power-Point 2016-04-06 Förbereda presentation av projektplan Maria Nylander Karin Bergman 2016-04-12

Bolla problemformulering 2016-04-06 Bolla problemformulering med Roger Terese Renström 2016-04-12

Bolla problemformulering 2016-04-06
Bolla problemformulering med Josef och

Karolina Karin Bergman 2016-04-11

Planera studiebesök 2016-04-06 Maila Karolina och bestämma en dag Karin Bergman 2016-04-18

Redovisa projektplan 2016-04-07 Projektplansredovisning Malin Olsson Alla 2016-04-12 kl 14-14.20

Ansvarsfördelning 2016-04-07 Bestämma ansvarsfördelning Linn Berkelund Alla 2016-04-11

Planera in Handledarmöte 2016-04-07 Planera in handledarmöte Terese Renström Alla 2016-04-08 möte bokat till tis. 12/4 15.15

Internmöte 1 2016-04-07 Internmöte 11/4 W-16-49/P-02 Malin Olsson Alla 2016-04-11

Handledarmöte 2 2016-04-07 Handledarmöte 12/4 W-16-49/P-03 Terese Renström Alla 2016-04-12

Mötesstruktur 2016-04-11 Mötesstruktur W-16-49/A-02 Malin Olsson

Internmöte: litteraturstudie 2016-04-11 Internmöte: start litteraturstudie 13/4 W-16-49/P-04 Malin Olsson Alla 2016-04-13

Internmöte 2016-04-13 Internmöte: litteraturstudie W-16-49/P-05 Malin Olsson Alla 2016-04-15

Beslut om litteraturstudie 2016-04-13 Arbetsfördelning Alla Alla 2016-04-11

Fråga om tidigare studier 2016-04-13
Maila Josef och fråga om dricksvatten och

tidigare studier Karin Bergman Terese Renström 2016-04-13

Litteraturstudie 2016-04-13
Litteraturstudie: flödesberäkning med Darcys

Ekvation W-16-49/L-01 Maria Nylander 2016-04-19

Litteraturstudie 2016-04-13 Litteraturstudie: Grundvattenbildning W-16-49/L-02 Karin Bergman 2016-04-18

Litteraturstudie 2016-04-13
Litteraturstudie: Bakgrund om

Gävle/Gävleåsen/rullstensåsar mm W-16-49/L-03 Karin Bergman 2016-04-18

Litteraturstudie 2016-04-13 Litteraturstudie: Metoder för isotopanalys W-16-49/L-04 Linn Berkelund 2016-04-18

Litteraturstudie 2016-04-14
Litteraturstudie: Isotoper i den hydrologiska

cykeln W-16-49/L-05 Linn Berkelund 2016-04-18

Litteraturstudie 2016-04-14
Litteraturstudie: Konstgjord

grundvattenbildning W-16-49/L-06 Karin Bergman 2016-04-18

Skriva litteraturstudie 2016-04-15
Skapa och fullborda dokument

"litteraturstudie" W-16-49/G-01 Maria Nylander Alla 2016-04-19

Litteraturstudie 2016-04-15
Litteraturstudie: Organiskt material, järn,

mangan, svavelväte W-16-49/L-07 Terese Renström 2016-04-19

Litteraturstudie 2016-04-15 Litteraturstudie: Salt- och ytvatteninträngning W-16-49/L-08 Terese Renström 2016-04-19

Litteraturstudie 2016-04-15 Litteraturstudie: Syre & väteisotoper W-16-49/L-09 Malin Olsson 2016-04-19

Litteraturstudie 2016-04-15 Litteraturstudie: Fraktionering W-16-49/L-10 Malin Olsson 2016-04-19

Litteraturstudie 2016-04-15 Litteraturstudie: Avdunstning W-16-49/L-11 Malin Olsson 2016-04-19

Litteraturstudie 2016-04-15 Litteraturstudie: Isotoper i grundvattnet W-16-49/L-12 Terese Renström 2016-04-19

Litteraturstudie 2016-04-14 Litteraturstudie: Piper-Diagram W-16-49/L-13 Maria Nylander 2016-04-19

Litteraturstudie 2016-04-14
Litteraturstudie: Stabila Syreisotoper -

Artikelsammanfattning W-16-49/L-14 Maria Nylander 2016-04-19

Internmöte 2016-04-20 Internmöte angående mätdata och planeri W-16-49/P-06 Malin Olsson Alla 2016-04-20

Handledarmöte 2016-04-20 Möte med handledare W-16-49/P-07 Terese Renström Alla 2016-04-21

Internmöte 2016-04-20 Internmöte 28/4 W-16-49/P-08 Malin Olsson Alla 2016-04-28

Dataanalys 2016-04-20 Analys av data 26/4

Minilitteraturstudie 2016-04-20 Minilitteraturstudie, intern deadline 3/5 W-16-49/G-02 Malin Olsson Alla 2016-05-02

Extrainsatt internmöte 2016-04-21 Extrainsatt internmöte W-16-49/P-09 Malin Olsson Alla 2016-04-21

Handledarmöte 2016-04-21 Möte med handledare 29/4 W-16-49/P-10 Terese Renström Alla 2016-04-29

Litteraturstudie rev 2 2016-04-21 Reviderad version av litteraturstudie W-16-49/G-03

Revidering av L-rapport 2016-04-27
Litteraturstudie: omrevidering av Metoder för

isotopanalys W-16-49/L-15 Linn Berkelund 2016-04-29

Revidering av L-rapport 2016-04-27
Litteraturstudie: omrevidering av Isotoper i

den hydrologiska cykeln W-16-49/L-16 Linn Berkelund 2016-04-29

Revidering av L-rapport 2016-04-28
Litteraturstudie: omrevidering av Bakgrund

om dricksvattenförsörjningen i Gävlekommun W-16-49/L-17 Karin Bergman 2016-04-29

Revidering av L-rapport 2016-04-28
Litteraturstudie: omrevidering av

Grundvattenbildning W-16-49/L-18 Karin Bergman 2016-04-29

Revidering av L-rapport 2016-04-28
Litteraturstudie: omrevidering av Konstgjord

grundvattenbildning W-16-49/L-19 Karin Bergman 2016-04-29

Revidering av L-rapport 2016-04-28
Litteraturstudie: Omrevidering av salt- och

ytvatteninträngning W-16-49/L-20 Terese Renström 2016-04-29

Revidering av L-rapport 2016-04-28
Litteraturstudie: Omrevidering av Isotoper i

grundvattnet W-16-49/L-21 Terese Renström 2016-04-29

Revidering av L-rapport 2016-04-28
Litteraturstudie: Omrevidering av organiskt

material, järn, mangan och svavelväte W-16-49/L-22 Terese Renström 2016-04-29

Internmöte 2016-04-28 Internmöte 2/5 W-16-49/P-11 Terese Renström 2016-05-16

Revidering av L-rapport 2016-04-28 Litteraturstudie: Syre & väteisotoper W-16-49/L-23 Malin Olsson 2016-04-29

Revidering av L-rapport 2016-04-28 Litteraturstudie: Fraktionering W-16-49/L-24 Malin Olsson 2016-04-29

Revidering av L-rapport 2016-04-28 Litteraturstudie: Avdunstning W-16-49/L-25 Malin Olsson 2016-04-29

Handledarmöte 2016-04-29 Handledarmöte 9/5 W-16-49/P-12 Alla 2016-04-29

Revidering av L-rapport 2016-04-29 Litteraturstudie: Piper-Diagram W-16-49/L-26 Maria Nylander 2016-04-29

Revidering av L-rapport 2016-04-29 Litteraturstudie: Darcys lag W-16-49/L-27 Maria Nylander 2016-04-29

Introduktion, Litteraturstudie 2016-04-29 Litteraturstudie: Introduktion W-16-49/L-28 Malin Olsson 2016-04-29

L-rapport: Mail 2016-04-28 Mailkonversation Josef W-16-49/L-29 Terese Renström 2016-04-29

L-rapport: Mail 2016-04-28 Mailkonversation Karolina W-16-49/L-30 Linn Berkelund 2016-05-02

L-rapport: Org. material 2016-04-28 Plot-Organiskt material W-16-49/L31 Terese Renström 2016-05-02

L-rapport: Löst Syre 2016-04-28 Plot- Löst syre W-16-49/L-32 Linn Berkelund 2016-05-02

L-rapport: Klorid 2016-04-28 Plot- Kloridhalt W-16-49/L-33 Terese Renström 2016-05-02

L-rapport: Piperdiagram 2016-04-28 Plot- Piperdiagram Årsmedelvärde W-16-49/L-34 Terese Renström 2016-05-02

L-rapport: Flöden 2016-04-28 Plot - Flöden W-16-49/L-35 Karin Bergman 2016-05-02

L-rapport: Darcys hastigheter 2016-04-28 Plot - Darcys hastigheter W-16-49/L-36 Karin Bergman 2016-05-02

L-rapport: GANNT 2016-04-28 GANNT-schema Mätdata W-16-49/L-37 Malin Olsson 2016-05-02

L-rapport: Studiebesök 2016-04-28 Studiebesök sammanfattning W-16-49/L-38 Maria Nylander 2016-05-02

L-rapport: MATLAB 2016-04-28 MATLAB-kod W-16-49/L-39 Karin Bergman 2016-05-02

L-rapport: Rapportstruktur 2016-04-28 Rapportstruktur W-16-49/A-03 Malin Olsson 2016-05-02

Internmöte 2016-05-02 Internmöte 9/5 inställt W-16-49/P-13

Handledarmöte 2016-05-02 Handledarmöte 4/5 W-16-49/P-14 Terese Renström 2016-05-04

Projektplan 2016-05-02 Ny revision av projektplan W-16-49/A-04 Maria Nylander W-16-49/A-01 2016-05-02

Slutrapport version 1 2016-05-03 Slutrapport version 1 W-16-49/S-01 Alla 2016-05-17

L-rapport: 3.2.1 Hydraulisk
konduktivitet 2016-05-03

Uppskattad hydraulisk konduktivitet för flöde
A och E W-16-49/L-40 Maria Nylander 2016-05-03

Till metod i slutrapport under
darcys flöden

L-rapport 4.2 Flöden 2016-05-03 Resultat flöde W-16-49/L-41 Karin Bergman 2016-05-03
Till resultat i slutrapport
under darcys flöden

L-rapport: 3.2.2 Tvärsnitts-
areor och gradienter 2016-05-03 Tvärsnittsareor och gradienter för darcys lag W-16-49/L-42 Maria Nylander 2016-05-03

Till metod i slutrapport under
darcys flöden

L-rapport: syre-väteplott 2016-05-03 Metod och resultat till plott delta2H-delta18O W-16-49/L-43 Linn Berkelund 2016-05-16

L-rapport:18O-tidplott 2016-05-03 Metod och resultat till plott delta18O mot tid W-16-49/L-44 Linn Berkelund 2016-05-16

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp

Ärendelogg

Ärendeloggen innehåller alla arbetsuppgifter som utförs inom projektet. De som avrapporteras med en rapport ingår även i rapportloggen.

Projekt: Analys av stabila syreisotoper för undersökning av hydrogeologiska förhållanden i Gävleåsens infiltrationsområde



L-rapport: 2016-05-04

 Metod och resultat för beräkning av
förhållandet mellan delta18O och flödet i
blandningsvattnet W-16-49/L-45 Linn Berkelund 2016-05-16

L-rapport 2016-05-04 Metod för kemiska parametrar W-16-49/L-46 Terese Renström 2016-05-16

L-rapport 2016-05-04 Resultat Kloridjoner W-16-49/L-47 Terese Renström 2016-05-16

L-rapport 2016-05-04 Resultat Organiskt material W-16-49/L-48 Terese Renström 2016-05-16

L-rapport 2016-05-04 Resultat Piperdiagram W-16-49/L-49 Terese Renström 2016-05-16

L-rapport 2016-05-04 Resultat löst syre W-16-49/L-50 Terese Renström 2016-05-16

L-rapport 2016-05-04 Metod och resultat Blandningsförhållande W-16-49/L-51 Malin Olsson 2016-05-16

Handledarmöte 2016-05-04 Handledarmöte 12/5 W-16-49/P-15 Terese Renström 2016-05-16

2016-05-10 Klorid- teori och tidigare studier W-16-49/L-52 Terese Renström 2016-05-16

2016-05-11 Diskussion kemiska papametrar W-16-49/L-53 Terese Renström 2016-05-16

2016-05-11 Blandningsförhållande, studier W-16-49/L-54 Malin Olsson 2016-05-16
L-rapport: Hydraulisk
konduktivitet 2016-05-11 Appendix Flöden W-16-49/L-55 Karin Bergman Maria Nylander 2016-05-17
L-rapport: Tvärsnitts- areor
och gradienter 2016-05-11 Metod - 4.1 Flöden i Gävleåsen W-16-49/L-56 Maria Nylander 2016-05-17

2016-05-11 Resultat flöde W-16-49/L-57 Karin Bergman 2016-05-17
L-rapport: Metod - Tre
modeller 2016-05-11

 Metod - 4.1.4 Tre modeller över Gävleåsens
vattenflöden W-16-49/L-58 Maria Nylander 2016-05-17

2016-05-11 Tre modeller Resultat W-16-49/L-59 Karin Bergman 2016-05-17

L-rapport: 1. Inledning 2016-05-11 1. Inledning W-16-49/L-60 Maria Nylander 2016-05-17

L-rapport: 1.6 Avgränsningar 2016-05-11 1.6 Avgränsningar W-16-49/L-61 Maria Nylander 2016-05-17

2016-05-11 Infiltrationsanläggning W-16-49/L-62 Karin Bergman 2016-05-17
L-rapport: 2.3 Flöden i
Gävleåsen 2016-05-11 2.3 Flöden i Gävleåsen W-16-49/L-63 Maria Nylander 2016-05-17

2016-05-11 Observationsrör och -brunnar W-16-49/L-64 Karin Bergman 2016-05-17

2016-05-11 Diskussion Darcys lag W-16-49/L-65 Karin Bergman Maria Nylander 2016-05-17
L-rapport: 6.3
Flödesberäkningar och
isotopmassbalans för de tre
modellerna 2016-05-11

Diskussion - 6.3 Flödesberäkningar och
isotopmassbalans för de tre modellerna W-16-49/L-66 Maria Nylander

Linn Berkelund, Karin
Bergman 2016-05-17

L-rapport: 6.1 Avgränsningar 2016-05-11 Diskussion - 6.1 Avgränsningar W-16-49/L-67 Maria Nylander 2016-05-17

5/17/2016 Internmöte 18/5 W-16-49/P-16 Malin Olsson 2016-05-18

2016-05-18 Handledarmöte 23/5 10.15 W-16-49/P-17 Terese Renström Alla 2016-05-24

L-rapport 2016-05-19 Metod och resultat för isotopmassbalanser W-16-49/L-68 Linn Berkelund 2016-05-20

S-rapport 2016-05-19 Slutrapport version 2 W-16-49/S-02 Alla 2016-05-20

2016-05-19 Tre modeller Resultat W-16-49/L-69 Karin Bergman 2016-05-20

Revidering L-rapport 2016-05-20 Revidering av: Klorid teori och tidigare studier W-16-49/L-70 Terese Renström 2016-05-20

Revidering L-rapport 2016-05-20 Revidering av: Diskussion kemiska parmetrar W-16-49/L-71 Terese Renström 2016-05-20

2016-05-20 Blandningsförhållande,modell 1 W-16-49/L-72 Malin Olsson 2016-05-20

2016-05-23 Slutrapport version 3 W-16-49/S-03 Alla 2016-05-23

2016-05-23 Metod och resultat för isotopmassbalanser W-16-49/L-73 Linn Berkelund 2016-05-24

2016-05-27 Handledarmöte 8 31/5 10.15 W-16-49/P-18
Terese Renström, Maria
Nylander 2016-05-31

2016-05-30 Slutrapport version 4 W-16-49/S-04 Alla 2016-05-31

2016-05-31 Ställning till kritik av opponeringsgrupp W-16-49/A-05 Alla 2016-05-31

2016-06-01 Slutrapport version 5 W-16-49/S-05 Alla 2016-06-01
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Slutrapport S [12] W-16-49/S-01 Slutrapport version 1 2016-05-17
Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander,
Malin Olsson, Terese Renström

W-16-49/S-02 Slutrapport version 2 2016-05-20 W-16-49/S-01
Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander,
Malin Olsson, Terese Renström

W-16-49/S-03 Slutrapport version 3 2016-05-23 W-16-49/S-02
Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander,
Malin Olsson, Terese Renström

W-16-49/S-04 Slutrapport version 4 2016-05-31 W-16-49/S-03
Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander,
Malin Olsson, Terese Renström

W-16-49/S-05 Slutrapport version 5 2016-06-01 W-16-49/S-04
Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander,
Malin Olsson, Terese Renström

Administrativa rapporter: A [13] W-16-49/A-01 Projektplan 2016-04-12
Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander,
Malin Olsson, Terese Renström

Projektplaner, beslut om arbetsformer, W-16-49/A-02 Mötesstruktur

mötesstruktur inom projektet etc. W-16-49/A-03 Rapportstruktur 2016-05-02
Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander,
Malin Olsson, Terese Renström

W-16-49/A-04 Ny revision av projektplan 2016-05-02 Maria Nylander och Karin Bergman

W-16-49/A-05 Ställning till kritik av opponeringsgrupp 2016-05-31 Alla

Projektgruppsprotokoll med P W-16-49/P-01 Protokoll från handledarmöte 2016-04-06 Karin Bergman

ärendelogg (se flik nedan).  [14] W-16-49/P-02 Projektgruppsprotokoll 2016-04-11 Malin Olsson

Handledarmöte W-16-49/P-03 Handledarmötesprotokoll 2016-04-12 Terese Renström, Linn Berkelund

Internmöte: Start av litteraturstudie W-16-49/P-04 Internmöte litteraturstudie 2016-04-13 Malin Olsson

W-16-49/P-05 Internmöte litteraturstudie 2016-04-15 Malin Olsson, Maria Nylander

W-16-49/P-06 Internmöte 2016-04-20

W-16-49/P-07 Handledarmötesprotokoll 2016-04-21 Malin Olsson, Terese Renström, Linn Berkelund

W-16-49/P-08 Internmöte 2016-04-28 Malin Olsson, Terese Renström, Linn Berkelund

W-16-49/P-09 Extrainsatt internmöte 2016-04-21 Terese Renström, Malin Olsson

W-16-49/P-10 Handledarmötesprotokoll 2016-04-29 Terese Renström, Malin Olsson, Linn Berkelund

W-16-49/P-11 Internmöte 2/5 2016-05-02 Malin Olsson, Terese Renström, Linn Berkelund

W-16-49/P-12 Handledarmötesprotokoll 9/5- inställt!

Internmöte W-16-49/P-13 Internmöte 4/5 inställt

Handledarmöte W-16-49/P-14 Handledarmöte 4/5 2016-05-04

W-16-49/P-15 Handledarmöte 12/5 2016-05-12 Terese Renström, Linn Berkelund

W-16-49/P-16 Internmöte 18/5 2016-05-18 Malin Olsson, Terese Renström

W-16-49/P-17 Handledarmöte 23/5 10.15 2016-05-24
Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander,
Malin Olsson, Terese Renström

W-16-49/P-18 Handledarmöte 8 31/5 10.15 2016-05-31 Terese Renström , Maria Nylander

Grupp/aktivitetsrapport: G [15] W-16-49/G-01 Sammanställning litteraturstudie 2016-04-19 Alla

Här redovisas resultatet från en W-16-49/G-02 Minilitteraturstudie, intern deadline 3/5 2016-05-02 Malin Olsson

grupp/aktivitet (vanligen en milstolpe). W-16-49/G-03 Reviderad version av litteraturstudie 2016-04-29 Alla

Arbetsrapport: L [16] W-16-49/L-01 Flödesberäkning med Darcys Ekvation 2016-14-19 Maria Nylander

Allt "underarbete" inom en aktivitet W-16-49/L-02 Grundvattenbildning 2016-04-18 Karin Bergman

som delrapporteras i en rapport kallas W-16-49/L-03
Bakgrund om dricksvattenförsörjningen i Gävle
kommun 2016-04-18 Karin Bergman

för en arbetsrapport. W-16-49/L-04 Metoder för isotopanalys 2016-04-18 Linn Berkelund

Det kan bestå beräkningar, försök, W-16-49/L-05 Isotoper i den hydrologiska cykeln 2016-04-18 Linn Berkelund

programkod, ritningar osv. W-16-49/L-06 Konstgjord grundvattenbildning 2016-04-18 Karin Bergman

Hit räknas även interna protokoll W-16-49/L-07
Organiskt material, järn, mangan och svavelväte
i grundvatten. 2016-04-19 Terese Renström

 mm för gruppen/aktiviteten. W-16-49/L-08 Salt- och ytvatteninträngning 2016-04-19 Terese Renström

W-16-49/L-09 Syre & väteisotoper 2016-04-19 Malin Olsson

W-16-49/L-10 Fraktionering 2016-04-19 Malin Olsson

W-16-49/L-11 Avdunstning 2016-04-19 Malin Olsson

W-16-49/L-12 Grundvatten 2019-04-19 Terese Renström

W-16-49/L-13 Piper-Diagram 2016-04-19 Maria Nylander

W-16-49/L-14 Stabila Syreisotoper - Artikelsammanfattning 2016-04-19 Maria Nylander

W-16-49/L-15 Revidering av Metoder för isotopanalys 2016-04-29 W-16-49/L-04 Linn Berkelund

W-16-49/L-16 Revidering av Isotoper i den hydrologiska cykeln 2016-04-29 W-16-49/L-05 Linn Berkelund

W-16-49/L-20 Revidering av Salt- och ytvatteninträngning 2016-04-29 W-16-49/L-08 Terese Renström

W-16-49/L-22
Revidering av Organiskt material, järn, mangan
och svavelväte 2016-04-29 W-16-49/L-07 Terese Renström

W-16-49/L-21 Revidering av Grundvatten 2016-04-29 W-16-49/L-12 Terese Renström

W-16-49/L-23 Revidering av Syre & väteisotoper 2016-04-29 W-16-49/L-09 Malin Olsson

W-16-49/L-24 Revidering av Fraktionering 2016-04-29 W-16-49/L-10 Malin Olsson

W-16-49/L-25 Revidering av Avdunstning 2016-04-29 W-16-49/L-11 Malin Olsson

W-16-49/L-26 Litteraturstudie: Piper-Diagram 2016-04-29 W-16-49/L-13 Malin Nylander

W-16-49/L-27 Litteraturstudie: Darcys lag 2016-04-29 W-16-49/L-01 Malin Nylander
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Sammanfattning 
Detta projekt behandlar hur vatten rör sig i Gävleåsen, det vill säga åsens hydrogeologiska 
förhållanden. Gävle kommun tar sitt dricksvatten från Gävleåsens grundvattenmagasin. För att 
öka grundvattenbildningen i åsen används konstgjord infiltration av åvatten och grundvatten 
genom infiltrationsbassänger, infiltrationsbrunnar och en sprinkleranläggning. Projektet 
initierades med bakgrund att grundvattennivåerna i Gävle kommuns grundvattentäkt sjunker på 
grund av vattenuttaget. Syftet med projektet var att bestämma om variationer i halt löst syre, 
organiskt material, an- och katjoner samt stabila syre- och väteisotoper kunde användas för att 
förklara de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen. Även storleken på flödet uppströms och 
nedströms om infiltrationsanläggningen samt blandningsförhållandet nedströms skulle fastställas. 

 
Tre modeller över hur flödet varierade i åsen utformades på grund av den stora osäkerhet som 
fanns vid uppskattning av åsens mättade hydrauliska konduktivitet som användes vid 
flödesberäkningarna. I den första modellen antogs att flödesmassbalansen i åsen stämde, det vill 
säga att flödet nedströms var en summa av flödet uppströms om och flödet från 
infiltrationsanläggningen. Den andra modellen byggde på att det skedde ett okänt nettoutflöde 
från åsen mellan flödet uppströms och flödet nedströms om infiltrationsanläggningen. Att vatten 
istället skulle ha tillkommit till akviferen från exempelvis Gavleån eller genom inträngning av 
äldre grundvatten undersöktes med den tredje modellen. Uppställning av en isotopmassbalans för 
de olika modellerna tydde på att alla modeller kunde vara en möjlig bild av hur flödena i 
Gävleåsens akvifer förhöll sig till varandra och infiltrationsflödet genom 
infiltrationsanläggningen.  

 
Vid beräkning av blandningsförhållandet mellan grund- och åvatten nedströms om 
infiltrationsanläggningen visade både syreisotopsberäkningar och beräkningar med kloridjoner att 
cirka 25 procent åvatten tillkommit i akviferen.  De kemiska parametrarna löst syre och organiskt 
material visade sig inte vara lämpliga som spårämnen för att bestämma källor till ett flöde. Dock 
kan dessa parametrar användas för att bedöma om det skett en förändring i vattenkvaliteten. 
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1. Inledning 
Gävleåsen är belägen i Gävle nära svenska östkusten och intill åsen rinner Gavleån parallellt. Ett 
grundvattenupptag på 300 liter per sekund från Gävleåsens akvifer förser idag cirka 90 000 
personer i Gävle kommun med dricksvatten. Befolkningen tros öka med 1 300 personer per år. 
Av denna anledning har den naturliga grundvattenbildningen i åsen behövt kompletteras med 
konstgjord grundvattenbildning. Detta sker via en infiltrationsanläggning belägen på Gävleåsen 
(Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-05).  

Gästrike Vatten AB har sammanställt underlagsdata från olika mätplatser på åsen under några års 
tid. Dessa underlagsdata består både av kemiska och fysikaliska parametrar. De kemiska 
parametrar som har analyserats i detta projekt är halt löst syre, halt organiskt material, an- och 
katjoner samt stabila syre- och väteisotoper. De fysikaliska parametrar som analyserats är flöden 
från infiltrationsanläggningen. Med hjälp av dessa parametrar ska projektet besvara om 
variationer av stabila syreisotoper och de övriga kemiska parametrarna kan användas för att 
förklara de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen. Även vattenflödet uppströms och 
nedströms infiltrationsanläggningen ska fastställas, samt blandningsförhållandet nedströms om 
infiltrationsanläggningen. För att få en bättre uppfattning om de hydrogeologiska förhållandena i 
akviferen har Midvatten AB och Gästrike Vatten AB tagit fram detta projekt som vi utför som 
kandidatarbete i civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.  

1.1 Uppdragsgivare 
Projektet har initierats av Midvatten AB och Gästrike Vatten AB. Midvatten AB är ett 
konsultföretag som bland annat arbetar med grundvattenfrågor och vattenförsörjning (Midvatten 
AB, u.å.). Gästrike Vatten AB är ett kommunägt bolag som sköter vattenförsörjningen och driften 
av reningsverk i fyra kommuner i Gästrikland (Gästrike Vatten AB, u.å.).  

1.2 Problemformulering 
Grundvattenytan i Gävleåsens akvifer sänks då uttaget av dricksvatten har överstigit 
grundvattenbildningen till följd av en befolkningsökning i Gävle kommun. Sjunkande 
grundvattennivå kan medföra en inträngning av åvatten eller saltvatten till akviferen. Det är 
således av största vikt att få en ökad förståelse av Gävleåsens hydrogeologiska förhållanden för 
att säkerställa en god vattenkvalitet och vattentillgång.  

1.3 Syfte 
Syftet med projektet var att bestämma om variationer i halt löst syre, organiskt material, an- och 
katjoner samt stabila syre- och väteisotoper kunde användas för att förklara de hydrogeologiska 
förhållandena i Gävleåsen. För att erhålla en ökad förståelse om vattnets rörelse i Gävleåsen 
skulle storleken på flödet uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen samt 
blandningsförhållandet nedströms fastställas.  
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1.4 Frågeställningar 
Projektet behandlar följande frågeställningar:  

1. Hur stort är flödet uppströms och flödet nedströms om infiltrationsanläggningen? 
2. Hur fungerar halt löst syre, organiskt material samt an- och katjoner som indikatorer för 

hur vattnet rör sig i åsen? 
3. Hur kan variationen av stabila syreisotoper och halten kloridjoner förklara 

blandningsförhållandet i vattnet nedströms om infiltrationsanläggningen? 

1.5 Underlagsdata 
Underlagsdata med olika kemiska och fysikaliska parametrar erhölls från Gästrike Vatten AB. 
Dessa parametrar hade mätts för observationsrör och observationsbrunnar belägna i Gävleåsen, 
där den tidigaste erhållna underlagsdatan var från 2007 och den senaste från 2016. Data som 
erhölls för de kemiska parametrarna var inte tagna med jämna intervall och data för vissa 
månader under perioden saknades. Information om hur syre- och väteisotopdata framtagits finns 
beskrivet i appendix A8. Med underlagsdatan erhölls också bilder och kartor över Gävleåsen som 
var sekretessbelagda. Även sekretessbelagd borrprofilsdata över observationsrören och 
observationsbrunnarna erhölls. Borrprofilsdatan beskriver grundvattenytans förhållande till 
markytan, samt kornstorleksfördelningen i Gävleåsen.  

1.6 Avgränsningar 

1.6.1 Tidsavgränsning av underlagsdata 
Den erhållna underlagsdatan över kemiska och fysikaliska parametrar begränsades tidsmässigt 
utifrån isotopdatan. Detta på grund av att utan isotopdata för stabila syre- och väteisotoper kunde 
inte projektets alla frågeställningar besvaras. Tidsperioden begränsades därför från augusti 2014 
till september 2015. Tidsavgränsningen exkluderar observerade värden för flera år tillbaka vilket 
skulle kunna medföra att detta projekt eventuellt missar viktiga och avvikande värden för vissa 
parametrar. Underlagsdata för syreisotoper och flöden har i huvudsak hanterats som medelvärden 
över den avgränsade tiden.  

1.6.2 Parameteravgränsning av underlagsdata  
Den erhållna underlagsdatan innehöll många olika kemiska och fysikaliska parametrar. En 
gemensam bedömning för vilka parametrar som var relevanta för frågeställningarna utfördes och 
parametrarna avgränsades. Projektets kemiska parametrar avgränsades till halt löst syre, organiskt 
material, an- och katjoner samt stabila syre- och väteisotoper. Resultatet utifrån de kemiska 
parametrarna samt syreisotopdatan kan påverkas av denna parameteravgränsning då det 
exempelvis inte tagits hänsyn till vattentemperaturen vid provtagningen. 

Den erhållna fysikaliska underlagsdatan innehöll flödesdata för varje enskild infiltrations- 
bassäng och infiltrationsbrunn. I detta projekt behandlades bassängernas individuella flöden som 
ett gemensamt flöde, och infiltrationsbrunnarnas flöden betraktades som ett flöde. Flödena från 
infiltrationsanläggningen var därmed en förenkling av den erhållna underlagsdatan. 
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1.6.3 Nederbörd, vegetationsupptag och avdunstning 
I projektet togs inte hänsyn till det flöde som nederbörd bidrog med till infiltrationen. Främst på 
grund av att värden för stabila syre- och väteisotoper för nederbördsvatten ej erhölls med 
underlagsdatan.  Projektet har inte heller tagit hänsyn till vegetationens upptag av vatten och inte 
heller till avdunstning från mark och transpiration från växter.  

1.7 Rapportens disposition 
Rapporten är disponerad enligt följande upplägg: Först presenteras syftet med projektet samt en 
kort beskrivning av uppdragsgivarna och de avgränsningar som gjordes under arbetet.  Därefter 
beskrivs Gävleåsen, dess infiltrationsanläggning och flöden i åsen. För att få en djupare förståelse 
av de begrepp och parametrar som behandlas i arbetet följer ett teoriavsnitt. Detta teoriavsnitt 
behandlar bland annat grundvattenbildning, dricksvattenkvalitet, syreisotopanalys och 
flödesberäkning med Darcys lag. Därefter följer ett metodavsnitt, där de metoder som använts för 
att besvara frågeställningarna beskrivs. Efter detta presenteras projektets resultat, en diskussion 
om dessa resultat, slutsatserna efter avslutat projekt och slutligen ett appendix, där bland annat 
MATLAB-koder visas.   
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2. Platsbeskrivning 

2.1 Gävleåsen  
Gävleåsen är en rullstensås som sträcker sig från Enköpingsåsen, som ligger 65 kilometer från 
Gävle och fortsätter sedan ytterligare 65 kilometer norrut (Nationalencyklopedin, u.å.). Det 
grovkorniga materialet i rullstensåsen gör att den har en god vattengenomsläpplighet och på 
grund av detta bildas akviferer i de djupare delarna av åsen (Adrielsson, u.å.). Åsens sandiga och 
grusiga material ger en god vattenrening av det vatten som infiltreras och den är därför lämplig 
för dricksvattenuttag (Nordström, u.å.). 

2.2 Gävleåsens infiltrationsanläggning 
För att säkerställa en god tillgång på grundvatten i åsen har grund- och åvatten infiltrerats i 
Gävleåsen från en infiltrationsanläggning. Åvatten från Gavleån som rinner intill Gävleåsen är en 
andel av det vatten som tillförs infiltrationsanläggningen. Resterande andel vatten som tillförs är 
grundvatten från åsens akvifer som tas upp från brunnar belägna mellan en och tre kilometer 
uppströms om infiltrationsanläggningen. Detta grundvatten infiltreras sedan i 
infiltrationsanläggningen för att påskynda grundvattenbildningen nedströms (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-22). Grundvatten som tas uppströms infiltrationsanläggningen benämns 
senare i arbetet som Upptagsvatten. Platsen där brunnarna ligger benämns upptagningsbrunnar. 

Infiltrationsanläggningen består av tre infiltrationsmetoder. Dessa infiltrationsmetoder är 
bassänginfiltration, brunnsinfiltration och sprinklerinfiltration. Totalt har infiltrations- 
anläggningen sex infiltrationsbassänger, två infiltrationsbrunnar och en sprinkleranläggning, se 
figur 1 (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-22). Figuren är ej skalenlig utan visar 
endast hur infiltrationsmetoderna ligger i förhållande till varandra, samt vad definitionen av 
infiltrationsanläggning innebär för detta projekt. Figuren visar även ett pumphus intill Gavleån 
samt en membranreningsanläggning (se nedan). 

 

Figur 1. En förenklad och översiktlig bild över infiltrationsanläggningen med dess olika infiltrationsmetoder, även 
flödesriktningen från uppströms till nedströms infiltrationsanläggningen visas. Figuren är ej skalenlig. 
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Grundvattnet som tas uppströms om infiltrationsanläggningen infiltreras till de två 
infiltrationsbrunnarna samt till bassäng 3, 4 och 5. I bassäng 1 och 2 infiltreras åvatten från 
Gavleån. Detta åvatten har förbehandlats med förfiltrering eller membranrening innan det 
infiltreras. Bassäng 6 används som en tillfällig lösning för att ytterligare öka 
grundvattenbildningen och i denna bassäng infiltreras orenat åvatten. Sprinkleranläggningen är 
också en tillfällig lösning och även här används orenat åvatten (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-22). Vid förfiltreringen silas de största partiklarna bort genom en sil 
med porstorlek 10 till 200 mikrometer. Vid membranrening renas vattnet från finare partiklar 
genom ett ultra- och ett nanofilter. Ultrafiltret har en porstorlek på cirka 10 till 100 nanometer 
och renar vattnet från bland annat virus och suspenderade partiklar. Nanofiltret har en porstorlek 
på 1 till 10 nanometer och renar vattnet från mineralsalter, lösta föreningar så som humusämnen 
samt pesticider (Svenskt vatten, 2010, ss. 95-96). I figur 2 visas en av infiltrationsbrunnarna, en 
infiltrationsbassäng samt en sprinkler från infiltrationsanläggningen. 

 

 

Figur 2. Infiltrationsanläggningen, bilden längst till vänster visar en av infiltrationsbrunnarna, i mitten visas en av 
infiltrationsbassängerna och i bilden längst till höger visas ett rör i sprinklerområdet (Källgården & Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-05). 

2.3 Flöden i Gävleåsen 
I Gävleåsen finns det i huvudsak fem olika flöden som detta projekt berör. Två av dessa flöden 
var de flöden som den naturliga grundvattenbildningen bildar uppströms och nedströms om 
infiltrationsanläggningen. De resterande tre flödena kom från infiltrationsanläggningen, det vill 
säga flödena från infiltrationsbassängerna, infiltrationsbrunnarna samt sprinkleranläggningen.  

Figur 3 visar de fem olika vattenflödena i åsen (flöde A, B, C, D och E). Figuren visar även de 
olika observationsrör (Or) och observationsbrunnar (Ob) för provtagning som finns utplacerade 
på åsen. Proverna från rör respektive brunnar behandlas på samma sätt och ger därmed jämförbar 
underlagsdata. Flödena från infiltrationsanläggningen (flöde B, C och D) var kända flöden, 
medan flödena uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen (flöde A och E) var två 
okända flöden. Utöver dessa flöden kunde andra okända flöden finnas, till exempel 
åvatteninträngning, saltvatteninträngning samt utflöde genom sprickor i berget. De tre kända 
flödena från infiltrationsanläggningen bestod av infiltrerat vatten via sprinkleranläggning (flöde 
B), sex infiltrationsbassänger (flöde C) samt två infiltrationsbrunnar (flöde D). Flödena från 
infiltrationsanläggningen var kända eftersom Gästrike Vatten AB kontinuerligt mätt dessa flöden. 
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Figur 3. Tvärsnitt av Gävleåsen med dess olika flöden uppströms (flöde A) och nedströms (flöde E) om infiltrations- 
anläggningen, samt flödena B, C och D från infiltrationsanläggningen. 

Tabell 1 listar benämningar och förklaringar för flödena i Gävleåsen. Observera att tabellen också 
visar det totala flödet från infiltrationsanläggningen, det vill säga summan av flöde B, C och D.  

Tabell 1. Flöden i Gävleåsen 

Flöde Beskrivning 
A Flödet som sker uppströms infiltrationsanläggningen 
B Sprinklerinfiltration 
C Bassänginfiltration 
D Infiltrationsbrunnar 
E Flödet som sker nedström infiltrationsanläggningen 
B+C+D Totala flödet från infiltrationsanläggningen 

2.4 Observationsrör och observationsbrunnar i Gävleåsen 
Observationsrör och observationsbrunnar finns utplacerade på Gävleåsen för provtagning av dess 
grundvatten. I tabell 2 visas de olika observationsrören och observationsbrunnarna från vilka 
underlagsdatan har erhållits. Brunnarna och rören är tabellerade i samma ordning som de är 
placerade på åsen, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen. Figur 3 visar 
profilsnittet av åsen samt dess observationsrör och observationsbrunnars placering i förhållande 
till varandra. Detta projekt behandlar sex av Gävleåsens observationsrör och två av 
observationsbrunnarna.  
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Tabell 2. De olika observationsrören och observationsbrunnarna, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen 

Beteckning Förklaring 
Or1 Observationsrör uppströms om infiltrationsanläggningen (flöde A) 
Or2 Observationsrör nära sprinkleranläggningen 
Ob1 Observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Ob2 Djupborrad observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Or3 Observationsrör precis nedströms om infiltrationsanläggningen 
Or4 Observationsrör mellan Or3 och Or5 
Or5 Observationsrör nedströms infiltrationsanläggningen (flöde E) 
Or6 Observationsrör långt nedströms om infiltrationsanläggningen 

 
Tabell 3 förklarar de olika beteckningar på vatten (som inte hämtats från observationsrören eller 
observationsbrunnarna) för vilka isotopdata erhållits. Upptagsvatten är det vatten som tagits från 
upptagningsbrunnarna långt uppströms på Gävleåsen. Sprinkler, Membran och Förfilter är 
åvatten som infiltreras till infiltrationsanläggningen. Ett vattenprov som benämns Membran har 
alltså tagits efter vatten har passerat reningsmembranet.  

Tabell 3. Beteckningar på olika typer av vatten som isotopdata är framtaget för 

Beteckning Förklaring 
Upptagsvatten Grundvatten som tas från brunnar långt uppströms om infiltrationsanläggningen och 

som infiltreras i anläggningen 
Sprinkler Obehandlat åvatten som sprinklas på åsen via sprinkleranläggningen 
Membran Membranrenat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
Förfilter Förfiltrerat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
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3. Teori 
I detta avsnitt behandlas teorin som förklarar bakgrunden till projektet. De delar som behandlats 
är allmän information om grundvattenbildning, dricksvattenkvalitet samt Darcys lag för 
beräkning av flöden. Teorin tar även upp hur data på an- och katjoner kan hanteras med hjälp av 
piperdiagram. I teorin presenteras också stabila syre- och väteisotoper, dess egenskaper samt hur 
de förekommer i olika typer av vatten. Även hur syre- och väteisotoper kan användas för att 
studera hydrogeologiska förhållanden diskuteras.  

3.1 Grundvattenbildning 
Grundvattenbildning är benämningen för den process då akviferer fylls på med vatten. Detta sker 
genom att markvatten perkolerar ner till grundvattenzonen (Grip & Rodhe, 2000, s. 51). 
Grundvattenbildningens storlek beror till viss del av nederbördsmängden, vegetationstypen samt 
klimatet. I svenskt klimat är grundvattenbildningen som störst under hösten och våren, då 
nederbördsmängden är som störst. Under sommaren sker ingen grundvattenbildning eftersom 
värmen gör att en stor del av nederbörden evapotranspirerar och att marken inte når fältkapacitet. 
Detta medför att nederbördsvattnet hålls kvar i markvattenzonen under sommaren. Under vintern, 
när markvattnet är fruset, perkolerar mindre eller inget vatten ner till grundvattenmagasinet och 
det sker ingen påfyllnad av grundvattenmagasinet (Svenskt vatten, 2010, s. 8). 

3.1.1 Konstgjord grundvattenbildning 
I situationer då grundvattenupptag används för dricksvattenförsörjning kan grundvatten- 
bildningen vara mindre än upptaget, vilket leder till att grundvattenytan sänks. I dessa fall kan 
konstgjord infiltration implementeras. Det finns olika typer av infiltrationsmetoder som kan 
tillämpas vid konstgjord infiltration, bland annat infiltrationsbassänger, brunnsinfiltration samt 
sprinklerinfiltration (Svenskt vatten, 2010, s. 11). Figur 4 visar tre olika infiltrationsmetoder som 
bland annat tillämpas i Gävleåsen (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-22).  

 

Figur 4. Tre olika infiltrationsmetoder för konstgjord grundvattenbildning skissade utifrån Hansson (2000). 

Infiltrationsbassänger är den infiltrationsmetod som förekommer på flest ställen i Sverige 
(Hansson, 2000). När vatten renas genom infiltrationsbassänger leds det först till bassängerna, 
som har ett sandlager med ett djup på cirka en meter och vattnet perkolerar genom det. Innan 
vattnet hamnar i bassängen luftas det för att mer organiskt material ska kunna brytas ner under 
reningen (Svenskt vatten, 2010, s. 26). När vatten perkolerar genom sandlagret avlägsnas 
oönskade partiklar och efter en tid i drift bildas en biohud av mikroorganismer som effektiviserar 
reningen av vattnet. Mikroorganismerna bryter ner organiskt material och filtrerar bort 
suspenderat material från vattnet. När vattnet har passerat sandskiktet fortsätter det att perkolera 
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genom de naturliga jordlagren och reningen av vattnet fortgår. Till slut hamnar vattnet i akviferen 
och kan pumpas upp ur brunnar för att användas som dricksvatten (Hansson, 2000). 

Vid tillämpning av brunnsinfiltration pumpas vatten upp uppströms i akviferen för att sedan 
infiltreras i brunnar vid infiltrationsanläggningen längre nedströms, se figur 4. Detta görs för att 
påskynda grundvattenbildningen i akviferen där dricksvattenupptaget sker. En anledning till att 
utföra denna förflyttning av vatten är för att det kan finnas hinder i akviferen som fördröjer 
flödet. Det kan exempelvis finnas en bergskam som stoppar upp flödet eller ett ler- och siltlager 
som gör att akviferen blir sluten på vissa platser (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-
22).  
 
Ytterligare en metod för konstgjord grundvattenbildning är sprinklerinfiltration, se figur 4. 
Ytvatten leds till ett sprinklersystem som sprider ut vattnet på marken. Ytvattnet infiltreras sedan 
och organiskt material i ytvattnet bryts delvis ned av mikroorganismerna i jorden. 
Sprinklerinfiltration fungerar på samma sätt som när regnvatten perkolerar genom marken och 
bildar grundvatten (Hansson, 2000). 

3.2 Dricksvattenkvalitet och kemiska parametrar som spårämnen 
Följande avsnitt behandlar hur löst syre och kloridjoner kan användas som spårämne, hur 
organiskt material och löst syre påverkar vattenkvaliteten samt hur halten kloridjoner kan 
användas för att beräkna ett blandningsförhållande. Även hur piperdiagram konstrueras och dess 
användningsområde behandlas samt uppkomst av relikt salt grundvatten.  

3.2.1 Halt löst syre och organiskt material 
I en tidigare studie av Östblom (2015) undersöktes Valboåsens förbindelse med Gavleån genom 
att studera halten löst syre, det vill säga syre i obunden form. I studien konstaterades att 
grundvattnet vid ett flertal platser i åsen hade en låg halt löst syre, det vill säga en halt på mindre 
än 2 milligram per liter. Den låga halten löst syre indikerade att en inträngning av åvatten eller 
gammalt grundvatten skett i området (Östblom, 2015). Gammalt grundvatten som inte har varit i 
kontakt med atmosfären under lång tid, innehåller en lägre halt löst syre (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-05-18) 

Syre förbrukas vid nedbrytning av organiskt material, där koldioxid är en av slutprodukterna 
(Appelo & Postma, 2005, s. 53). Detta innebär att i vatten med hög halt organiskt material 
försvinner en stor del av syret under nedbrytningen (Berlin et al., 2014). 

Vid konstgjord infiltration ökar risken för att grundvattnet får en förhöjd halt av organiskt 
material. Ytvatten innehåller generellt mer organiskt material jämfört med grundvatten. Vid 
infiltration av ytvatten kan således kapaciteten av den biologiska nedbrytningen i marken inom 
infiltrationsområdet överstigas vilket kan leda till att organiskt material når grundvattnet. På 
grund av detta kan en förbehandling av ytvattnet krävas innan infiltrationen för att minska 
förekomsten av organiskt material i vattnet. Detta görs genom exempelvis förfiltrering av vattnet 
eller genom att rena vattnet i en membrananläggning (Svenskt vatten, 2010, s. 89). Halten 
organiskt material kan exempelvis mätas i enheten mgO2/l eller halt löst kol, DOC. Enheten 
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mgO2/l syftar på hur stor mängd syre som krävs för att bryta ned organiskt material i en liter 
vatten då ett oxidationsmedel används (Tölgyessy, 1993, s. 299).   

3.2.2 Kloridjonskoncentration och saltvatteninträngning 
Bakgrundshalterna för klorid i grundvattnet i Sverige är cirka 5 till 20 milligram per liter. 
Bakgrundshalten uppkommer bland annat till följd av kloridjoner i nederbörd. Enligt 
Naturvårdsverket motsvarar en kloridhalt över 50 milligram per liter en relativt hög halt och 100 
milligram per liter en hög halt. Halten klorid i grundvattnet kan öka i samband med saltning av 
vägar under vinterhalvåret (Naturvårdsverket, u.å.). 

Förekomst av salt i grundvatten kan uppkomma till följd av inträngning av relikt salt grundvatten 
samt av saltvatteninträngning från hav. Relikt salt grundvatten bildades under istiden då 
kustområdena i Sverige var täckta av havsvatten. Detta vatten finns än i dag lagrat under 
sötvattenzonen i berggrundens spricksystem. Om en akvifer minskar kraftigt i volym kan relikt 
vattnet tränga in i djupt borrade brunnar. Detta kan innebära att akviferen inte längre är lämplig 
som dricksvattentäkt. Den ökade salthalten indikeras av höga natrium- och kloridjonshalter 
(Svenskt Vatten, 2010, ss. 85-86). Vatten som har en kloridhalt på mindre än 300 mg Cl-/l klassas 
som sötvatten (Hendriks, 2010, s. 105). 

Vid ett stort uttag av grundvatten från en kustnära akvifer minskar sötvattenzonen i volym och 
gränsskiktet mellan sötvatten- och saltvattenzonen förflyttas inåt land samt uppåt mot markytan. 
Detta innebär att grundvattnet i djupborrade brunnar kan få förhöjda salthalter. Hur mycket 
saltvatten som kommer in i en akvifer beror av ett flertal faktorer. Till exempel ökar risken för 
saltvatteninträngning om uttaget av vatten från en akvifer är större än grundvattenflödet in i 
akviferen, samt om avståndet mellan utpumpningsstationerna är för litet (Barlow & Reichard, 
2010).  

Kloridjonskoncentration kan användas för att kartlägga hur olika vatten rör sig i ett system. Detta 
är möjligt då klorid är en konservativ jon och således är obenägen att förändras över tid (Panno et 
al., 2006). 

I en studie av Dun et al. (2013) användes koncentrationen av kloridjoner i olika vatten för att 
detektera vattnets ursprung i en grundvattentäkt. Provdata som inkluderades i studien var grund- 
och åvattenprover. Utifrån dessa data bestämdes blandningsförhållandena i vattnet vid en viss 
punkt utifrån ekvation 1. Det omblandade grundvattnet i denna studie ansågs vara en blandning 
av vatten med två ursprung; vatten från ån i anslutning till akviferen samt gammalt grundvatten. 
Detta antagande var en förutsättning för att ekvation 1 skulle gälla.  I ekvation 1 anges 
kloridkoncentrationerna i enheten milligram per liter. Fåvatten anger andelen åvatten i 
blandningsvattnet. 
 

!å!"##$% =
!!"#$%$&$'!!!"#$%&'(()$
!å!"##$%!!!"#$%&'(()$

          (1) 

Ekvation 1 utgår ifrån massbalansen för blandningsvattnet (se appendix A7, ekvation E1). I 
samma studie användes även kloridjonskoncentrationen för att undersöka om någon inträngning 
av åvatten skett till akviferen i vissa mätpunkter. Åvatten hade en lägre kloridjonskoncentration 
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än grundvatten vilket innebar att vid de mätpunkter kloridhalten sjunkit ansågs det ha skett en 
inträngning (Dun et al., 2014). 

3.3 Piperdiagram 
Ett piperdiagram kan tillämpas för att analysera skillnader i olika vattenprovers kemiska 
sammansättning. I ett sådant diagram separeras anjoner från katjoner i två triangelgrafer, se figur 
5. Axlarna till triangelgrafen för katjoner representeras av kalcium-, magnesium-, kalium- och 
natriumjoner. Triangelgrafen för anjoner representeras av klorid-, sulfat-, karbonat- och 
vätekarbonatjoner. Enheten för axlarna är jonernas andel av totalkoncentrationen, som redovisas i 
procent av milliekvivalenter per liter (% meq/l). En fördel med piperdiagram är att många 
vattenanalyser kan visualiseras samtidigt. Dessutom kan diagrammet användas för att identifiera 
vad för typ av vatten som analyseras, eller om det är en blandning av olika vatten (Appelo & 
Postma, 2005, ss. 9-11).  

 
Figur 5. Piperdiagram för grundvattenprover från två mätstationer i Sverige. 

Figur 5 visar ett exempel på hur ett piperdiagram kan konstrueras. I piperdiagrammet inkluderas 
grundvattendata från två mätstationer, där data är hämtat från Sveriges geologiska undersökning 
(SGU, 2014; SGU, 2008). Den ena mätstationen ligger vid östersjökusten nära Norrköping och 
representeras av en grön cirkel i piperdiagrammet. Den andra mätstationen ligger i Värmland och 
representeras av en orange fyrkant. De uppmätta jonvärdena för de två mätstationerna bildar två 
punkter i vardera triangelgraf. Dessa punkter transfereras till den diamantformade grafen, som 
ger information om vattnets kemiska sammansättning.  I denna figur kan det utläsas att 
grundvattnets jonsammansättning skiljer sig åt mellan de olika provplatserna. Exempelvis har 
grundvattnet en högre klorid- och sulfathalt vid kustmätstationen än vid mätstationen som är 
lokaliserad inåt land. 
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3.4 Darcys lag  
Darcys lag tillämpas för mättade flödesberäkningar och beskrivs av ekvation 2 (Hendriks, 2010 s. 
64).  

! =  −!" ∆!
∆!             (2) 

Parametrarna i Darcys lag, ekvation 2, redovisas i tabell 4.  

Tabell 4. Parametrar för tillämpning av Darcys lag 

Parametrar för Darcys lag för mättat flöde 

  Q   Flöde [m3/dag] 
  K   Hydraulisk konduktivitet för mättat flöde [m/dag] 
  A   Tvärsnittsarea för flödet [m2] 
  Δh   Skillnad i total potential [m] 
  Δx   Transportsträckan på flödet [m] 

 
Grundvattenflödet i Gävleåsen sker under mättade förhållanden och kan beräknas med Darcys 
lag. De ingående parametrarna kan dock bidra med osäkerhet vid tillämpning av ekvationen. 
Exempelvis kan den hydrauliska konduktiviteten variera mycket med djupet i vissa marker. Det 
kan även vara svårt att identifiera vilken typ av jord som tvärsnittet består av, dess struktur och 
textur (Grip & Rodhe, 2000). Den hydrauliska konduktiviteten är en stark bidragande faktor till 
att flödet varierar i marken då parametern är en multiplicerande faktor till ekvationen (Lind & 
Nyborg, 1986). 

3.5 Syre- och väteisotoper 
Variationer av stabila syre- och väteisotoper används bland annat för att lokalisera vilka inflöden 
som bidrar till ett grundvattenflöde, till exempel inflödet från ytvatten, samt för att kartlägga 
säsongsvariationer i ett grundvattenflöde (Gat, 2010, s. 134). Även information om markvattnets 
blandningsförhållande från olika vattenkällor och markvattnets uppehållstid kan erhållas genom 
att studera stabila syre- och väteisotoper (Gazis & Feng, 2003). I detta avsnitt behandlas syre- och 
väteisotopers förekomst och egenskaper, isotopanalys, isotopfraktionering samt syre- och 
väteisotoper i den hydrologiska cykeln. 

3.5.1 Syre- och väteisotopers förekomst och egenskaper 
Syre- och väteisotoper förkommer naturligt i vattenmolekylen. De syreisotoper som är stabila är 
16O, 17O samt 18O och den vanligaste av dessa är 16O som består av åtta protoner och åtta 
neutroner. Väte har två stabila isotoper, i den vanligaste isotopen 1H består atomkärnan av en 
proton. Den andra stabila isotopen 2H, består förutom av protonen också av en neutron (Gat, 
2010, ss. 9-10).  

Nio kombinationer av stabila syre- och väteisotoper kan förekomma i vattenmolekyler. Den 
vanligaste sammansättningen är 1H2

16O som förekommer i cirka 99,7 procent av alla 
vattenmolekyler. Den näst vanligaste är 1H2

18O som förekommer i 0,2 procent av molekylerna. 
Isotopernas olika massor ger dem olika bindningsstyrka och detta påverkar deras 
reaktionshastighet, exempelvis vid avdunstning. Bindningsstyrkan har även ett starkt samband 
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med vattnets ångtryck (Clark & Fritz, 1997, ss. 26-27). Sammansättningen av isotoper påverkar 
vattnets egenskaper såsom densitet, kokpunkt och smältpunkt (Gat, 2010, ss. 10-11). 

3.5.2 Isotopanalys 
Masspektrometri är en vanlig metod för analys av stabila isotoper. Vid isotopanalys av vatten 
används olika internationella standarder som referenser, exempel på dessa är VSMOW (Vienna 
Standard Mean Ocean Water) och SLAP (Standard Light Antarctic Precipitation) (Clark & Fritz, 
1997, s. 6). 

Syreisotopsammansättningen i ett vatten uttrycks som en kvot mellan dess två vanligaste 
isotoper, 18O och 16O genom att beräkna ett δ18O-värde, se ekvation 3.  I ekvationen relateras ett 
vattenprovs kvot till en känd standards kvot i enheten promille (Clark & Fritz, 1997, ss. 6-7). 
Genom att studera ekvation 3 kan det ses att ett negativt värde på δ18O betyder att vattenprovet är 
utarmat på 18O relativt 16O jämfört med standarden. Således betyder ett positivt värde att provet 
är anrikat på 18O relativt 16O jämfört med standarden. Ekvation 3 kan även användas för att 
beräkna δ2H på samma sätt som för δ18O.  

!!"! = (
(

!"!
!"!)!"#$

(
!"!
!"!)!"#$%#&%

− 1) ∙ 1000‰		                  (3) 

Genom analys av nederbörd samt vatten från sjöar och floder från olika delar av världen har ett 
linjärt samband mellan δ2H och δ18O för färskvatten upptäckts som ges av ekvation 4 (Craig, 
1961). Sambandet benämns Global Meteoric Water Line (GMWL) (Kendall & McDonnell, 1998, 
s. 65). Upptäckten av sambandet har möjliggjort studier av grundvattens ursprung (Clark & Fritz, 
1997, s. 36). 

!!! = 8!!"! + 10           (4) 

Det linjära förhållandet mellan δ2H och δ18O i färskvatten uppkommer på grund av att olika 
isotoper i havsvatten avdunstar olika lätt (Kendall & McDonnell, 1998, s. 92). Värden för δ2H 
och δ18O för ett lokalt område kan föras in i en graf för att få detta linjära samband, dock kan det 
lokalt variera hur väl nederbördsdata följer GMWL. Därefter kan sambandet jämföras med lokala 
yt- och grundvattendata för att spåra ett visst vattens ursprung (Clark & Fritz, 1997, s. 51).  

3.5.3 Samband mellan flöden och dess isotopsammansättning 
Isotopsammansättningen i ett flöde, som är en kombination av flera olika inflöden, kan beskrivas 
av en blandningsekvation, se ekvation 5. I ekvationen inkluderas två olika inflöden Q1 och Q2 
samt ett kombinerat flöde QT, där QT är en summa av Q1 och Q2. För de olika flödena anges även 
deras individuella isotopsammansättningar; δ18O1, δ18O2 och δ18OT. Ekvationen kan även 
användas till att beräkna ett okänt flöde i de fall då alla isotopsammansättningar och övriga 
flöden är kända (Kendall & McDonnell, 1998, s. 80).   

!!"!!!! = !!"!!!! + !!"!!!!          (5) 
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3.5.4 Beräkning av blandningsförhållande med isotopdata 
Syreisotopdata kan användas för att beräkna ett vattens blandningsförhållande. Flera studier har 
genomförts där inblandning av åvatten i dricksvattentäkter beräknats. I en studie av Stichler et 
al.(1986) undersöktes blandningsförhållandet i en dricksvattentäkt nära ån Danube vid staden 
Passau. I studien analyserades syreisotopdata på åvatten, grundvatten som var opåverkat av 
åvatten samt en aktuell dricksvattenbrunn. Då dricksvattentäkten ansågs bestå av i huvudsak 
åvatten och grundvatten kunde eventuella andra vattenkällor till brunnen negligeras. 
Blandningsförhållandet beräknades utifrån ekvation 6. Det betonades att för ett tydligt resultat 
bör de två ingående komponenterna ha signifikant isotopskillnad och att dricksvattnet som 
analyserades bestod i huvudsak av två källor. Ekvation 6 utgår ifrån massbalansen för 
blandningsvattnet (se appendix A7, ekvation E2). 

!å!"##$% =
!!"!!"#$%$&$'!!!"!!"#$%&'(()$
!!"!å!"##$%!!!"!!"#$%&'(()$

       (6) 

I en annan studie av Hunt et al.(2005) där åvatteninblandning i en dricksvattentäkt i Wisconsin 
undersöktes konstaterades att isotopanalys är ett effektivt sätt att beräkna blandningsförhållande i 
en dricksvattentäkt. Det betonades dock att det krävs en tidsserie av prover för att korrekt 
analysera isotopsammansättningen i de olika vattnen. 

3.5.5 Isotopfraktionering samt syre- och väteisotoper i den hydrologiska cykeln 
Meteorologiska processer styr den hydrologiska cykeln och de stabila isotoper som finns i vattnet 
(Clark & Fritz, 1997, s. 36). Sammansättningen av syre- och väteisotoper i en vattenmolekyl 
varierar mellan vattenreservoarer beroende på fraktionering, en process som leder till skillnader i 
isotopkvoter i olika vatten. I den hydrologiska cykeln sker denna process främst vid avdunstning 
och leder till olika isotopsammansättning i vattnets olika faser. Denna förändring i 
isotopsammansättning kan beskrivas med en fraktioneringsfaktor, som är relationen mellan 
kvoten 18O/16O i vattnet före en reaktion och kvoten efter reaktionen (Clark & Fritz, 1997, s.21). 
Isotopfraktionering beror på isotopernas olika massa (Gat, 2010, s. 22). 

3.5.5.1 Avdunstning 
Vid avdunstning av ytvatten sker en fraktionering av isotopsammansättningen då vatten övergår 
till ånga. Denna fraktionering som sker vid avdunstning påverkas av många faktorer, vilket gör 
att den varierar över tid och rum. Några av faktorerna är ytvattnets isotopsammansättning, 
humiditeten över vattenytan, vattenytans struktur samt luftmassornas rörelser ovanför vattenytan 
(Gat, 2010, ss. 47-48).  

För att vatten ska avdunsta krävs det att vätebindningar bryts. Eftersom 18O-H bindningen är 
starkare än 16O-H bindningen har vattenmolekylen med isotopsammansättningen 1H2

18O ett lägre 
ångtryck än 1H2

16O. Förångning av 1H2
16O går därav fortare än förångning av 1H2

18O under 
samma förhållanden, och en anrikning av tyngre isotoper sker i den kvarvarande flytande fasen. 
Vid höga temperaturer bryts vattenmolekylers bindningar lättare till följd av att ångtrycket ökar 
med ökande temperatur. När luften ovanför vattenytan har 100 procent luftfuktighet uppnås 
jämvikt i reaktionen och det sker ingen anrikning av isotoper (Clark & Fritz, 1997, ss. 26-27).  
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3.5.5.2 Isotopsammansättning i nederbörd 
Kondensation är den process som driver bildning av moln och därmed nederbörd. Främst sker 
fraktionering mellan vatten i gas- och vätskefas (Clark & Fritz, 1997, s. 46). Andelen 18O och 2H 
i nederbörd minskar med minskande temperatur (Clark & Fritz, 1997, s. 65). Nederbördsvatten på 
högre latituder innehåller generellt en mindre andel tunga isotoper relativt lätta isotoper än 
nederbördsvatten på lägre latituder. Detta beror på att fraktionering sker i större omfattning vid 
kondensation vid lägre temperaturer (Kendall & McDonnell, 1998, s. 102). Med minskande 
temperatur blir δ18O-värdena allt mer negativa, 18O utarmas således allt mer från 
nederbördsvattnet (Clark & Fritz, 1997, ss. 64-65).  

3.5.5.3 Isotopsammansättning i grundvatten 
Isotopsammansättningen i grundvattnen beror indirekt av klimatet i ett avrinningsområde. I 
tempererade klimat är isotopsammansättningen i grundvattnet nästan identisk med nederbördens 
sammansättning. Dock gäller detta samband endast om grundvatteninflödet i en akvifer inte 
domineras av ytvatten, då sammansättningen i detta vatten påverkas starkt av avdunstning. I 
klimat där marken under vissa tider på året är frusen beror isotopsammansättningen i 
grundvattnet till stor del av snösmältningsprocessen (Gat, 2010, s. 133).  

Vid grundvattenytan, som är i kontakt med atmosfären, är isotopsammansättningen en blandning 
av sammansättningen i grundvattnet uppströms i akviferen och det lokala flödet. Det lokala flödet 
kan till exempel ha påverkats av läckage till eller från djupare och närliggande delar av akviferen. 
Generellt påverkas inte isotopsammansättningen i grundvattnet av interaktion med akviferens 
material (Gat, 2010, ss. 133-134). 

På en plats med stora säsongsvariationer i temperatur kan variationen i isotopkvoten ses tydligt. 
Denna variation kan användas för att uppskatta hastigheten på grundvattencirkulationen i ett 
område samt när på året mest grundvattenbildning sker (Clark & Fritz, 1997, ss. 71-72). 
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4. Metod 
De metoder som har använts i detta projekt tas upp under detta avsnitt. Däribland framtagandet 
av tre flödesmodeller för att kunna beräkna flödet uppströms och nedströms 
infiltrationsanläggningen i Gävleåsen med Darcys lag, för att besvara frågeställning 1. Hur de 
okända parametrarna i Darcys lag uppskattades beskrivs också. Metoden beskriver också hur en 
isotopmassbalans kan tillämpas för att verifiera eller förkasta de tre flödesmodellerna.  

Även hur halten organiskt material, löst syre och kloridjoner varierar över tiden för att besvara 
frågeställning 2 beskrivs. Avsnittet behandlar också hur an- och katjoner kan tillämpas i ett 
Piperdiagram för att undersöka blandning av olika vatten.  

Hur blandningsförhållandet mellan åvatten och grundvatten beräknades för flödet nedströms om 
infiltrationsanläggningen med hjälp av både syreisotopdata och kloriddata beskrivs också i detta 
avsnitt. Detta för att besvara frågeställning 3. MATLAB har tillämpats för samtliga metoder, se 
appendix. 

4.1 Flöden i Gävleåsen 
Infiltrationsanläggningens olika typer av flöden åskådliggjordes i två grafer över tiden för att få 
en tydligare bild över flödenas storlek och dess variationer. För beräkning av flöde A och E 
tillämpades Darcys lag, se ekvation 2. I ekvationen krävdes att tre okända parametrar för både 
flöde A och E beräknades eller uppskattades. Dessa parametrar var de hydrauliska 
konduktiviteterna, tvärsnittsareorna som flödena passerade genom samt flödenas gradienter. 
Flödena beräknades utifrån tre modeller (avsnitt 4.1.3).  

4.1.1 Uppskattning av Gävleåsens hydrauliska konduktivitet  
Att uppskatta markens hydrauliska konduktivitet för flöde A och E var nödvändigt för 
tillämpning av Darcys lag, se ekvation 2. Flöde A och E är två grundvattenflöden under mättade 
förhållanden och därför var endast den hydrauliska konduktiviteten för marken där mättade 
förhållanden råder intressant att uppskatta. 

För att uppskatta åsens hydrauliska konduktivitet studerades böcker av Grip & Rohde (2000) och 
Knutsson & Morfeldt (2002) som berörde hydraulisk konduktivitet. Detta kopplades sedan till 
borrprofilsdata för observationsrör Or1 och Or5. Tabell 5 visar den tolkning av de olika 
kornstorlekarnas hydrauliska konduktiviter som togs fram för detta projekt.  

Tabell 5. Den hydrauliska konduktiviteten för sand (Grip & Rohde, 2000) och grus (Knutsson & Morfeldt, 2002) 

Kornstorlek  
Fullständigt namn 

Kornstorlek Förenklat 
namn 

Hydraulisk konduktivitet [m/s] 

Grusig sand Sand 10-5 – 10-2 
Sandigt grus Grus 10-3 – 100 

 

Den hydrauliska konduktiviteten för flöde A uppskattades med hjälp av borrprofilsdata för 
observationsrör Or1 och den hydrauliska konduktiviteten för flöde E uppskattades med hjälp av 
borrprofilsdata för observationsrör Or5. Borrprofilsdatan för Or1 och Or5 jämfördes sedan med 
jordfraktionerna i figur 3. Tabell 6 listar de olika kornstorlekarna för observationsrör Or1 och Or5 
för respektive djup där de mättade grundvattenflödena skedde. 
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Tabell 6. Kornstorleksfördelningens variation med djupet för observationsrör Or1 och Or5 baserat på borrprofilsdata 

 Meter under 
markyta 

Kornstorlek 
Fullständigt namn 

Kornstorlek 
Förenklat namn 

Observationsrör Or1 7,0 – 12,0 Grusig sand Sand 
Flöde A (uppströms) 12,0 – 13,0 Sandigt grus Grus 
 13,0 – 14,5 Block eller berg Berg 
Observationsrör Or5 8,0 – 10,0 Sandigt grus Grus 
Flöde E (nedströms) 10,0 – 16,2 Grusig sand Sand 

 
Fraktionerna grusig sand och sandigt grus antogs ha en genomsnittlig mättad hydraulisk 
konduktivitet på 0,01 meter per sekund, baserat på tabell 6. Detta innebar att både den 
hydrauliska konduktiviteten för marken i observationsrör Or1 och i observationsrör Or5 antogs 
vara densamma.   

4.1.2 Uppskattning av tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 
För att beräkna flöde A och E med Darcys lag behövdes även tvärsnittareorna där flödena 
strömmar uppskattas, se ekvation 2. Tvärsnittsareorna innebar i detta fall grundvattnets djup 
multiplicerat med bredden på åsen där flödena sker.  

Åsens bredd uppskattades till 100 meter för både observationsrör Or1 och Or5 (Källgården, 
personlig kommunikation, 2016-04-28). Grundvattnets djup vid flöde A och E avlästes från 
borrprofilsdata för observationsrör Or1 respektive Or5 och jämfördes med figur 3. Grundvattnets 
djup uppskattades till tre meter för observationsrör Or1 och för observationsrör Or5 uppskattades 
grundvattendjupet till sju meter. Figur 6 är en variant av figur 3 för att förtydliga hur 
framtagandet av tvärsnittsareorna och gradienterna för flöde A och E gick till. 

 

Figur 6. Grundvattnets djup för flöde A vid observationsrör Or1 och flöde E vid observationsrör Or5. 
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För att beräkna flöde A och E behövde också gradienten (Δh/Δx) i Darcys lag beräknas, se 
ekvation 2. Avståndet Δx togs fram för flöde A och E med hjälp av figur 6.  Skillnaden i totala 
potentialen, Δh uppskattades med hjälp av borrprofilsdata för båda flödena. Hur detta gick till kan 
ses i figur 6. Gradienten för flöde A erhölls genom att jämföra avstånd och höjdskillnad mellan 
observationsrör Or1 och Or2. Gradienten för flöde E erhölls på samma sätt, dock mellan 
observationsrör Or5 och Or6. I figur 6 har Δh och Δx utmarkerats för förtydligande av hur 
borrprofilsdatan nyttjades.  

4.1.3 Tre modeller över Gävleåsens vattenflöden 
I projektet kunde inte flöde A och E beräknas på grund av för många okända parametrar. För att 
ändå försöka besvara frågeställning 1 beräknades flöde A och E utifrån tre modeller som 
beskriver de mest troliga flödesscenarierna som kunde förekomma i Gävleåsen. Dessa två flöden 
för de tre modellerna har beräknats med Darcys lag, se ekvation 2. I den första modellen antogs 
vattnets massbalans mellan flöde A, B, C, D och E stämma helt. I den andra modellen antogs det 
ske en förlust av vatten från massbalansen, till exempel utläckage till Gavleån eller till sprickor i 
berget. I den tredje modellen antogs det ske ett tillskott till massbalansen, till exempel ett 
inläckage från Gavleån. Figur 7 visar en överskådlig bild över de flöden som behandlas för de tre 
modellerna.  

 

Figur 7. Beskrivning av flödena i de tre olika modellerna. 

För samtliga modeller antogs den hydrauliska konduktiviteten för flöde A vara konstant och 
densamma som hela Gävleåsens hydrauliska konduktivitet. Den hydrauliska konduktiviteten för 
flöde B, C och D behövde inte uppskattas eftersom dessa flöden var kända från underlagsdatan. 
För tillämpning av de tre modellerna krävdes det dock att den hydrauliska konduktiviteten för 
flöde E varierade, för att uppfylla de olika modellernas massbalanser. Den hydrauliska 
konduktiviteten för flöde E har ej beräknats, utan anpassades utifrån de tre modellerna.  

4.1.3.1 Modell 1 
Modell 1 baserades på antagandet att massbalansen av vatten i Gävleåsen stämde till fullo för 
flödena A, B, C, D och E. Detta innebar att flöde A adderad med flödena B, C och D från 
infiltrationsanläggningen var lika med flöde E. För att uppfylla modell 1 antogs flöde E ha en 
större hydraulisk konduktivitet än flöde A. Flödenas massbalans för modell 1 beskrivs av 
ekvation 7. 

! = ! + ! + ! + !                     (7) 
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4.1.3.2 Modell 2 
Modell 2 baserades på antagandet att det sker en förlust i massbalansen av vatten innan det når 
flöde E. Den okända förlusten döptes till flöde X för modell 2. För att modell 2 skulle uppfyllas 
antogs flöde E och flöde A ha samma hydrauliska konduktivitet. Flödenas massbalans för modell 
2 beskrivs av ekvation 8. För denna modell beräknas flöde X med Darcys lag enligt ekvation 2 
efter att flöde A och E beräknats för denna modell.  

! = ! + ! + ! + ! − !                   (8) 

4.1.3.3 Modell 3 
Modell 3 baserades på antagandet att ett okänt flöde tillkommer till flöde E utöver flöde A, B, C 
och D. Det okända flödet som tillkommer i modell 3 döptes till Y. För att modell 3 skulle 
uppfyllas antogs flöde E ha en större hydraulisk konduktivitet än flöde A. Flödenas massbalans 
för modell 3 beskrivs av ekvation 9. För denna modell beräknas flöde Y med Darcys lag enligt 
ekvation 2 efter att flöde A och E beräknats för denna modell.  

! = ! + ! + ! + ! + !                   (9) 

4.2 Isotopanalys 
I detta avsnitt beskrivs metoden för att undersöka isotopsammansättningen i Gävleåsen samt 
metoden som användes för att verifiera flödesmodellerna. I metoderna användes bland annat 
isotopdata samt framräknade flöden med Darcys lag för de tre modellerna. Även 
blandningsekvationen (ekvation 5) har tillämpats för uppställning av isotopmassbalanser.  

4.2.1 Isotopsammansättning i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
Variationen av δ18O med tiden i observationsbrunn Or5 och i vattnet som infiltreras vid 
infiltrationsanläggningen undersöktes för att få en uppfattning om säsongsvariationer samt 
variationer uppkomna till följd av ändrat blandningsförhållande mellan vatten med olika 
ursprung. Med de δ2H- och δ18O-värden som erhölls har förhållandet mellan dessa åskådliggjorts 
i ett diagram med δ2H-värden på y-axeln och δ18O-värden på x-axeln. Detta gjordes för att erhålla 
ett lokalt samband för färsk- och grundvatten kring Gävleåsen. 

4.2.2 Isotopmassbalans för de tre modellerna  
Isotopmassbalanser ställdes upp för de tre olika modellerna över flödesscenarier som 
presenterades i ekvation 7, 8 och 9 för att försöka avgöra vilka scenarier som skulle kunna vara 
rimliga. För modell 1, där flöde A tillsammans med flöde B, C och D antogs summera upp till 
flöde E, ställdes en isotopmassbalans upp enligt ekvation 10. Denna ekvation formulerades 
genom att utgå från blandningsekvationen, se ekvation 5. QA är flödet uppströms om 
infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.g.v. är medelflödet av grundvatten som infiltrerats vid 
infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. är medelflödet av åvatten som infiltrerats vid 
infiltrationsanläggningen och QE är flödet i åsen nedströms. Det antogs att δ18O-värdet i flöde A 
var detsamma som för Upptagsvatten och att δ18O-värdet i flöde E var detsamma som för 
observationsrör Or5. Parametrarna δ18Oinfiltr.g.v. och δ18Oinfiltr.å.v. är medelvärden av δ18O-värden i 
infiltrerat grundvatten respektive åvatten. Medelvärdena har beräknats utifrån all relevant 
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syreisotopdata som fanns tillgänglig, det vill säga δ18O-värden för Upptagsvatten för infiltrerat 
grundvatten och δ18O-värden för Sprinkler, Membran och Förfilter för infiltrerat åvatten. 

!!!!"!! + !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!. = !!!!"!!     (10) 

För modell 2 och modell 3 tillkom mellan flöde A och E, förutom flöden från 
infiltrationsanläggningen (flöde B, C och D), också ett okänt flöde (flöde X respektive Y) 
beroende på modell. 
 
Blandningsekvationen, ekvation 5 användes för att ställa upp en isotopmassbalans som beskriver 
förhållandet mellan alla olika flöden i Gävleåsen, samt deras δ18O-värden för modell 2 och 
modell 3 med ekvation 11. QA är flödet uppströms om infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.g.v. är 
medelflödet av grundvatten som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. är medelflödet 
av åvatten som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, QE är flödet i åsen nedströms och QX,Y är 
det okända flödet X respektive Y. Rimliga värden på QX,Y togs fram genom att begränsa δ18O-
värdet för det okända flödet X respektive Y till att vara inom intervallet mellan uppmätta 
extremvärden för δ18O i vatten kring Gävleåsen.  

!!!!"!! + !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!. + !!,!!!"!!,! = !!!!"!!   (11) 

Med ekvation 11 kunde förhållandet mellan flödet QX,Y, och dess värden för δ18OX,Y 
åskådliggöras i en figur för modell 2 och modell 3. Detta utfördes genom att sätta in de tidigare 
beräknade värdena för flöde A och E för de två modellerna i en omskriven version av ekvation 
11, där δ18OX,Y uttrycktes som en invers funktion av QX,Y, se ekvation 12. δ18OA och δ18OE är 
beräknade medelvärden av δ18O-värden för Upptagsvatten respektive observationsrör Or5. 
Observera att δ18O-värdet för flöde A antogs vara detsamma som det beräknade medelvärdet för 
Upptagsvatten och att δ18O-värdet för flöde E antogs vara detsamma som medelvärdet för 
observationsrör Or5.  

!!"!!,! = !
!!,!

!!!!"!! − !!!!"!! − !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. − !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!.    (12) 

4.3 Kemiska parametrar som spårämnen 
I detta avsnitt berörs de metoder som använts för att besvara frågeställning 2, det vill säga hur 
halt löst syre, halt organiskt material, samt an- och katjoner fungerar som indikatorer för hur 
vattnet rör sig i åsen. Det studerades hur halten löst syre, halten organiskt material samt halten 
kloridjoner förändrades över tid i de olika observationsbrunnarna och observationsrören. För att 
undersöka hur an- och katjoner fungerar som indikatorer för hur vattnet rör sig i åsen användes 
ett piperdiagram.    

4.3.1 Halt löst syre, organiskt material samt klorid över tid 
För att undersöka om det fanns något samband mellan flöden från infiltrationsanläggningen och 
förändringar i halt löst syre och organiskt material sattes dessa kemiska parametrar som en 
funktion av tiden. Hur halterna varierade över tid jämfördes därefter med hur de olika flödena 
från infiltrationsanläggningen varierade. Även halten kloridjoner sattes som en funktion av tiden. 
Detta för att undersöka om det skett en sänkning av kloridjonhalten i grundvattnet vid någon av 
mätpunkterna, vilket skulle indikera en inträngning av åvatten.    
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4.3.2 Piperdiagram 
För att besvara hur an- och katjoner kan användas för att kartlägga hur vattnet rör sig i åsen 
användes ett piperdiagram. Piperdiagrammen togs fram med programmet Gw_Charts, som 
hämtats från U.S Geological Survays hemsida (USGS, 2015). Vattnets jonsammansättning för 
alla observationsrör och observationsbrunnar kartlades i ett piperdiagram genom att föra in 
medelvärden för respektive jonhalter under perioden augusti 2014 till september 2015.  Det 
konstruerades även piperdiagram som visade jonsammansättningen i vattnet över tid för varje 
observationsrör och observationsbrunn, men då bara ett observationsrör Or2 visade ett avvikande 
resultat så inkluderades endast detta piperdiagram i projektet. Piperdiagrammet för Or2 användes 
för att uppskatta tiden det tar för vatten att perkolera ned till grundvattnet från 
sprinkleranläggningen. Detta genom att jämföra piperdiagrammet med flödesdata från 
sprinkleranläggningen. 

4.4 Blandningsförhållandet nedströms infiltrationsanläggningen 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som har använts för att beräkna blandningsförhållandet i flöde 
E, det vill säga flödet nedströms infiltrationsanläggningen i observationsrör Or5. Dessa metoder 
användes för att besvara frågeställning 3 om hur blandningsförhållandet kunde förklaras utifrån 
variationen av stabila syreisotoper och kloridjoner. 

4.4.1 Blandningsförhållande i Or5 med modell 1 
Blandningsförhållandet av åvatten och grundvatten kunde beräknas för det totala flödet (summan 
av flödena A, B, C och D) då flödena av åvatten respektive grundvatten från infiltrations-
anläggningen var kända samt flöde A uppskattat från modell 1. Med modell 1, där massbalansen 
antogs stämma till fullo, kunde ett blandningsförhållande tas fram för flöde E. Andelen åvatten i 
flöde E beräknades med ekvation 13. 

!"#$% å!"##$% = å!"##$%&'ö!"
!"!#$# !"ö!"#        (13) 

4.4.2 Blandningsförhållandet i Or5 med δ18O-värden 
Ett blandningsförhållande för vattnet vid observationsrör Or5 kunde beräknas med antagandet att 
vattnet vid Or5 bestod av två vatten med olika δ18O-värden. Denna beräkning var oberoende av 
de olika modellerna. De vatten som flödet i Or5 antogs bestå av var åvatten som tillkommit efter 
upptagningsbrunnarna samt grundvatten. Benämningen åvatten inkluderade inte det åvatten som 
eventuellt varit inblandat i vattnet från början vid upptagningsbrunnarna. Grundvattnets δ18O-
värde representerades av δ18O-värdet för Upptagsvatten i form av ett medelvärde för perioden 
augusti 2014 till september 2015. Åvattnets δ18O-värde representeras av ett medelvärde av det 
infiltrerade åvattnet. Andelen åvatten för flöde E kunde med hjälp av ekvation 6 således beräknas 
med δ18O-värden. 

4.4.3 Blandningsförhållandet i Or5 med kloridjonskoncentrationen 
För att beräkna blandningsförhållandet vid Or5 med hjälp av kloridjoner användes samma metod 
som vid beräkning med δ18O-värden, dock användes ekvation 1. Även de antaganden som 
gjordes var desamma.  
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5. Resultat 
Resultatavsnittet tar upp de beräknade flödena A och E för de tre modellerna samt 
syreisotopmassbalansen för respektive modell. Blandningsförhållandet för flödet nedströms 
infiltrationsanläggningen som har beräknats med syreisotopdata, flöden och kloriddata 
presenteras. Även hur halt löst syre och halt organiskt material i åsen varierade över tid redovisas. 
Piperdiagram över mätpunkters olika sammansättningar av an- och katjoner presenteras också 
under detta avsnitt.  

5.1 Flöden i Gävleåsen 

5.1.1 Infiltrationsanläggningens flöden över tid 
För att jämföra flödet från de olika infiltrationsmetoderna togs figur 8 fram. Figur 8 visar en 
förenklad bild över hur de tre flödena från infiltrationsanläggningen varierade under ett år, från 
oktober 2014 till september 2015. Flödet från sprinkleranläggningen kallas i figuren för flöde B. 
Flödena från de sex infiltrationsbassängerna kallas för flöde C och flödet från de två 
infiltrationsbrunnarna kallas för flöde D. I oktober 2014 skedde det endast ett flöde från 
infiltrationsbrunnarna. I december 2014 började vatten även infiltreras via bassängerna, varav 
brunnsinfiltrationen minskade. I juli 2015 började vatten infiltreras i Gävleåsen med 
sprinkleranläggningen.   

 

Figur 8. De olika infiltrationsflödena (flöde B, C och D) i Gävleåsens infiltrationsanläggnings förändring mellan oktober 2014 
och september 2015. 

För att utföra isotopmassbalansberäkningar för de tre modellerna togs figur 9 fram. I 
infiltrationsanläggningen infiltreras både grundvatten (Upptagsvatten) och åvatten från Gavleån. 
Hur infiltrationen av dessa två vatten varierade mellan oktober 2014 och september 2015 visas i 
figur 9. Infiltrationen av grundvatten var störst nästan hela året, men i augusti 2015 var 
infiltrationen av åvatten större under drygt en månad. Även i slutet på september 2015 var 
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infiltrationen av åvatten större än infiltrationen av grundvatten. I mars syns en topp i hur mycket 
vatten som infiltrerades.  

 

Figur 9. Flödenas förändring över tiden för infiltrerat grundvatten och infiltrerat åvatten i infiltrationsanläggningen. 

För isotopmassbalansberäkningarna togs medelvärdena av åvattenflödet och grundvattenflödet 
från figur 9 fram. Medelvärdena för figur 9, över grundvatten och åvatten från oktober 2014 till 
september 2015, visas i tabell 7.  

Tabell 7. Medelvärden för flöden genom infiltrationsanläggningen med uppdelningen infiltrerat åvatten och grundvatten 

Medelvärde av flöden från infiltrationsanläggningen 
[l/s] 
Grundvatten Åvatten Totala flödet (åvatten + grundvatten)  
56 20 76 

5.1.2 Tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 
För tillämpning av Darcys lag (ekvation 2) beräknades tvärsnittareorna och gradienterna för flöde 
A och E. Tabell 8 är en sammanställning av dessa framtagna tvärsnittareor och gradienter. 
Tabellen listar även åsens framtagna bredd och flödets djup vid flöde A och E.  

Tabell 8. Tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 

  Åsens 
bredd 

Flödets 
djup 

Tvärsnittsarea 
A 

Δh Δx Gradient 
Δh/Δx 

Flöde Observationsrör [m] [m] [m2] [m] [m]  
A Or1 100 3 300 −3,8 360 −0,0106 
E Or5 100 7 700 −2,9 430 −0,0066 

5.1.3 Tre modeller över Gävleåsens flöden 
För att kunna beräkna flöde A och E för de tre modellerna togs hydrauliska konduktiviteter för 
samtliga flöden fram i tabell 9. Tabell 9 visar den hydrauliska konduktiviteten för flöde A, som är 
densamma för samtliga modeller. Tabellen visar också de anpassade hydrauliska 
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konduktiviteterna för modellernas flöden E som bestämdes utifrån att de tre modellerna skulle 
stämma.  

Tabell 9. Hydrauliska konduktiviteter för flöde A och E, för de tre modellerna 

 MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 
 K [m/s] K [m/s] K [m/s] 
Flöde A (uppströms) 0,01 0,01 0,01 
Flöde E (nedströms) 0,023 0,01 0,04 

 
I figur 10 visas flödenas resultat för de tre modellerna vid tillämpning av värderna från tabell 8 
och 9. Figuren visar förhållandet mellan storleken på flöde A, flöde E samt årsmedelvärdet på 
infiltrationsanläggningen flöden B, C och D. Figuren visar också en summa av flödena från 
infiltrationsanläggningen adderat med flödet uppströms. Staplarna till vänster i figuren visar 
flödenas storlek i förhållande till varandra för modell 1. Infiltrationsanläggningens flöde B, C och 
D ligger mellan flöde A och flöde E i storlek för modell 1. Observera att summan av flöde A, B, 
C och D är lika stort som flöde E för modell 1. I mitten av figuren visas flödenas storlek i 
förhållande till varandra för modell 2. För denna modell är både flöde A och E mindre än 
årsmedelvärdet av infiltrationsanläggningens flöden B, C och D. Flöde A är det minsta flödet och 
flöde E är något större än flöde A. Summan av flöde A, B C och D är högre än flöde E i figuren, 
eftersom det sker ett nettoutflöde av vatten, X för denna modell. Flödenas storlek i förhållande till 
varandra för modell 3 visas längst till höger i figuren. För modell 3 blir flöde E större än flöde A 
adderat med flödena från B, C och D. Det sker ett nettoinflöde med vatten in i åsen, Y. Summan 
av flöde A, B C och D är mindre än flöde E. 

 

Figur 10. Storleken på flöde A, flöde E, årsmedelvärdet av flöde B, C och D samt summan av flöde A, B, C och D. Även 
nettoutflödet X och nettoinflödet Y visas i bilden.  

Tabell 10 redovisar resultaten från figur 10, det vill säga flödenas storlekar för de tre modellerna. 
Tabellen visar flödena A och E, summan av flöde B, C och D från infiltrationsanläggningen samt 



 
 

31 

summan av flöde A, B, C och D. Det vill säga summan av flödena från infiltrationsanläggningen 
adderat med flödet uppströms. 

Tabell 10. Flöde A och E, uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen beräknade med Darcys lag för de tre 
modellerna 

  MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 
Flöden Beskrivning Q [l/s] Q [l/s] Q [l/s] 
A Uppströms flöde 32 32 32 
B+C+D Infiltrationsanläggningens 

flöde 
76 76 76 

A+B+C+D Infiltrationsanläggningens 
samt uppströms flöde 

108 108 108 

E Nedströms flöde 108 46 190 
 
Tabell 11 visar storleken på nettoutflödet X och nettoinflödet Y för modell 2 respektive modell 3 
som kan ses utmarkerat i figur 10. Nettoinflödet och nettoutflödet som visas i tabellen är 
skillnaden mellan nedströms flöde (flöde E) och resterande flöden (flöde A, B, C och D). 
Storleken på flöde X och Y jämförs senare i rapporten med erhållna flödesintervall för dessa 
flöden med isotopmassbalansberäkningar för modell 2 respektive 3.  

Tabell 11. Nettoutflödet X och nettoinflödet Y för modell 2 respektive modell 3 

 Nettoflöde [l/s] 
X -62 
Y 82 

5.2 Isotopanalys 

5.2.1 Isotopsammansättning i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 

5.2.1.1 Förändring av δ18O-värden över tiden 
För att se variationer i syreisotopdata över tiden och skillnad på δ18O-värden i grundvatten 
respektive åvatten togs figur 11 fram. I figur 11 ses δ18O-värdenas variation över tid för 
tidsperioden augusti 2014 till september 2015 på två platser i Gävleåsen, samt i förfiltervatten, 
membranvatten och i sprinklervatten som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen. I figuren kan 
det ses att δ18O-värden för Upptagsvatten och observationsröret Or5 visade tendenser till 
liknande variationer i δ18O-värden över tid men att Or5 generellt visade högre δ18O-värden än 
Upptagsvatten. Det kan ses att även åvatten, representerat av Förfilter, Sprinkler och Membran, 
visade variation över tid.  
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Figur 11. δ18O-värden för olika platser i Gävleåsen och i infiltrationsvatten till infiltrationsanläggningen för tidsperioden augusti 
2014 till september 2015. 

5.2.1.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O  
För att se huruvida åvatten från Gavleån och grundvatten skiljde sig åt togs figur 12 fram. 
Figuren visar förhållandet mellan δ2H och δ18O för grundvatten respektive åvatten. Figuren visar 
också att provtagspunkterna lagt sig i ett linjärt diagonalt band. Figuren visar även att 
provtagspunkterna huvudsakligen lagt sig i två olika kluster. I klustret längst ner till vänster i 
figuren ligger mätvärden för grundvatten. I klustret uppe till höger i figuren ligger mätvärden för 
åvatten. Figuren visar att Upptagsvatten och Or5 har mer negativa δ2H- och δ18O-värden än 
Förfilter, Membran och Sprinkler, således innehåller grundvattnet mindre 18O relativt 16O än vad 
åvattnet gör. Det finns även en större variation i δ18O-värden i åvattnet jämfört med grundvattnet, 
vilket också visades i figur 11. 

 
Figur 12. Förhållandet mellan δ2H och δ18O i Gävleåsen samt i förfiltervatten, membranvatten och sprinklervatten till 
infiltrationsanläggningen. 
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5.2.2 Isotopmassbalans för de tre modellerna  
Isotopmassbalanser ställdes upp för de tre modellerna för att kunna verifiera eller förkasta dessa. 
Medelvärden av δ18O uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen redovisas i tabell 12 
och används för samtliga isotopmassbalanser. Uppströmsvärdet för δ18O i flöde A är ett beräknat 
medelvärde för Upptagsvatten och nedströmsvärdet för δ18O i flöde E är ett beräknat medelvärde 
för vattenprover tagna ur observationsrör Or5. 

Tabell 12. Medelvärden för δ18O uppströms i Upptagsvatten och nedströms i observationsrör Or5 

Medelvärde δ 18O [‰] 
Upptagsvatten -10,30 
Or5 -10,00 

 

I tabell 13 redovisas beräknade medelvärden av δ18O för grundvatten respektive åvatten som 
infiltrerats vid infiltrationsanläggningen. Denna tabell användes för samtliga isotopmassbalans-
beräkningar.   

Tabell 13. Medelvärden av δ18O för de olika vatten som ingår i isotopmassbalansen för modell 1 

Vatten δ 18O-värde [‰] 
Grundvatten -10,30 
Åvatten -9,10 

5.2.2.1 Modell 1 
En isotopmassbalans för modell 1 ställdes upp enligt ekvation 10. I den användes värden hämtade 
från tabell 7, 10, 12 och 13. Tabell 14 visar vad vänster- och högerledet i isotopmassbalansen 
blev för modell 1 uträknat med ekvation 10. Tabellen visar även att differensen mellan höger- 
och vänsterled för modell 1 blev 0,8 procent.  

Tabell 14. Framräknade värden för vänsterled och högerled i isotopmassbalansen som ställts upp i ekvation 10 

Isotopmassbalans [l/s ‰] 

Vänsterled [l/s ‰] -1088,42 
Högerled [l/s ‰] -1079,57 
Differens mellan vänster- och högerled [%] 0,8 

5.2.2.2 Modell 2 
I figur 13 visas förhållandet mellan δ18O i nettoutflödet X mellan observationsrör Or1 och Or5 
samt nettoutflödet X:s storlek framräknat med ekvation 12 för modell 2 i form av den blå grafen. 
I ekvationen har värden för modell 2 från tabell 10 använts samt δ18O-värden för dessa flöden 
från tabell 12. Även medelvärden av grund- och åvattenflödena från tabell 7 har använts 
tillsammans med medelvärden av δ18O för dessa vatten som redovisas i tabell 13. I figuren visas 
även uppmätta minimum- och maximumvärden för δ18O som förekom i Gävleåsen i form av en 
gul och orange linje. Dessa värden redovisas i tabell 15. I figuren kan det ses att storleken på 
nettoutflödet X (62 l/s) hamnade inom intervallet 60 till 75 liter per sekund avgränsat av de 
uppmätta maximum- och minimumvärdena för δ18O från tabell 15. 
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Figur 13. Förhållandet mellan δ18O och nettoutflödet X:s storlek mellan observationsrör Or1 och observationsrör Or5 beräknat 
för modell 2. Extremvärden för uppmätta δ18O-värden vid Gävleåsen redovisas i tabell 15 och kan ses i figuren i form av de två 
raka graferna. 

Extremvärden för δ18O vid Gävleåsen redovisas i tabell 15. Uppmätt minimumvärde för δ18O 
under tidsperioden augusti 2014 till september 2015 var -10,51 promille och maximumvärde för 
δ18O var -8,40 promille. Minimumvärdet var i Upptagsvattnet och maximumvärdet var i 
förfiltervattnet. Dessa maximum- och minimumvärden användes även i resultatet för modell 3. 

Tabell 15. Minimum- och maximumvärde för δ18O som har uppmätts i vattenprover tagna vid Gävleåsen under tidsperioden 
augusti 2014 till september 2015 samt i vilket vatten dessa värden uppmättes 

Minimumvärde δ 18O [‰] Upptagsvatten -10,51 
Maximumvärde δ18O [‰] Förfilter -8,40 
 

5.2.2.3 Modell 3 
Förhållandet mellan δ 18O och nettoinflödet Y för modell 3 beräknades med ekvation 12 och visas 
i figur 14 i form av den blå grafen. Flöde A och E för modell 3 hämtade från tabell 10 har använts 
samt δ18O-värden från tabell 12. Medelvärden av grund- och åvattenflödena från 
infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell 7 har använts tillsammans med medelvärden av 
δ18O för dessa vatten som redovisas i tabell 13. I figuren visas även samma uppmätta minimum- 
och maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen som visades i figur 13 i form av en gul och orange 
graf. I figuren ses att storleken på nettoinflödet Y (82 l/s) hamnade inom intervallet 77 till 97 liter 
per sekund avgränsat av de uppmätta maximum- och minimumvärdena för δ18O enligt tabell 15. 
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Figur 14. Förhållandet mellan δ18O och nettoinflödet Y:s storlek mellan observationsröret Or1 uppströms och observationsröret 
Or5 nedströms beräknat med modell 3. Extremvärden för δ18O-värden vid Gävleåsen redovisas i tabell 15 och kan ses i figuren i 
form av två raka grafer.  

5.3 Kemiska parametrar som spårämnen 
I detta avsnitt presenteras hur halten klorid, organiskt material och löst syre varierat över tiden i 
grundvattnet för de olika mätstationerna. 

5.3.1 Halt löst syre, organiskt material samt klorid över tid 

5.3.1.1 Kloridhalt 
För att jämföra skillnader i kloridhalt på olika platser i Gävleåsen togs figur 15 fram. Figur 15 
visar att kloridhalten i grundvattnet var relativt konstant under året vid samtliga mätstationer 
förutom för vissa variationer vid observationsrör Or3 samt observationsbrunn Ob2. Grundvattnet 
i den djupborrade observationsbrunnen Ob2 hade en hög halt klorid jämfört med de övriga 
mätpunkterna och åvattnet, det membranrenade åvattnet samt Or2 hade generellt en låg 
kloridhalt.  

 

Figur 15. Kloridhalt i grundvattnet vid provplatserna och i åvatten från Gavleån under perioden augusti 2014 till september 2015. 
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5.3.1.2 Organiskt material 
För att jämföra skillnader i halt organiskt material på olika platser i Gävleåsen samt för att kunna 
jämföra förändringar i halterna med flödesdata togs figur 16 fram. I figur 16 kan det utläsas en 
ökning av organiskt material i grundvattnet vid observationsrör Or2 under året. För 
observationsrör Or3 och observationsbrunn Ob1 varierade halten något under året. Halten 
organiskt material i åvattnet var konstant högre än halten i grundvattnet under det undersökta 
året.  

 

Figur 16. Halt organiskt material i grundvattnet vid provplatserna och i åvatten från Gavleån under perioden augusti 2014 till 
september 2015. 

5.3.1.3 Löst syre 
För att jämföra skillnader i halt löst syre på olika platser i Gävleåsen samt för att kunna jämföra 
förändringar i halterna med flödesdata togs figur 17 fram. Halten löst syre varierar över tid vid de 
olika mätpunkterna enligt figur 17.  Det kan utläsas en tydlig ökning av löst syre under perioden 
juli till augusti 2015 för observationsrör Or2, det vill säga mätpunkten efter 
sprinkleranläggningen. De övriga provplatserna visar generellt en lägre halt löst syre eller en 
mycket svag ökning av halten under denna tidsperiod jämfört med månaderna innan. Det 
membranrenade åvattnet har enligt figur 17 konstant en högre halt löst syre än grundvattnet vid 
de undersökta tidpunkterna 

 

Figur 17. Halt löst syre i grundvattnet vid provplatserna och i åvatten från Gavleån under perioden augusti 2014 till september 
2015 
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5.3.2 Piperdiagram 
För att undersöka blandning av olika vatten i Gävleåsen togs figur 18 fram. Figur 18 visar ett 
årsmedelvärde för jonsammansättningen i grundvattnet vid de olika mätplatserna samt i åvatten 
från Gavleån. Piperdiagrammet i figur 18 visar en tydlig skillnad i jonsammansättningen mellan 
åvattnet, grundvattnet i den djupborrade observationsbrunnen Ob2 och grundvattnet vid övriga 
mätplatser. Grundvattnet i Ob2 har, som även visas i figur 15, en högre andel kloridjoner än 
grundvattnet vid de andra mätplatserna. Åvattnet från Gavleån har en lägre andel karbonat än 
grundvattnet. 

  

Figur 18. Piperdiagram med årsmedelvärde för jonsammansättningen vid provplatserna. 

För att undersöka vattnets transporttid från sprinkleranläggningen togs figur 19 fram. Figur 19 vid 
Or2 visar att grundvattnets jonsammansättning generellt inte ändrats under den valda 
tidsperioden.  Dock kan det utläsas en skillnad i grundvattnets jonsammansättning i augusti 2015 
jämfört med grundvattenproverna som tagits tidigare under året.  

   

Figur 19. Piperdiagram för mätplats Or2 i förhållande till tid. 
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5.4 Blandningsförhållandet nedströms infiltrationsanläggningen 
För att åskådliggöra blandningsförhållandet, uttryckt som ett medelvärde i flödet nedströms 
infiltrationsanläggningen togs figur 20 fram. Figur 20a visar andelen åvatten respektive 
grundvatten i flöde E för modell 1 beräknat med ekvation 13, se avsnitt 4.4.1. Andelen åvatten i 
flöde E beräknades till 19 procent och andelen grundvatten beräknades till 81 procent. Figur 20b 
visar andelen åvatten respektive grundvatten i flöde E beräknat med syreisotoper, se avsnitt 4.4.2. 
I figuren ses att blandningsförhållandet i vattnet vid Or5 var 26 procent åvatten och 74 procent 
grundvatten. Figur 20c visar andelen grundvatten och andelen åvatten i flöde E beräknad med 
kloridjonkoncentration, se avsnitt 4.4.3. Andelen åvatten var 25 procent och andelen grundvatten 
var 75 procent. 

 
Figur 20. Blandningsförhållande i observationsrör Or5 av grund- och åvatten beräknat utifrån modell 1 i 20a, med syreisotoper i 
20b och med kloridjonskoncentration i 20c. 
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6. Diskussion 

6.1 Darcys lag och dess uppskattade parametrar 
Darcys lag (ekvation 2) innehöll tre parametrar som vi behövde uppskatta för beräkning av flöde 
A och E för vardera flödesmodell. Dessa tre parametrar var de hydrauliska konduktiviteterna för 
flöde A och E, samt deras tvärsnittsareor och gradienter. De tre parametrarna bidrog på olika sätt 
med osäkerhet till våra resultat som diskuteras i detta avsnitt.  

6.1.1 Hydraulisk konduktivitet i Gävleåsen  
Den hydrauliska konduktiviteten antogs vara densamma i hela åsen, enligt avsnitt 4.1.1. Detta 
antagande genomfördes genom att studera böcker av Grip & Rohde (2000) och Knutsson & 
Morfeldt (2002) som nämnde hydrauliska konduktiviteter för olika jordfraktioner. Gävleåsen 
består till största delen av fraktionerna sandigt grus och grusig sand. Av denna anledning 
fokuserade vi endast på dessa jordfraktioner i tabell 5. Den hydrauliska konduktiviteten har 
antagits vara densamma oavsett på vilket djup eller var i Gävleåsen flödena sker. Hydrauliska 
konduktiviteten är dock troligen något som egentligen varierar i Gävleåsen. För noggrannare 
uppskattningar av flödet rekommenderar vi att en studie genomförs för att identifiera Gävleåsens 
verkliga hydrauliska konduktivitet, och dess variation med djupet. 

6.1.2 Gradienter och tvärsnittsareor för flöde A och E 
Gradienterna och tvärsnittsareorna som tillämpats i Darcys lag för flöde A och E, se tabell 8, kan 
bidra med en osäkerhet. Gradienten bidrar med en osäkerhet eftersom att det sker en årsvariation 
för grundvattenytans höjdläge i åsen. Höjdtermen (Δh) i ekvation 2 för gradienten är därav ej 
nödvändigtvis konstant såsom det har beräknats i detta projekt. Dock påverkar inte osäkerheter 
för gradienterna och tvärsnittsareorna resultatet i stor utsträckning eftersom resultatet visar hur 
flöde A och flöde E förhåller sig till varandra rent storleksmässigt. Gradienterna och 
tvärsnittsareorna har dock betydelse för uppställningarna av isotopmassbalanser för de tre 
modellerna.  

 6.2 Flödesberäkningar och isotopmassbalans för de tre modellerna 
Eftersom osäkerhet råder för Gävleåsen hydrauliska konduktivitet blir också den hydrauliska 
konduktiviteten för flöde A i de olika modellerna av stor osäkerhet, se tabell 9. Eftersom den 
hydrauliska konduktiviteten för flöde E är baserad på den hydrauliska konduktiviteten för flöde A 
så leder det även till osäkerhet i beräkningen av flöde E. De hydrauliska konduktiviteterna för 
flöde E i de tre modellerna har dessutom anpassats till de tre modellerna utan vidare bedömning 
av vad som stämmer överens med verkligheten. Detta för att sedan kunna verifiera eller förkasta 
modellerna med syreisotopmassbalanser. Flöde A är dock konstant för de tre modellerna, för de 
ska vara jämförbara. 

 6.2.1 Modell 1 
Figur 10 visar flödena för modell 1 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 7 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 1. Både figuren och tabellen visar att 
summan av flöde A, B C och D var exakt lika med flöde E. Anledningen till att flödena beter sig 
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på detta vis beror helt enkelt på att vi antagit att det ska vara så för modell 1 och anpassat de 
hydrauliska konduktiviteterna därefter.  

I tabell 14 redovisas resultatet av isotopmassbalansen beräknad med ekvation 10 som ställdes upp 
för modell 1. Det kan i tabellen ses att skillnaden mellan vänster- och högerled endast var 0,8 
procent. Isotopmassbalansen stämmer alltså bra för modell 1. Att vänster- och högerled endast 
skiljer sig åt med 0,8 procent tyder på att modell 1 kan vara ett rimligt flödesscenario för 
Gävleåsen. Detta var dock inte ett förväntat resultat då modell 1 beskriver ett idealt förhållande 
där inga in- och utflöden sker till och från åsen utöver flödena A, B, C och D. Vi hade förväntat 
oss att ett okänt in- eller utflöde skulle ske till respektive från åsen och att isotopmassbalansen för 
modell 1 därför inte skulle stämma så väl som det gör. En variant på modell 1 skulle kunna vara 
att utöver flödena A, B, C och D så sker det okända in- och utflöden som tar ut varandra, så att 
nettoflödet blir noll. I detta fall räcker det inte med att flödena tar ut varandra även 
syreisotopsammansättningen i dessa flöden måste också ha ett netto som blir nära noll. 

 6.2.2 Modell 2 
Figur 10 visar flödena för modell 2 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 8 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 2. I denna modell antas det ske en 
nettoförlust X från massbalansen. Modell 2 är den enda av modellerna som har samma 
hydrauliska konduktivitet för både flöde A och för flöde E. Detta är troligtvis den mest realistiska 
varianten när det gäller valet av hydraulisk konduktivitet eftersom vi tidigare antagit att 
Gävleåsen borde ha samma hydrauliska konduktivitet överallt.  

I tabell 11 redovisas nettoutflödet X till att vara -62 liter per sekund i modell 2. Observera att 
detta värde skulle ändras om den hydrauliska konduktiviteten för flöde E ändrades. Dock är det ej 
värdet på flöde X som är det mest relevanta. Det som är viktigt är att isotopmassbalansen för 
modell 2 som utfördes för att försöka verifiera ifall det kunde vara rimligt att ett okänt 
nettoutflöde X på -62 liter per sekund skett från åsen. I figur 13 där förhållandet mellan δ18O-
värde och nettoutflödet X redovisas kan det ses att detta flöde X hamnade inom området 
avgränsat av max- och minimivärden för δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet. Detta tyder 
på att även modell 2 skulle kunna vara ett troligt flödesscenario i åsen och att ett nettoutflöde på -
62 liter per sekund ej är orimligt. Vid avläsning i figur 13 vid ett nettoutflöde på -62 liter per 
sekund ses också att δ18O-värdet motsvarar cirka -10,1 promille. Detta δ18O-värde ligger närmare 
de uppmätta värdena på δ18O för grundvatten än för åvatten enligt tabell 13. Det okända 
nettoutflödet från åsen består därav troligtvis av vatten med en sammansättning mest lik 
grundvatten.  

6.2.3 Modell 3 
Figur 10 visar flödena för modell 3 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 9 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 3. I denna modell antas det ske ett 
nettotillskott Y av vatten till åsen. Detta okända tillskott av vatten skulle kunna vara inträngt 
vatten från Gavleån, då det bland annat stämmer med beräkningar av blandningsförhållandet, se 
figur 20b och 20c. För denna modell är den hydrauliska konduktiviteten för flöde E fyra gånger 
så stor som den hydrauliska konduktiviteten för flöde A. I verkligheten är denna variation möjlig, 
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men antagligen inte lika trolig som exempelvis för modell 2, där den hydrauliska konduktiviteten 
antas vara densamma för flöde A och E.  

För modell 3 visar tabell 11 att nettotillskottet Y beräknades att vara 82 liter per sekund. Även för 
denna modell gäller att flöde Y skulle ändras om den hydrauliska konduktiviteten för flöde E 
skulle ändras.  I figur 14 där resultatet av en isotopmassbalansberäkning för modell 3 redovisas 
kan det ses att nettoinflödet Y hamnar inom intervallet avgränsat av max- och minimivärden för 
δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet. Detta tyder på att även modell 3 skulle kunna vara ett 
troligt flödesscenario i åsen och att ett nettotillskott på 82 liter per sekund ej är orimligt. Vid 
avläsning i figur 14 vid flödet 82 liter per sekund kan det ses att detta motsvaras av ett δ18O-värde 
på cirka -9,9 promille. Enligt tabell 13 är medelvärdet på δ18O för åvatten -9,10 promille. Dock 
kan inte denna skillnad i δ18O-värde utesluta att ett okänt nettoinflöde skett. Det okända 
nettoinflödet kan exempelvis bestå av både grund- och åvatten.  

6.3 Isotopanalys 
Vi har antagit att isotopvärdet vid flöde A är detsamma som för Upptagsvattnet. Detta innebär en 
osäkerhet då åvatten kan ha trängt in i åsen mellan upptagningsbrunnarna och flöde A. Om så är 
fallet kan flöde A ha en annan isotopsammansättning än Upptagsvatten och därmed följer 
osäkerhet i isotopmassbalansen för de olika modellerna. 

De isotopvärden som erhållits har tagits på infiltrerat åvatten, Upptagsvatten och i 
observationsröret Or5. För en noggrannare studie om hur isotopanalys kan förklara flöden i åsen 
kan isotopdata från fler observationsbrunnar och -rör ge en mer dynamisk bild av de 
hydrogeologiska förhållandena i åsen.  

6.3.1 Förändringen av δ18O-värden över tid 
Figur 11 visar att isotopsammansättningen i olika vatten följer ett säsongsliknande mönster. Då 
mönstret skiljer sig åt mellan åvatten och grundvatten ger detta svårigheter att analysera 
blandningsförhållanden för kortare tidsperioder utan att veta de olika vattnens transporttider. 
Figuren visar också att värdena för observationsrör Or5 är generellt högre än Upptagsvatten. 
Detta kan tyda på en inblandning av åvatten från infiltrationsanläggningen och/eller inträngning 
från Gavleån.  Det finns även en osäkerhet i tolkning av tidsserien då data för åvatten saknas 
under en period och att olika behandlingars inverkan på isotopsammansättningen av åvatten inte 
har studerats. 

6.3.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O 
Figur 12 visar att olika vatten tydligt klustrar sig längs en rät linje med en signifikant skillnad i 
δ2H-värden och δ18O-värden mellan åvatten och grundvatten. Detta visar på möjligheten att 
utifrån isotopstudier avgöra om åvatteninblandning skett i Gävleåsens akvifer.  

6.4 Kemiska parametrar som spårämnen 

6.4.1 Piperdiagram 
Medelvärdena av jonsammansättningen i grundvattnet under perioden augusti 2014 till september 
2015 vid de olika mätplatserna var relativt lika varandra, se figur 18. Detta med undantag av Ob2, 
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där kloridhalten i grundvattnet var mycket högre än vid de övriga mätpunkterna. Enligt detta 
resultat verkar inte vattnet vid mätpunkterna nedströms om upptagningsbrunnarna vara en 
blandning av grundvatten uppströms och åvatten. En förklaring till detta kan vara att även 
grundvattnet vid upptagningsbrunnarna har påverkats av åvatten. En annan möjlighet är att 
grundvattnet i samtliga mätpunkter inte var nämnvärt påverkade av åvatten. För att få en tydligare 
bild av förändringar i jonsammansättningen med avseende på åvatten skulle det således krävas en 
mätpunkt längre uppströms. Denna mätpunkt måste vara placerad långt från Gavleån, så att 
risken för inträngning av åvatten är mycket liten. Dessa resultat är dock medelvärden av vattnets 
jonsammansättning och det kan vara vissa variationer under året som inte kan ses när bara 
medelvärdet studeras. 

Sammansättningen i grundvattnet vid observationsrör Or2 var i augusti månad mer lik åvattnets 
sammansättning än grundvattnets, se figur 19. Då sammansättningen tidigare under året inte 
avvikit från grundvattensammansättningen kan förändringen anses bero av att 
sprinkleranläggningen sattes i drift under juli 2015.  Vid jämförelse mellan det datum då 
sprinkleranläggningen sattes i drift och det datum då det avvikande grundvattenprovet 
registrerades kan vattnets perkolationstid uppskattas vara mellan 1 till 20 dagar. Antagande att 
förändringen i jonsammansättningen beror av sprinkleranläggningen kan dock vara felaktigt, då 
det bara var jonsammansättningen vid ett datum som avvek. Detta kan innebära att provanalysen 
av de avvikande parametrarna var felaktig och det skulle således krävas mer data under samma 
period för att bekräfta förändringen i jonsammansättningen.   

6.4.2 Kloridhalt över tid 
Kloridhalten i åvattnet var lägre än vad den var i grundvattnet vilket indikerar att i de fall 
kloridhalten sjunkit vid en mätpunkt kan det ha skett en inträngning av åvatten i akviferen eller 
skett en påverkan från infiltrationsanläggningen, se figur 15.  Figuren visar att kloridhalten i 
grundvattnet var högre uppströms än nedströms för de flesta mätstationerna vilket kan innebära 
att grundvattnet påverkats av åvatten. Även variationerna i Or3 kan förklaras av inträngning av 
åvatten, då förändringarna i halten klorid var mycket tydliga. 

I den djupborrade observationsbrunnen, Ob2, var kloridhalten i grundvattnet hög jämfört med 
halten vid de andra mätstationerna enligt figur 15. Halten klassas enligt Naturvårdsverket som 
relativt hög. Detta kan indikera att det skett en saltvatteninträngning av relikt saltvatten i 
akviferen. Att halten löst syre var låg i samma observationsbrunn bekräftar att vattnet i brunnen 
var äldre grundvatten.  Detta innebär att det troligtvis uppkommit ett lokalt flöde av relikt 
grundvatten till akviferen. Dock visar den låga kloridhalten vid observationsbrunn, Ob1, som 
ligger i anslutning till Ob2, att Ob1 inte påverkats av kloridhalten vid Ob2. Detta visar på ett 
mycket begränsat lokalt flöde av relikt salt grundvatten vid Ob2. Att saltvatten påträffats i 
berggrunden medför en risk för att ytterligare saltvatten tränger in i akviferen om grundvattenytan 
sänks och trycket i akviferen minskar.  

6.4.3 Halt organiskt material över tid 
Åvattnet från Gavleån, som analyserats, innehöll en hög halt organiskt material jämfört med 
grundvattnet, se figur 16. Detta stämmer väl med teorin. Grundvattnet vid Ob1 och Or2 innehöll 
en högre halt organiskt material än i vattnet uppströms, Upptagsvatten. Detta kan förklaras av en 
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inträngning av åvatten vid eller mellan dessa mätpunkter. Halten organiskt material vid Or2 steg 
kraftigt efter juli 2015. Detta kan förklaras av att sprinkleranläggningen sattes i drift i mitten av 
juli, se figur 8. Påverkan på grundvattnet av sprinklervattnet borde uppkomma med en viss 
fördröjning, enligt uträkning mellan 1 till 20 dagar, då sprinklervattnet måste perkolera ned i 
marken. Detta stämmer väl med resultaten då den kraftigaste ökningen av halten organiskt 
material skedde mellan juli och augusti 2015. Dock är organiskt material inte helt lämpligt som 
spårämne, då det bryts ned. 

6.4.4 Löst syre över tid 
Halten löst syre i grundvattnet varierade kraftigt med tiden vid de olika mätpunkterna, se figur 
17. Halten löst syre i Upptagsvatten, var relativt konstant under året. Detta indikerar att vattnet 
nedströms, där halten löst syre varierade kraftigt med tiden, påverkats av andra inflöden med 
andra vattensammansättningar.   

Halten löst syre i grundvattnet vid den djupborrade observationsbrunnen, Ob2, var konstant låg 
över tid. Detta kan indikera att vattnet i brunnen var äldre grundvatten.  Halten löst syre i 
grundvattnet vid Or2 ökade kraftigt i juli 2015. Denna höjning skulle kunna bero av påverkan 
från sprinkleranläggningen, se figur 8. Dock skedde förändringen av halten löst syre inte med 
någon tidsfördröjning vilket talar emot antagandet att förändringen i halten löst syre var orsakad 
av sprinkleranläggningen. Mycket av det vatten som infiltreras i infiltrationsanläggningen luftas 
och då åvatten i detta fall innehöll en hög halt löst syre kan det vara svårt att detektera vattnets 
ursprung med löst syre som indikator. Syre är även ett ämne som förbrukas vid nedbrytning av 
organiskt material vilket gör det mindre lämpligt som spårämne. 

6.5 Blandningsförhållandet nedströms infiltrationsanläggningen 
Vid en jämförelse av resultaten av de beräknade blandningsförhållandena i Or5, se figur 20b och 
20c, ses en överensstämmelse mellan isotop- och kloridanalysen, som visar på en andel åvatten 
på 26 respektive 25 procent. Detta tyder på att åvatten har tillkommit mellan 
upptagningsbrunnarna och Or5 samt att antagandet att grundvattnet i Or5 i huvudsak består av 
åvatten och grundvatten uppströms ifrån kan anses vara rimligt.  

Eftersom observationsrör Or5 är belägen vid flöde E kan resultaten från de olika beräkningarna 
av blandningsförhållandet jämföras. Vid jämförelse av blandningsförhållandet uträknat med 
δ18O-värden, klorid samt flöden i modell 1 skiljer sig flödesuträkningen något från de andra 
uträkningarna. Flödesuträkningen med modell 1 visar på en andel åvatten på 19 procent. Det 
skulle kunna tyda på att flödet av åvatten i åsen inte enbart härrör från infiltrationsanläggningen 
utan att åvatten tränger in i åsen direkt från Gavleån. Dock är skillnaden inte så stor så det är 
svårt att dra någon slutsats kring varifrån åvattnet kommit då beräkningarna baserades på flera 
antaganden och uppskattningar. Resultatet för beräkningen av blandningsförhållandet i flöde E 
för modell 1 baserades på antagandet att allt infiltrerat åvatten når grundvattnet. Detta var 
troligtvis inte korrekt då det infiltrerade åvattnet till exempel kunde ha avdunstat eller tagits upp 
av växter. Om hänsyn tas till detta kan resultatet för modell 1 visa en lägre andel åvatten i 
grundvattnet. 
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Vid beräkning med klorid och isotoper av blandningsförhållandet i Or5 antogs att vattnet bestod 
av två vatten med olika sammansättning. Detta gjordes för att kunna använda ekvation 1 och 
ekvation 6. Dock råder det osäkerhet om detta var ett rimligt antagande. Mellan 
upptagningsbrunnarna och Or5 kan det tillkomma andra flöden, exempelvis grundvatten från 
annat håll, nederbörd eller relikt vatten, med annan sammansättning än de studerade. För en 
noggrannare studie kan data för nederbörd och fler observationsbrunnar och -rör inkluderas i 
beräkningarna. Detta hade vi inte tillgång till under denna studie. Vidare bör nämnas att även 
Upptagsvatten som i denna beräkning fått representera grundvatten kan ha åvatten inblandat då 
Upptagsvatten tas från brunnar uppströms belägna nära Gavleån.  

6.6 Avgränsningar 
En stor avgränsning som vi valde att göra för detta projekt var att exkludera flöden som tillkom i 
åsen på grund av nederbörd. I projektet tas inte heller hänsyn till evapotranspirationen. 
Vegetationsupptaget skulle vara av betydelse för exempelvis sprinkleranläggningen, eftersom 
denna är placerad i en skog med mycket växtlighet. Således skulle flödet från 
sprinkleranläggningen kunna vara mindre än de värden som vi tillämpat i projektet. Nederbörden 
kan också vara en källa till osäkerhet, särskilt för dagar då det regnat väldigt mycket. Detta 
nederbördsvatten tillförs nämligen direkt till infiltrationsbassängerna, sprinkleranläggningen samt 
övriga delar av åsen och skulle därav kunna påverka flöde E. Vatten som tillförs 
infiltrationsbassängerna är alltid i kontakt med atmosfären, avdunstning skulle därför kunna 
minska flödet från bassängerna och förändra isotopsammansättningen.  

6.7 Behandling av underlagsdata 
Då parametrarna löst syre, halt organiskt material, halt kloridjoner samt flöden studerats i 
förhållande till tiden har det inte tagits hänsyn till om underlagsdata saknats under den studerade 
perioden. Det har antagits att värdet på parametrarna ökar eller minskar linjärt mellan de erhållna 
värdena på parametrarna. Detta innebär att variationer av parametrar som eventuellt uppkommit 
under perioder då data saknats inte har tagits hänsyn till i arbetet.  
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7. Slutsatser 
Slutsatserna efter genomförandet av detta projekt var följande: 

 
• Samtliga tre modeller är möjliga flödesscenarier för Gävleåsen. För att med säkerhet bestämma 

storleken på flödena A och E för respektive modell krävs fler studier för att fastställa Gävleåsens 
hydrauliska konduktivitet samt att mindre osäkra tvärsnittsareor för dessa flöden bestäms.  

 
• För att med säkerhet kunna fastställa de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen inom det 

undersökta infiltrationsområdet med syreisotoper behövs isotopdata från fler observationsrör. 
Vattenprover behöver även tas med jämnare tidsintervall för att resultatet skall bli representativt 
för den valda perioden. 

 
• Den höga kloridhalten i den djupborrade observationsbrunnen Ob2 visar att det finns risk för 

inträngning av saltvatten till akviferen. 
 
• Det går inte att med säkerhet förklara hur vatten med olika ursprung rör sig i Gävleåsen med 

hjälp av löst syre och organiskt material. Detta då halterna fluktuerar mycket över tid, då halterna 
påverkas av olika behandlingar av vatten i infiltrationsanläggningen samt då ämnena förbrukas 
respektive bryts ned.  

 
• Blandningsförhållandet mellan åvatten och grundvatten nedströms infiltrationsanläggningen kan 

beräknas med hjälp av kloridjoner eller δ18O-värden om vattnet antas bestå av två källor med 
olika kloridjonskoncentration respektive olika isotopsammansättning.  

 
• Blandningsförhållandet nedströms infiltrationsanläggningen samt variationer i 

kloridjonskoncentrationen respektive δ18O-värden visar att det troligtvis tillkommit åvatten från 
Gavleån mellan upptagningsbrunnarna och observationsrör Or5, genom konstgjord infiltration 
och/eller åvatteninträngning. 
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Appendix 

A1. Flödesberäkningar och grafer 
% KÄNDA FLÖDEN I ÅSEN  
% Laddar in data 
load vattenflodenalla.txt 
load vattenflodenBCD.txt                                                       
 
% y-axel: åvatten- och grundvattenflöden 
Qavatten = vattenflodenalla(:,11)/1000;      % [m3/s] Åvatten 
Qgrund = vattenflodenalla(:,12)/1000;        % [m3/s] Grundvatten 
 
%årsmedelvärde för åvattnet och grundvattnet 
medel_avatten = mean(Qavatten); 
medel_grundvatten = mean(Qgrund); 
 
Q6 = vattenflodenalla(:,10)/1000;               % [m3/s] Bassäng 6 
 
% y-axel: De tre olika flödena B, C och D 
QB = vattenflodenBCD(:,4)/1000;                 % [m3/s] Sprinkler (flöde B) 
QC = Q6 + vattenflodenBCD(:,5)/1000;        % [m3/s] Bassänger (flöde C) 
QD = vattenflodenBCD(:,6)/1000;                 % [m3/s] Brunnar (flöde D) 
 
% x-axel: Tidsvektor 
ar = vattenflodenBCD(:,1); 
manad = vattenflodenBCD(:,2); 
dag = vattenflodenBCD(:,3); 
tid = datenum(ar, manad, dag); 
 
%Plottar åvatten och grundvatten mot tiden 
plot(tid,Qavatten) 
hold on 
plot(tid,Qgrund) 
datetick('x',12) 
legend( 'Åvatten','Grundvatten') 
title('Infiltration av åvatten och grundvatten (förändring över tiden)','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöden [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
 
% Plott över B C D mot tiden 
figure 
plot(tid, QB); 
hold on 
plot(tid, QC); 
hold on 
plot(tid, QD) 
datetick('x',12) 
legend( 'B (Sprinkler)', 'C (Bassänger)', 'D (Infiltrationsbrunnar)') 
title('Infiltrationsflödenas förändring över tid','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöde [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
 
% De tre modellerna i ett stapeldiagram 
%Modell 1 
QA1= 32; 
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QBCD1= 76; 
QE1= 108; 
QABCD1= 108; 
%Modell 2 
QA2= 32; 
QBCD2= 76; 
QE2= 46; 
QABCD2= 108; 
%Modell 3 
QA3= 32; 
QBCD3= 76; 
QE3= 190; 
QABCD3= 108; 
Qvektor=[QA1 QBCD1 QABCD1 QE1; QA2 QBCD2 QABCD2 QE2; QA3 QBCD3 QABCD3 QE3]; 
bar(Qvektor) 
title('Flödet uppströms, nedströms och genom infiltrationsanläggningen för de tre modellerna','fontsize',24) 
ylabel('Q [l/s]') 
xlabel('Modell') 
legend( 'A (Uppströms)', 'Årsmedelvärde av flöde B, C och D (Infiltrationsanläggningen)','Summan av flöde A, B, C 
och D', 'E (Nedströms)') 
set(gca,'fontsize',18) 

A2. δ18O mot tiden 
%Syreisotoper. delta18O mot tiden 
%Laddar in värden 
load B_uppstromsO18.txt 
load FrfilterO18.txt 
load MemJO18.txt 
load Or5O18.txt 
load SprinklerO18.txt 
 
%B_uppströms 
B_uppstromsO = B_uppstromsO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arB = B_uppstromsO18(:,1); 
manadB = B_uppstromsO18(:,2); 
dagB = B_uppstromsO18(:,3); 
tidB_uppstroms = datenum(arB, manadB, dagB); 
 
%Förfilter 
FrfilterO = FrfilterO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arF = FrfilterO18(:,1); 
manadF = FrfilterO18(:,2); 
dagF = FrfilterO18(:,3); 
tidFrfilter = datenum(arF, manadF, dagF); 
 
%Membran 
MemJO = MemJO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arM = MemJO18(:,1); 
manadM = MemJO18(:,2); 
dagM = MemJO18(:,3); 
tidMemJ = datenum(arM, manadM, dagM); 
 
%Or5 
OrO = Or5O18(:,5); 
%Tidsvektor 
arOr = Or5O18(:,1); 
manadOr = Or5O18(:,2); 
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dagOr = Or5O18(:,3); 
tidOr = datenum(arOr, manadOr, dagOr); 
 
%Sprinkler 
SprinklerO = SprinklerO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arSp = SprinklerO18(:,1); 
manadSp = SprinklerO18(:,2); 
dagSp = SprinklerO18(:,3); 
tidSprinkler = datenum(arSp, manadSp, dagSp); 
 
%Plottar syreisotoper mot tiden. 
figure 
plot(tidB_uppstroms, B_uppstromsO,'*'); 
hold on 
plot(tidFrfilter, FrfilterO,'o'); 
hold on 
plot(tidMemJ, MemJO,'x'); 
hold on 
plot(tidOr, OrO,'^'); 
hold on 
plot(tidSprinkler, SprinklerO,'d'); 
legend('Upptagsvatten', 'Förfilter','Membran', 'Or5', 'Sprinkler') 
xlabel('tid') 
ylabel('delta18O [promille]') 
title('Syreisotopers förändring över tid','fontsize',16) 
set(gca,'fontsize',14) 
datetick('x',12) 

A3. Förhållandet mellan δ2H och δ18O 
%Syreisotoper. Förhållandet mellan delta2H och delta18O 
%Laddar in värden 
load B_uppstromsO18.txt 
load FrfilterO18.txt 
load MemJO18.txt 
load Or5O18.txt 
load SprinklerO18.txt 
 
%B_uppströms 
B_uppstromsO = B_uppstromsO18(:,5); 
B_uppstromsH = B_uppstromsO18(:,7); 
 
%Förfilter 
FrfilterO = FrfilterO18(:,5); 
FrfilterH = FrfilterO18(:,7); 
 
%Membran 
MemJO = MemJO18(:,5); 
MemJH = MemJO18(:,7); 
 
%Or5 
OrO = Or5O18(:,5); 
OrH = Or5O18(:,7); 
 
%Sprinkler 
SprinklerO = SprinklerO18(:,5); 
SprinklerH = SprinklerO18(:,7); 
 
%Plott syreisotoper mot väteisotoper 
plot(B_uppstromsO, B_uppstromsH,'*'); 
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hold on 
plot(FrfilterO, FrfilterH,'o'); 
hold on 
plot(MemJO, MemJH,'x'); 
hold on 
plot(OrO, OrH,'^'); 
hold on 
plot(SprinklerO, SprinklerH,'d'); 
legend('Upptagsvatten', 'Förfilter','Membran', 'Or5', 'Sprinkler') 
xlabel('delta18O [promille]') 
ylabel('delta2H [promille]') 
title('Förhållandet mellan delta18O och delta2H','fontsize',16) 
set(gca,'fontsize',14) 

A4. Isotopmassbalans för flöde X respektive Y 
% Medelvärden för delta18O uppströms infiltrationsanläggningen och vid 
% Or5, i infiltrerat grundvatten repektive infiltrerat åvatten 
delta18Or5=-10; % promille 
delta18upp=-10.30;% promille 
delta18infilt_gv=-10.30; %promille 
delta18infilt_av=-9.101; % promille 
% Minimum- och maximumvärden för delta18O i Gävleåsen och i 
% infiltrationsvattnet  
delta18Omin=-10.51; % Min-värde Upptagsvatten 2014-10-15 
delta18Omax=-8.40; % Max-värde Förfilter 2014-10-15 
% Modell 2 
QOr5_2=46; % l/s 
Qupp_2=32; % l/s 
Qinfilt_gv=56; % l/s 
Qinfilt_av=20; % l/s 
x2 = [9.8:1:150];% Q-blandningvektor 
% delta18Obland=y2 
y2=((QOr5_2*delta18Or5-Qupp_2*delta18upp-Qinfilt_gv*delta18infilt_gv-Qinfilt_av*delta18infilt_av).*(x2.^-
1)*(-1)); 
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x2,y2,'linewidth',2) 
ylabel('delta18O_n_e_t_t_o_u_t_f_l_ö_d_e [promille]') 
xlabel('Q_n_e_t_t_o_u_t_f_l_ö_d_e[l/s]') 
title('MODELL 2:Förhållandet mellan delta18O och storleken på nettoutflödet X','fontsize',16) 
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f2=delta18Omin.*ones(size(x2)); 
g2=delta18Omax.*ones(size(x2)); 
plot(x2,f2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(x2,g2,'linewidth',2) 
legend('Nettoutflöde X','Min-värde: Upptagsvatten','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([57 79]) 
figure 
% Modell 3 
QOr5_3=190; % l/s 
Qupp_3=32; % l/s 
x3 = [50:0.01:900];% Qblandning-vektor 
% delta18Obland=y3 
y3=((QOr5_3*delta18Or5-Qupp_3*delta18upp-Qinfilt_gv*delta18infilt_gv-Qinfilt_av*delta18infilt_av).*(x3.^-1)); 
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x3,y3,'linewidth',2) 
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ylabel('delta18O_n_e_t_t_o_i_n_f_l_ö_d_e [promille]') 
xlabel('Q_n_e_t_t_o_i_n_f_l_ö_d_e [l/s]') 
title('MODELL 3: Förhållandet mellan delta18O och storleken på nettoinflödet Y','fontsize',16) 
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f3=delta18Omin.*ones(size(x3)); 
g3=delta18Omax.*ones(size(x3)); 
plot(x3,f3,'linewidth',2) 
hold on 
plot(x3,g3,'linewidth',2) 
legend('Nettoinflöde Y','Min-värde: Upptagsvatten','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([73 108])   

A5. Blandningsförhållandet vid olika perioder med hjälp av kloridjoner 
% Årsmedel 
medned=13.79; 
medupp=16.74; 
medan=4.71; 
medelf=(medned-medupp)/(medan-medupp); 
 
% Halvårsmedel vinter okt-mar, sommar april-september, vår jan-jun, höst 
% jul-dec samt perioderna nov-april & maj-oktober. 
 
avatten1=[4.58 4.85 4.85 4.66 4.3 5.27]; 
Uppstroms1=[16.64 17.2 16.86 16.8 16.78 16.88]; 
nedstroms1=[13.71 15 14.75 12.5 13.75 13.83]; 
C1=[]; 
for i=1:6 
    c1=(nedstroms1(i)-Uppstroms1(i))/(avatten1(i)-Uppstroms1(i)); 
    C1=[C1 c1];    
end 

A6. Halt organiskt material och klorid över tid 
%Upptagsvatten 
%Laddar in data 
load Buppstroms_COD_Cl.txt 
  
%Upptagsvatten, organiskt material och klorid 
Buppstromsorg=Buppstroms_COD_Cl(:,4); 
Buppstromscl=Buppstroms_COD_Cl(:,5); 
  
%Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar1 = Buppstroms_COD_Cl(:,1); 
manad1 = Buppstroms_COD_Cl(:,2); 
dag1 = Buppstroms_COD_Cl(:,3); 
tid1 = datenum(ar1, manad1, dag1); 
  
%MEMJ 
%Laddar in data 
load MemJ_COD_Cl.txt 
  
% MemJ, organiskt material och klorid 
MemJorg=MemJ_COD_Cl(:,4); 
MemJcl=MemJ_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar2 = MemJ_COD_Cl(:,1); 
manad2 = MemJ_COD_Cl(:,2); 
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dag2 = MemJ_COD_Cl(:,3); 
tid2 = datenum(ar2, manad2, dag2); 
  
% OB1 
%Laddar in data 
load Ob1_COD_Cl.txt 
  
% Ob1, organiskt material och klorid 
Ob1org=Ob1_COD_Cl(:,5); 
Ob1cl=Ob1_COD_Cl(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar3 = Ob1_COD_Cl(:,1); 
manad3 = Ob1_COD_Cl(:,2); 
dag3 = Ob1_COD_Cl(:,3); 
tid3 = datenum(ar3, manad3, dag3); 
  
% OB2 
%Laddar in data 
load Ob2_COD_Cl.txt 
  
% Ob2,organiskt material och klorid 
Ob2org=Ob2_COD_Cl(:,4); 
Ob2cl=Ob2_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar4 = Ob2_COD_Cl(:,1); 
manad4 =Ob2_COD_Cl(:,2); 
dag4 = Ob2_COD_Cl(:,3); 
tid4 = datenum(ar4, manad4, dag4); 
  
% Or5 
%Laddar in data 
load Or5_COD_Cl.txt 
  
% Or5, organiskt material och klorid 
Or5org=Or5_COD_Cl(:,4); 
Or5cl=Or5_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar5 = Or5_COD_Cl(:,1); 
manad5 = Or5_COD_Cl(:,2); 
dag5 = Or5_COD_Cl(:,3); 
tid5 = datenum(ar5, manad5, dag5); 
  
% OR4 
%Laddar in data 
load Or4_COD_Cl.txt 
  
% Or4,organiskt material och klorid 
Or4org=Or4_COD_Cl(:,4); 
Or4cl=Or4_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar6 = Or4_COD_Cl(:,1); 
manad6 = Or4_COD_Cl(:,2); 
dag6 = Or4_COD_Cl(:,3); 
tid6 = datenum(ar6, manad6, dag6); 
  
% OR3 
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%Laddar in data 
load Or3_COD_Cl.txt 
  
% Or3, organiskt material och klorid 
Or3org=Or3_COD_Cl(:,4); 
Or3cl=Or3_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar7 = Or3_COD_Cl(:,1); 
manad7 = Or3_COD_Cl(:,2); 
dag7 = Or3_COD_Cl(:,3); 
tid7 = datenum(ar7, manad7, dag7); 
  
% OR2 
%Laddar in data 
load Or2_COD_Cl.txt 
  
% Or2,organiskt material och klorid 
Or2org=Or2_COD_Cl(:,4); 
Or2cl=Or2_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar8 = Or2_COD_Cl(:,1); 
manad8 = Or2_COD_Cl(:,2); 
dag8 = Or2_COD_Cl(:,3); 
tid8 = datenum(ar8, manad8, dag8); 
  
% OR6 
%Laddar in data 
load Or6_COD_Cl.txt 
  
%  Or6, organiskt material och klorid 
 Or6org= Or6_COD_Cl(:,4); 
 Or6cl= Or6_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar9 =  Or6_COD_Cl(:,1); 
manad9 =  Or6_COD_Cl(:,2); 
dag9 =  Or6_COD_Cl(:,3); 
tid9 = datenum(ar9, manad9, dag9); 
  
%Pegel_gavlean 
%Laddar in data 
load Pegel_gavlean_COD_Cl.txt 
  
% Pegel_gavlean, organiskt material och klorid 
Pegel_gavleanorg=Pegel_gavlean_COD_Cl(:,4); 
Pegel_gavleancl=Pegel_gavlean_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,1); 
manad10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,2); 
dag10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,3); 
tid10 = datenum(ar10, manad10, dag10); 
  
figure(1) 
plot(tid1,Buppstromsorg, ':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJorg,'-.','linewidth',2) 
hold on 



 
 

55 

plot(tid3,Ob1org,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9,Or6org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid10, Pegel_gavleanorg,'linewidth',2) 
  
datetick('x',12) 
legend('Upptagsvatten', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6', 'Åvatten') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Organiskt material [mgO2/l]') 
title('Halt organiskt material över tid','fontsize',11) 
  
figure(2) 
plot(tid1,Buppstromscl,':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJcl,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1cl,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9, Or6cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid10, Pegel_gavleancl,'linewidth',2) 
 
datetick('x',12) 
legend('Upptagsvatten', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6', 'Åvatten') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Klorid [mg/l]') 
title('Kloridhalt över tid','fontsize',11) 
  
Halt löst syre över tid 
clear all 
close all 
  
% Upptagsvatten 
%Laddar in data 
load Buppstroms_lost_syre.txt 
  
% Upptagsvatten, Löst syre 
Buppstroms=Buppstroms_lost_syre(:,4); 
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% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar1 = Buppstroms_lost_syre(:,1); 
manad1 = Buppstroms_lost_syre(:,2); 
dag1 = Buppstroms_lost_syre(:,3); 
tid1 = datenum(ar1, manad1, dag1); 
  
% MEMJ 
%Laddar in data 
load MemJ_lost_syre.txt 
  
% MemJ, Löst syre 
MemJ=MemJ_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar2 = MemJ_lost_syre(:,1); 
manad2 = MemJ_lost_syre(:,2); 
dag2 = MemJ_lost_syre(:,3); 
tid2 = datenum(ar2, manad2, dag2); 
  
% OB1 
%Laddar in data 
load Ob1_lost_syre.txt 
  
% Ob1, Löst syre 
Ob1=Ob1_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar3 = Ob1_lost_syre(:,1); 
manad3 = Ob1_lost_syre(:,2); 
dag3 = Ob1_lost_syre(:,3); 
tid3 = datenum(ar3, manad3, dag3); 
  
% OB2 
%Laddar in data 
load Ob2_lost_syre.txt 
  
% Ob2,Löst syre 
Ob2=Ob2_lost_syre(:,4);  
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar4 = Ob2_lost_syre(:,1); 
manad4 =Ob2_lost_syre(:,2); 
dag4 = Ob2_lost_syre(:,3); 
tid4 = datenum(ar4, manad4, dag4); 
  
% Or5 
%Laddar in data 
load Or5_lost_syre.txt 
  
% Or5, Löst syre 
Or5=Or5_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar5 = Or5_lost_syre(:,1); 
manad5 = Or5_lost_syre(:,2); 
dag5 = Or5_lost_syre(:,3); 
tid5 = datenum(ar5, manad5, dag5); 
 
% OR4 
%Laddar in data 
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load Or4_lost_syre.txt 
  
% Or4, Löst syre 
Or4=Or4_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar6 = Or4_lost_syre(:,1); 
manad6 = Or4_lost_syre(:,2); 
dag6 = Or4_lost_syre(:,3); 
tid6 = datenum(ar6, manad6, dag6); 
  
% OR3 
load Or3_lost_syre.txt 
  
% Or3, Löst syre 
Or3=Or3_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar7 = Or3_lost_syre(:,1); 
manad7 = Or3_lost_syre(:,2); 
dag7 = Or3_lost_syre(:,3); 
tid7 = datenum(ar7, manad7, dag7); 
  
% OR2 
load Or2_lost_syre.txt 
  
% Or2, Löst syre 
Or2=Or2_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar8 = Or2_lost_syre(:,1); 
manad8 = Or2_lost_syre(:,2); 
dag8 = Or2_lost_syre(:,3); 
tid8 = datenum(ar8, manad8, dag8); 
  
% OR6 
load Or6_lost_syre.txt 
  
%  Or6, Löst syre 
 Or6= Or6_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar9 =  Or6_lost_syre(:,1); 
manad9 =  Or6_lost_syre(:,2); 
dag9 =  Or6_lost_syre(:,3); 
tid9 = datenum(ar9, manad9, dag9); 
  
figure(1) 
plot(tid1,Buppstroms, ':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJ,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4,'linewidth',2) 
hold on 
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plot(tid7,Or3,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9,Or6,'linewidth',2) 
  
datetick('x',12) 
legend('Upptagsvatten', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Halt löst syre [mg/l]') 
title('Halt löst syre över tid','fontsize',11) 
 

A7. Ekvationer 

Ekvation E1 beskriver en massbalans för blandningsvattnet vid Or5 för beräkning med 
kloridjonkoncentrationen. Beteckningen Cf är fraktionen åvatten som tillkommit mellan 
Upptagsvatten och Or5, Cåvatten är kloridjonkoncentrationen i Gavleån, Cgrundvatten är 
kloridjonkoncentrationen i Upptagsvatten och Cblandning är kloridjonkoncentrationen i blandvattnet 
vid Or5.  
 
!! ∙ !å!"##$% + 1− !! ∙ !!"#$%&'(()$ = !!"#$%$&$'                                                           (E1)            

Ekvation E2 beskriver en massbalans för blandningsvattnet vid Or5 för beräkning med 
syreisotoper. Beteckningen Fåvatten är fraktionen åvatten som tillkommit mellan Upptagsvatten 
och Or5, δ18Oåvatten är δ18O-värdet i Gavleån, δ18Ogrundvatten är δ18O-värdet i Upptagsvatten och 
δ18Oblandning är δ18O-värdet i blandvattnet vid Or5.  
 
!å!"##$% ∙ !!"!å!"##$% + 1− !å!"##$% ∙ !!"!!"#$%&'(()$ = !!"!!"#$%$&$'                                (E2) 
 

A8. Isotopunderlagsdata  
Gästrike Vatten AB har med sin underlagsdata tillhandahållit δ2H- och δ18O-värden för 
vattenprover tagna i observationsrör Or5 och för vatten som infiltrerats i 
infiltrationsanläggningen. Varje prov har analyserats fyra gånger och dess isotopsignatur har 
kalibrerats mot en laboratoriestandard. Denna laboratoriestandard har kalibrerats mot tre olika 
officiella standarder från International Atomic Energy Agency (IAEA); the Vienna Standard 
Mean Ocean Water (VSMOW), the Greenland Ice sheet Precipitation (GISP) och the Standard 
Light Antarctic Precipitation (SLAP). Standardavvikelsen för δ18O-värdena under tidsperioden 
augusti 2014 till september 2015 varierade mellan 0,00 till 0,09 promille och för δ2H varierade 
standardavvikelsen mellan 0,02 till 0,58 promille (Lundholm & Boily, 2016). 
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Sammanfattning 
Detta projekt är framtaget som kandidatarbete i civilingenjörsprogrammet i miljö- och 
vattenteknik på initiativ av Gästrike Vatten AB och Midvatten AB. Projektet initierades på grund 
av att grundvattennivåerna i Gävle kommuns grundvattentäkt sjunker. Gävle kommun tar sitt 
dricksvatten från Gävleåsens grundvattenmagasin. Konstgjord infiltration genom infiltrations-
bassänger, infiltrationsbrunnar och sprinklers används för att öka grundvattenbildningen i åsen. I 
projektet studerades de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen. Detta genomfördes genom att 
beräkna två okända flöden i åsens akvifer samt att undersöka huruvida halt löst syre, organiskt 
material, kat- och anjoner samt stabila syre- och väteisotoper kunde användas som spårämnen för 
vilket vatten som finns i akviferen.  
 
De två olika vatten som behandlades i projektet var grundvatten uppströms infiltrations-
anläggningen och åvatten från Gavleån. Tre modeller över hur flödet i åsen varierar utformades 
på grund av den stora osäkerhet som fanns vid uppskattning av åsens hydrauliska konduktivitet 
som användes vid flödesberäkningarna. I den första modellen antogs att åsens massbalans 
stämde, alltså att allt vatten som infiltrerades och strömmade i akviferen tillkom nedströms i 
akviferen. Denna modell visade sig inte trolig vid uppställning av en isotopmassbalans med hjälp 
av syreisotoper. Den andra modellen byggde på att vatten försvann i akviferen mellan 
infiltrationsanläggningen och upptaget nedströms infiltrationsanläggningen. I denna modell var 
åsens hydrauliska konduktivitet konstant vilket var en realistisk uppskattning då inga mätningar 
av hydraulisk konduktivitet utförts. Även en uppställning av en isotopmassbalans för vattnet i 
åsen visade att denna modell var verklighetstrogen. Att vatten istället skulle ha tillkommit till 
akviferen från exempelvis Gavleån eller genom inträngning av äldre grundvatten var en annan 
teori som undersöktes med den tredje modellen. Uppställning av en isotopmassbalans för denna 
modell tydde på att det kan vara en trolig bild av hur flödena i Gävleåsens akvifer förhöll sig till 
varandra och infiltrationsflödet genom infiltrationsanläggningen.  
 
Vid beräkning av blandningsförhållandet mellan grund- och åvatten nedströms om infiltrations-
anläggningen visade både syreisotopsberäkningar och beräkningar med kloridjoner att åvatten 
trängt in i akviferen.  De kemiska parametrarna löst syre och organiskt material visade sig inte 
vara lämpliga som spårämne för att bestämma källor till ett flöde. Dock kan dessa parametrar 
användas för att bedöma om det skett en förändring i vattenkvaliteten.   
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1. Inledning 
Gävleåsen är belägen i Gävle nära svenska östkusten och intill åsen rinner Gavleån parallellt. Ett 
grundvattenupptag på 300 liter per sekund från Gävleåsens akvifer förser idag cirka 90 000 
personer i Gävle kommun med dricksvatten. Befolkningen tros öka med 1 300 personer per år. 
Av denna anledning har den naturliga grundvattenbildningen i åsen behövt kompletteras med 
konstgjord grundvattenbildning. Detta sker via en infiltrationsanläggning belägen på Gävleåsen 
(Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-05).  

Gästrike Vatten AB har sammanställt underlagsdata från olika mätplatser på åsen under några års 
tid. Denna underlagsdata består både av kemiska och fysikaliska parametrar. De kemiska 
parametrar som har analyserats i detta projekt är halt löst syre, halt organiskt material, an- och 
katjoner samt stabila syre- och väteisotoper. De fysikaliska parametrar som analyserats är flöden 
från infiltrationsanläggningen. Med hjälp av dessa parametrar ska projektet besvara om 
variationer av stabila syreisotoper och de övriga kemiska parametrarna kan användas för att 
förklara de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen. Även vattenflödet uppströms och 
nedströms infiltrationsanläggningen ska fastställas, samt blandningsförhållandet nedströms om 
infiltrationsanläggningen. För att få en bättre uppfattning om de hydrogeologiska förhållandena i 
akviferen har Midvatten AB och Gästrike Vatten AB tagit fram detta projekt som vi utför som 
kandidatarbete i civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.  

1.1 Uppdragsgivare 
Projektet har initierats av Midvatten AB och Gästrike Vatten AB. Midvatten AB är ett 
konsultföretag som bland annat arbetar med grundvattenfrågor och vattenförsörjning (Midvatten 
AB, u.å.). Gästrike Vatten AB är ett kommunägt bolag som sköter vattenförsörjningen och driften 
av reningsverk i fyra kommuner i Gästrikland (Gästrike Vatten AB, u.å.).  

1.2 Problemformulering 
För att säkerställa en god vattenkvalitet och vattentillgång önskade uppdragsgivarna få en ökad 
kännedom om Gävleåsens hydrogeologiska förhållanden. Vattenflöden som härstammade från 
olika källor var av intresse.  Exempel på dessa flöden var åvatteninträngning från Gavleån, 
saltvatteninträngning samt flödena som uppkom till följd av konstgjord infiltration. I projektet 
skulle vattenflödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen fastställas, samt 
blandningsförhållandet mellan olika vattenflöden nedströms. Även undersökningar huruvida 
kemiska parametrar såsom halt organiskt material, halt löst syre samt kat- och anjoner kan 
användas som indikatorer för de hydrogeologiska förhållandena i åsen skulle behandlas 
(Institutionen för geovetenskaper, 2016). 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet var att bestämma om variationer i halt löst syre, organiskt material, an- och 
katjoner samt stabila syre- och väteisotoper kunde användas för att förklara de hydrogeologiska 
förhållandena i Gävleåsen. För att erhålla en ökad förståelse om vattnets rörelse i Gävleåsen 
skulle storleken på flödet uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen samt 
blandningsförhållandet nedströms fastställas. 
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1.4 Frågeställningar 
1. Hur stort är flödet uppströms och flödet nedströms om infiltrationsanläggningen? 
2. Hur fungerar halt löst syre, organiskt material samt an- och katjoner som indikatorer för 

hur vattnet rör sig i åsen? 
3. Hur kan variationen av stabila syreisotoper och halten kloridjoner förklara 

blandningsförhållandet i vattnet nedströms om infiltrationsanläggningen? 

1.5 Underlagsdata 
Underlagsdata med olika kemiska och fysikaliska parametrar erhölls från Gästrike Vatten AB. De 
kemiska parametrarna som studerats i detta projekt var halt löst syre, organiskt material, an- och 
katjoner samt stabila syre- och väteisotoper. De fysikaliska parametrar som studerats var flöden 
från infiltrationsanläggningen.  

1.6 Avgränsningar 
För att kunna besvara projektets frågeställningar och för att följa tidsplanen togs beslut om 
avgränsningar.  Avgränsningarna berör främst den erhållna underlagsdatan och dess kemiska och 
fysikaliska parametrar. Avgränsningarna berör också vilken tidsperiod som studerats under detta 
projekt samt naturliga flöden som inte inkluderats. 

1.6.1 Tidsavgränsning av underlagsdata 
Den erhållna underlagsdatan över kemiska och fysikaliska parametrar begränsades tidsmässigt 
utifrån isotopdatan. Detta på grund av att utan isotopdata för stabila syre- och väteisotoper kunde 
inte projektets alla frågeställningar besvaras. Tidsperioden begränsades därför från augusti 2014 
till september 2015.  

1.6.2 Parameteravgränsning av underlagsdata  
Den erhållna underlagsdatan innehöll många olika kemiska och fysikaliska parametrar. En 
gemensam bedömning för vilka parametrar som var relevanta för frågeställningarna utfördes och 
parametrarna avgränsades. Projektets kemiska parametrar avgränsades till halt löst syre, organiskt 
material, an- och katjoner samt stabila syre- och väteisotoper.  

Den erhållna fysikaliska underlagsdatan innehöll flödesdata för varje enskild infiltrations- 
bassäng och infiltrationsbrunn. I detta projekt behandlades bassängernas individuella flöden som 
ett gemensamt flöde, och infiltrationsbrunnarnas flöden betraktades som ett flöde. Flödena från 
infiltrationsanläggningen var därmed en förenkling av den erhållna underlagsdatan. 

1.6.3 Nederbörd, vegetationsupptag och avdunstning 
I projektet togs inte hänsyn till det flöde som nederbörd bidrog med till infiltrationen. Främst på 
grund av att värden för stabila syre- och väteisotoper för nederbördsvatten ej erhölls med 
underlagsdatan.  Projektet har inte heller tagit hänsyn till vegetationens upptag av vatten och inte 
heller till avdunstning från mark och transpiration från växter.  
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2. Platsbeskrivning 
I detta avsnitt ges en platsbeskrivning av Gävleåsen. Det presenteras information om åsen, 
infiltrationsanläggningen och flöden som detta projekt behandlar samt förklaring av beteckningar 
på olika observationsbrunnar, observationsrör och olika typer av vatten.  

2.1 Gävleåsen  
Gävleåsen är en rullstensås som sträcker sig från Enköpingsåsen, som ligger 65 kilometer från 
Gävle och fortsätter sedan ytterligare 65 kilometer norrut (Nationalencyklopedin, u.å.). Det 
grovkorniga materialet i rullstensåsen gör att den har en god vattengenomsläpplighet och på 
grund av detta bildas akviferer i de djupare delarna av åsen (Adrielsson, u.å.). Åsens sandiga och 
grusiga material ger en god vattenrening av det vatten som infiltreras och den är därför lämplig 
för dricksvattenuttag (Nordström, u.å.). 

2.2 Gävleåsens infiltrationsanläggning 
För att säkerställa en god tillgång på grundvatten i åsen har konstgjord infiltration av grund- och 
åvatten till en infiltrationsanläggning belägen på Gävleåsen implementerats. Åvatten från 
Gavleån som rinner intill Gävleåsen är en andel av det vatten som tillförs 
infiltrationsanläggningen. Resterande andel vatten som tillförs är grundvatten från åsens akvifer 
som tas uppströms om infiltrationsanläggningen och sedan infiltreras i infiltrationsanläggningen 
för att påskynda grundvattenbildningen nedströms (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-
22).  

Infiltrationsanläggningen består av tre infiltrationsmetoder. Dessa infiltrationsmetoder är 
bassänginfiltration, brunnsinfiltration och sprinklerinfiltration. Totalt har infiltrations- 
anläggningen sex infiltrationsbassänger, två infiltrationsbrunnar och en sprinkleranläggning, se 
figur 1 (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-22). Figuren är ej skalenlig utan visar 
endast hur infiltrationsmetoderna ligger i förhållande till varandra, samt vad definitionen av 
infiltrationsanläggning innebär för detta projekt. Figuren visar även ett pumphus intill Gavleån 
samt en membranreningsanläggning. 

 

Figur 1. En förenklad och översiktlig bild över infiltrationsanläggningen med dess olika infiltrationsmetoder. 
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Grundvattnet som tas uppströms om infiltrationsanläggningen infiltreras till de två 
infiltrationsbrunnarna samt till bassäng 3, 4 och 5. I bassäng 1 och 2 infiltreras åvatten från 
Gavleån. Detta åvatten har förbehandlats med förfiltrering eller membranrening innan det 
infiltreras. Vid förfiltreringen silas de största partiklarna bort och vid membranrening renas 
vattnet från finare partiklar. Bassäng 6 används som en tillfällig lösning för att ytterligare öka 
grundvattenbildningen och i denna bassäng infiltreras orenat åvatten. Sprinkleranläggningen är 
också en tillfällig lösning och även här används orenat åvatten (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-22).  I figur 2 visas en av infiltrationsbrunnarna, en infiltrationsbassäng 
samt en sprinkler från infiltrationsanläggningen. 

 

 

Figur 2. Infiltrationsanläggningen, bilden längst till vänster visar en av infiltrationsbrunnarna, i mitten visas en av 
infiltrationsbassängerna och i bilden längst till höger visas ett rör i sprinklerområdet.   

2.3 Flöden i Gävleåsen 
I Gävleåsen finns det i huvudsak fem olika flöden som detta projekt berör. Två av dessa flöden 
var de flöden som den naturliga grundvattenbildningen bildar uppströms och nedströms om 
infiltrationsanläggningen. De resterande tre flödena kom från infiltrations- anläggningen, det vill 
säga flödena från infiltrationsbassängerna, infiltrationsbrunnarna samt sprinkleranläggningen.  

Figur 3 visar de fem olika vattenflödena i åsen (flöde A, B, C, D och E). Figuren visar även de 
olika observationsrör (Or) och observationsbrunnar (Ob) som finns utplacerade på åsen. Flödena 
från infiltrationsanläggningen (flöde B, C och D) var kända flöden, medan flödena uppströms och 
nedströms om infiltrationsanläggningen (flöde A och E) var två okända flöden. De tre kända 
flödena från infiltrationsanläggningen bestod av infiltrerat vatten via sprinkleranläggning (flöde 
B), sex infiltrationsbassänger (flöde C) samt två infiltrationsbrunnar (flöde D). Flödena från 
infiltrationsanläggningen var kända eftersom Gästrike Vatten AB kontinuerligt mätt dessa flöden. 
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Figur 3. Tvärsnitt av Gävleåsen med dess olika flöden uppströms (flöde A) och nedströms (flöde E) om infiltrations- 
anläggningen, samt flödena B, C och D från infiltrationsanläggningen. 

Tabell 1 listar benämningar och förklaringar för flödena i Gävleåsen. Observera att tabellen också 
visar det totala flödet från infiltrationsanläggningen, det vill säga summan av flöde B, C och D. 
Utöver flödena som listas i tabellen fanns även andra naturliga flöden i Gävleåsen såsom 
nederbörd, vegetationsupptag samt evapotranspiration som inte behandlats i detta projekt.  

Tabell 1. Flöden i Gävleåsen 

Flöde Beskrivning 
A Flödet som sker uppströms infiltrationsanläggningen 
B Sprinklerinfiltration 
C Bassänginfiltration 
D Infiltrationsbrunnar 
E Flödet som sker nedström infiltrationsanläggningen 
B+C+D Totala flödet från infiltrationsanläggningen 

2.4 Observationsrör och observationsbrunnar i Gävleåsen 
Observationsrör och observationsbrunnar finns utplacerade på Gävleåsen för provtagning av dess 
grundvatten. I tabell 2 visas de olika observationsrören och observationsbrunnarna från vilka 
underlagsdatan har erhållits. Brunnarna och rören är tabellerade i samma ordning som de är 
placerade på åsen, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen. Figur 3 visar 
profilsnittet av åsen samt dess observationsrör och observationsbrunnars placering i förhållande 
till varandra. Detta projekt behandlar sex av Gävleåsens observationsrör och två av 
observationsbrunnarna.  
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Tabell 2. De olika observationsrören och observationsbrunnarna, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen 

Beteckning Förklaring 
Or1 Observationsrör uppströms om infiltrationsanläggningen (flöde A) 
Or2 Observationsrör nära sprinkleranläggningen 
Ob1 Observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Ob2 Djupborrad observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Or3 Observationsrör precis nedströms om infiltrationsanläggningen 
Or4 Observationsrör mellan Or3 och Or5 
Or5 Observationsrör nedströms infiltrationsanläggningen (flöde E) 
Or6 Observationsrör långt nedströms om infiltrationsanläggningen 

 
Tabell 3 förklarar de olika beteckningar på vatten (som inte hämtats från observationsrören eller 
observationsbrunnarna) för vilka isotopdata erhållits. B-uppströms är det vatten som tagits från 
upptagningsbrunnarna långt uppströms på Gävleåsen. Sprinkler, Membran och Förfilter är 
åvatten som infiltreras till infiltrationsanläggningen. Sätraverket är en provpunkt långt nedströms 
där grundvatten provtagits.  

Tabell 3. Beteckningar på olika typer av vatten som isotopdata är framtaget för 

Beteckning Förklaring 
B-uppströms Grundvatten som tas från brunnar långt uppströms om infiltrationsanläggningen och 

som infiltreras i anläggningen 
Sprinkler Obehandlat åvatten som sprinklas på åsen via sprinkleranläggningen 
Membran Membranrenat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
Förfilter Förfiltrerat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
Sätraverket Provpunkt långt nedströms om infiltrationsanläggningen 
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3. Teori 
I detta avsnitt behandlas teorin som förklarar bakgrunden till projektet. De delar som behandlats 
är allmän information om grundvattenbildning, dricksvattenkvalitet samt Darcys lag för 
beräkning av flöden. Teorin tar även upp hur data på an- och katjoner kan hanteras med hjälp av 
piperdiagram. I teorin presenteras också stabila syre- och väteisotoper, dess egenskaper samt hur 
de förekommer i olika typer av vatten. Även hur syre- och väteisotoper kan användas för att 
studera hydrogeologiska förhållanden tas upp.  

3.1 Grundvattenbildning 
Grundvattenbildning är benämningen för den process då akviferer fylls på med vatten. Detta sker 
genom att markvatten perkolerar ner till grundvattenzonen (Grip & Rodhe, 2000, s. 51). 
Grundvattenbildningens storlek beror till viss del av nederbördsmängden, vegetationstypen samt 
klimatet. I svenskt klimat är grundvattenbildningen som störst under hösten och våren, då 
nederbördsmängden är som störst. Under sommaren sker ingen grundvattenbildning eftersom 
värmen gör att en stor del av nederbörden evapotranspirerar och att marken inte når fältkapacitet. 
Detta medför att nederbördsvattnet hålls kvar i markvattenzonen under sommaren. Under vintern, 
när markvattnet är fruset, perkolerar mindre eller inget vatten ner till grundvattenmagasinet och 
det sker ingen påfyllnad av grundvattenmagasinet (Svenskt vatten, 2010, s. 8). 

3.1.1 Konstgjord grundvattenbildning 
I situationer då grundvattenupptag används för dricksvattenförsörjning kan grundvatten- 
bildningen vara mindre än upptaget, vilket leder till att grundvattenytan sänks. I dessa fall kan 
konstgjord infiltration implementeras. Det finns olika typer av infiltrationsmetoder som kan 
tillämpas vid konstgjord infiltration, bland annat infiltrationsbassänger, brunnsinfiltration samt 
sprinklerinfiltration (Svenskt vatten, 2010, s. 11). Figur 4 visar tre olika infiltrationsmetoder som 
bland annat tillämpas i Gävleåsen (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-22).  

 

Figur 4. Tre olika infiltrationsmetoder för konstgjord grundvattenbildning skissade utifrån Hansson (2000). 

Infiltrationsbassänger är den infiltrationsmetod som förekommer på flest ställen i Sverige 
(Hansson, 2000). För att rena vattnet luftas det och leds till infiltrationsbassängen, som har ett 
sandlager med ett djup på cirka en meter (Svenskt vatten, 2010, s. 26). När vatten perkolerar 
genom sandlagret avlägsnas oönskade partiklar och efter en tid i drift bildas en biohud av 
mikroorganismer som effektiviserar reningen av vattnet. Mikroorganismerna bryter ner organiskt 
material och filtrerar bort suspenderat material från vattnet. När vattnet har passerat sandskiktet 
fortsätter det att perkolera genom de naturliga jordlagren och reningen av vattnet fortgår. Till slut 
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hamnar vattnet i akviferen och kan pumpas upp ur brunnar för att användas som dricksvatten 
(Hansson, 2000). 

Vid tillämpning av brunnsinfiltration pumpas vatten upp uppströms i akviferen för att sedan 
infiltreras i brunnar vid infiltrationsanläggningen längre nedströms, se figur 4. Detta görs för att 
påskynda grundvattenbildningen i akviferen där dricksvattenupptaget sker. En anledning till att 
utföra denna förflyttning av vatten är för att det kan finnas hinder i akviferen som fördröjer 
flödet. Det kan exempelvis finnas en bergskam som stoppar upp flödet eller ett ler- och siltlager 
som gör att akviferen blir sluten på vissa platser (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-
22).  
 
Ytterligare en metod för konstgjord grundvattenbildning är sprinklerinfiltration, se figur 4. 
Ytvatten leds till ett sprinklersystem som sprider ut vattnet på marken. Ytvattnet infiltreras sedan 
och renas av mikroorganismerna i jorden. Sprinklerinfiltration fungerar på samma sätt som när 
regnvatten perkolerar genom marken och bildar grundvatten (Hansson, 2000). 

3.2 Dricksvattenkvalitet 
Följande avsnitt behandlar hur löst syre och kloridjoner kan användas som spårämne, hur 
organiskt material och löst syre påverkar vattenkvaliteten samt hur halten kloridjoner kan 
användas för att beräkna ett blandningsförhållande. Även hur piperdiagram konstrueras och dess 
användningsområde behandlas samt uppkomst av relikt salt grundvatten.  

3.2.1 Halt löst syre 
I en tidigare studie av Östblom (2015) undersöktes Valboåsens förbindelse med Gavleån genom 
att studera halten löst syre, det vill säga syre i obunden form. I studien konstaterades att 
grundvattnet vid ett flertal platser i åsen hade en låg halt löst syre, det vill säga en halt på mindre 
än 2 milligram per liter. Den låga halten löst syre indikerade att en inträngning av åvatten eller 
gammalt grundvatten skett i området (Östblom, 2015). Gammalt grundvatten som inte har varit i 
kontakt med atmosfären under lång tid, innehåller en lägre halt löst syre (Stenroth, 2016) 

Syre förbrukas vid nedbrytning av organiskt material, där koldioxid är en av slutprodukterna 
(Appelo & Postma, 2005, s. 53). Detta innebär att i vatten med hög halt organiskt material 
försvinner en stor del av syret till atmosfären (Berlin et al., 2014). 

3.2.2 Organiskt material 
Vid konstgjord infiltration ökar risken för att grundvattnet får en förhöjd halt av organiskt 
material. Ytvatten innehåller generellt mer organiskt material jämfört med grundvatten. Vid 
infiltration av ytvatten kan således kapaciteten av den biologiska nedbrytningen i marken inom 
infiltrationsområdet överstigas vilket kan leda till att organiskt material når grundvattnet. På 
grund av detta kan en förbehandling av ytvattnet krävas innan infiltrationen för att minska 
förekomsten av organiskt material i vattnet. Detta görs genom exempelvis förfiltrering av vattnet 
eller genom att rena vattnet i en membrananläggning (Svenskt vatten, 2010, s. 89). Halten 
organiskt material kan mätas i enheten mgO2/l. Enheten syftar på hur stor mängd syre som krävs 
för att bryta ned organiskt material i en liter vatten då ett oxidationsmedel används (Tölgyessy, 
1993, s. 299).   
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3.2.3 Kloridjonskoncentration och saltvatteninträngning 
Kloridjonskoncentration kan användas för att kartlägga hur olika vatten rör sig i ett system. Detta 
är möjligt då klorid är en konservativ jon och således är obenägen att förändras över tid (Panno et 
al., 2006). 

I en studie av Dun et al. (2013) användes koncentrationen av kloridjoner i olika vatten för att 
detektera vattnets ursprung i en grundvattentäkt. Provdata som inkluderades i studien var grund- 
och åvattenprover. Utifrån dessa data bestämdes blandningsförhållandena i vattnet vid en viss 
punkt utifrån ekvation 1. Vattnet ansågs i denna studie kunna ha två ursprung; vatten från ån i 
anslutning till akviferen samt gammalt grundvatten. Detta antagande var en förutsättning för att 
ekvation 1 skulle gälla.  I ekvation 1 anges kloridkoncentrationerna i enheten milligram per liter. 
Cf anger andelen åvatten i blandningsvattnet. 

!! =
!!"#$%$&$'!!!"#$%&'(()$
!å!"##$%!!!"#$%&'(()$

           (1) 

 I samma studie användes även kloridjonskoncentrationen för att undersöka om någon inträngning 
av åvatten skett till akviferen i vissa mätpunkter. Åvatten hade en lägre kloridjonskoncentration 
än grundvatten vilket innebar att vid de mätpunkter kloridhalten sjunkit ansågs det ha skett en 
inträngning (Dun et al., 2014). 

Förekomst av salt i grundvatten kan uppkomma till följd av inträngning av relikt salt grundvatten 
samt av saltvatteninträngning från hav. Relikt salt grundvatten bildades under istiden då 
kustområdena i Sverige var täckta av havsvatten. Detta vatten finns än i dag lagrat under 
sötvattenzonen i berggrundens spricksystem. Om en akvifer minskar kraftigt i volym kan relikt 
vattnet tränga in i djupt borrade brunnar. Detta kan innebära att akviferen inte längre är lämplig 
som dricksvattentäkt (Svenskt Vatten, 2010, ss. 85-86). Den ökade salthalten indikeras av höga 
natrium- och kloridjonshalter (Svenskt Vatten, 2010, ss. 85-86). Vatten som har en kloridhalt på 
mindre än 300 mg Cl-/l klassas som sötvatten (Hendriks, 2010, s. 105). 

Vid ett stort uttag av grundvatten från en kustnära akvifer minskar sötvattenzonen i volym och 
gränsskiktet mellan sötvatten- och saltvattenzonen förflyttas inåt land samt uppåt mot markytan. 
Detta innebär att grundvattnet i djupborrade brunnar kan få förhöjda salthalter. Hur mycket 
saltvatten som kommer in i en akvifer beror av ett flertal faktorer. Till exempel ökar risken för 
saltvatteninträngning om uttaget av vatten från en akvifer är större än grundvattenflödet in i 
akviferen, samt om avståndet mellan utpumpningsstationerna är för litet (Barlow & Reichard, 
2010).  
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3.3 Piperdiagram 
Ett piperdiagram kan tillämpas för att analysera vattenprovers kemiska sammansättning. I ett 
sådant diagram separeras anjoner från katjoner i två triangelgrafer, se figur 5. Axlarna till 
triangelgrafen för katjoner representeras av kalcium-, magnesium-, kalium- och natriumjoner. 
Triangelgrafen för anjoner representeras av klorid-, sulfat-, karbonat- och vätekarbonatjoner. 
Enheten för axlarna är jonernas andel av totalkoncentrationen, som redovisas i procent av 
milliekvivalenter per liter (% meq/l). En fördel med piperdiagram är att många vattenanalyser 
kan visualiseras samtidigt. Dessutom kan diagrammet användas för att identifiera vad för typ av 
vatten som analyseras, eller om det är en blandning av olika vatten (Appelo & Postma, 2005, ss. 
9-11).  

 
Figur 5. Piperdiagram för grundvattenprover från två mätstationer i Sverige. 

Figur 5 visar ett exempel på hur ett piperdiagram kan konstrueras. I piperdiagrammet inkluderas 
grundvattendata från två mätstationer, där data är hämtat från Sveriges geologiska undersökning 
(SGU, 2014; SGU, 2008). Den ena mätstationen ligger vid östersjökusten nära Norrköping och 
representeras av en grön cirkel i piperdiagrammet. Den andra mätstationen ligger i Värmland och 
representeras av en orange fyrkant. De uppmätta jonvärdena för de två mätstationerna bildar två 
punkter i vardera triangelgraf. Dessa punkter transfereras till den diamantformade grafen, som 
ger information om vattnets kemiska sammansättning.  I denna figur kan det utläsas att 
grundvattnets jonsammansättning skiljer sig åt mellan de olika provplatserna. Exempelvis har 
grundvattnet en högre klorid- och sulfathalt vid kustmätstationen än vid mätstationen som är 
lokaliserad inåt land. 
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3.4 Darcys lag  
Darcys lag tillämpas för mättade flödesberäkningar och beskrivs av ekvation 2 (Hendriks, 2010 s. 
64).  

! =  −!" ∆!
∆!             (2) 

Parametrarna i Darcys lag, ekvation 2, redovisas i tabell 4.  

Tabell 4. Parametrar för tillämpning av Darcys lag 

Parametrar för Darcys lag för mättat flöde 

  Q   Flöde [m3/dag] 
  K   Hydraulisk konduktivitet för mättat flöde [m/dag] 
  A   Tvärsnittsarea för flödet [m2] 
  Δh   Skillnad i total potential [m] 
  Δx   Transportsträckan på flödet [m] 

 
Grundvattenflödet i Gävleåsen sker under mättade förhållanden och kan beräknas med Darcys 
lag. De ingående parametrarna kan dock bidra med osäkerhet vid tillämpning av ekvationen. 
Exempelvis kan den hydrauliska konduktiviteten variera mycket med djupet i marken. Det kan 
även vara svårt att identifiera vilken typ av jord som tvärsnittet består av, dess struktur och textur 
(Grip & Rodhe, 2000). Den hydrauliska konduktiviteten är en stark bidragande faktor till att 
flödet varierar i marken då parametern är en multiplicerande faktor till ekvationen (Lind & 
Nyborg, 1986). 

3.5 Syre- och väteisotoper 
Variationer av stabila syre- och väteisotoper används bland annat för att lokalisera vilka inflöden 
som bidrar till ett grundvattenflöde, till exempel inflödet från ytvatten, samt för att kartlägga 
säsongsvariationer i ett grundvattenflöde (Gat, 2010, s. 134). Även information om markvattnets 
blandningsförhållande från olika vattenkällor och markvattnets uppehållstid kan erhållas genom 
att studera stabila syre- och väteisotoper (Gazis & Feng, 2003). I detta avsnitt behandlas syre- och 
väteisotopers förekomst och egenskaper, isotopanalys, isotopfraktionering samt syre- och 
väteisotoper i den hydrologiska cykeln. 

3.5.1 Syre- och väteisotopers förekomst och egenskaper 
Syre- och väteisotoper förkommer naturligt i vattenmolekylen. De syreisotoper som är stabila är 
16O, 17O samt 18O och den vanligaste av dessa är 16O som består av åtta protoner och åtta 
neutroner. Väte har två stabila isotoper, i den vanligaste isotopen 1H består atomkärnan av en 
proton. Den andra stabila isotopen 2H, består förutom av protonen också av en neutron (Gat, 
2010, ss. 9-10).  

Nio kombinationer av stabila syre- och väteisotoper kan förekomma i vattenmolekyler. Den 
vanligaste sammansättningen är 1H2

16O som förekommer i cirka 99,7 procent av alla 
vattenmolekyler. Den näst vanligaste är 1H2

18O som förekommer i 0,2 procent av molekylerna. 
Isotopernas olika massor ger dem olika bindningstyrka och detta påverkar deras 
reaktionshastighet, exempelvis vid avdunstning. Bindningsstyrkan har även ett starkt samband 
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med vattnets ångtryck (Clark & Fritz, 1997, ss. 26-27). Sammansättningen av isotoper påverkar 
vattnets egenskaper såsom densitet, kokpunkt och smältpunkt (Gat, 2010, ss. 10-11). 

3.5.2  Isotopanalys 
Masspektrometri är en vanlig metod för analys av stabila isotoper. Vid isotopanalys av vatten 
används olika internationella standarder som referenser, exempel på dessa är VSMOW (Vienna 
Standard Mean Ocean Water) och SLAP (Standard Light Antarctic Precipitation) (Clark & Fritz, 
1997, s. 6). 

Syreisotopsammansättningen i ett vatten uttrycks som en kvot mellan dess två vanligaste 
isotoper, 18O och 16O genom att beräkna ett δ18O-värde, se ekvation 3.  I ekvationen relateras ett 
vattenprovs kvot till en känd standards kvot i enheten promille (Clark & Fritz, 1997, ss. 6-7). 
Genom att studera ekvation 3 kan det ses att ett negativt värde på δ18O betyder att vattenprovet är 
utarmat på 18O relativt 16O jämfört med standarden. Således betyder ett positivt värde att provet 
är anrikat på 18O relativt 16O jämfört med standarden. Ekvation 3 kan även användas för att 
beräkna δ2H på samma sätt som för δ18O.  

!!"! = (
(

!"!
!"!)!"#$

(
!"!
!"!)!"#$%#&%

− 1) ∙ 1000‰		                  (3) 

Genom analys av nederbörd samt vatten från sjöar och floder från olika delar av världen har ett 
linjärt samband mellan δ2H och δ18O för färskvatten upptäckts som ges av ekvation 4 (Craig, 
1961). Sambandet benämns Global Meteoric Water Line (GMWL) (Kendall & McDonnell, 1998, 
s. 65). Upptäckten av sambandet har möjliggjort studier av grundvattens ursprung (Clark & Fritz, 
1997, s. 36). 

!!! = 8!!"! + 10           (4) 

Det linjära förhållandet mellan δ2H och δ18O i färskvatten uppkommer på grund av att olika 
isotoper i havsvatten avdunstar olika lätt (Kendall & McDonnell, 1998, s. 92). Värden för δ2H 
och δ18O för ett lokalt område kan föras in i en graf för att få detta linjära samband, dock kan det 
lokalt variera hur väl nederbördsdata följer GMWL. Därefter kan sambandet jämföras med lokala 
yt- och grundvattendata för att spåra ett visst vattens ursprung (Clark & Fritz, 1997, s. 51).  

3.5.3 Samband mellan flöden och dess isotopsammansättning 
Isotopsammansättningen i ett flöde, som är en kombination av flera olika inflöden, kan beskrivas 
av en blandningsekvation, se ekvation 5. I ekvationen inkluderas två olika inflöden Q1 och Q2, 
samt ett kombinerat flöde QT. För de olika flödena anges även deras individuella 
isotopsammansättningar; ∂18O1, ∂18O2 och ∂18OT. Ekvationen kan även användas till att beräkna 
ett okänt flöde i de fall då alla isotopsammansättningar och övriga flöden är kända (Kendall & 
McDonnell, 1998, s. 80).   

!!"!!!! = !!"!!!! + !!"!!!!          (5) 
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3.5.4 Beräkning av blandningsförhållande med hjälp av isotopdata 
Syreisotopdata kan användas för att beräkna ett vattens blandningsförhållande. Flera studier har 
genomförts där inblandning av åvatten i dricksvattentäkter beräknats. I en studie av Stichler et 
al.(1986) undersöktes blandningsförhållandet i en dricksvattentäkt nära ån Danube vid staden 
Passau. I studien analyserades syreisotopdata på åvatten, grundvatten som var opåverkat av 
åvatten samt en aktuell dricksvattenbrunn. Då dricksvattentäkten ansågs bestå av i huvudsak 
åvatten och grundvatten kunde eventuella andra vattenkällor till brunnen negligeras. 
Blandningsförhållandet beräknades utifrån ekvation 6. Det betonades att för ett tydligt resultat 
bör de två ingående komponenterna ha signifikant isotopskillnad och att dricksvattnet som 
analyserades bestod i huvudsak av två källor. 

!å!"##$% =
!!"!!"#$%$&$'!!!"!!"#$%&'(()$
!!"!å!"##$%!!!"!!"#$%&'(()$

       (6) 

I en annan studie av Hunt et al.(2005) där åvatteninblandning i en dricksvattentäkt i Wisconsin 
undersöktes konstaterades att isotopanalys är ett effektivt sätt att beräkna blandningsförhållande i 
en dricksvattentäkt. Det betonades dock att det krävs en tidsserie av prover för att korrekt 
analysera isotopsammansättningen i de olika vattnen. 

3.5.5 Isotopfraktionering samt syre- och väteisotoper i den hydrologiska cykeln 
Meteorologiska processer styr den hydrologiska cykeln och de stabila isotoper som finns i vattnet 
(Clark & Fritz, 1997, s. 36). Sammansättningen av syre- och väteisotoper i en vattenmolekyl 
varierar mellan vattenreservoarer beroende på fraktionering, en process som leder till skillnader i 
isotopkvoter i olika vatten. I den hydrologiska cykeln sker denna process främst vid avdunstning 
och leder till olika isotopsammansättning i vattnets olika faser. Denna förändring i 
isotopsammansättning kan beskrivas med en fraktioneringsfaktor, som är relationen mellan 
kvoten 18O/16O i vattnet före en reaktion och kvoten efter reaktionen (Clark & Fritz, 1997, s.21). 
Isotopfraktionering beror på isotopernas olika massa (Gat, 2010, s. 22). 

3.5.5.1 Avdunstning 
Vid avdunstning av ytvatten sker en fraktionering av isotopsammansättningen då vatten övergår 
till ånga. Denna fraktionering som sker vid avdunstning påverkas av många faktorer, vilket gör 
att den varierar över tid och rum. Några av faktorerna är ytvattnets isotopsammansättning, 
humiditeten över vattenytan, vattenytans struktur samt luftmassornas rörelser ovanför vattenytan 
(Gat, 2010, ss. 47-48).  

För att vatten ska avdunsta krävs det att vätebindningar bryts. Eftersom 18O-H bindningen är 
starkare än 16O-H bindningen har vattenmolekylen med isotopsammansättningen 1H2

18O ett lägre 
ångtryck än 1H2

16O. Förångning av 1H2
16O går därav fortare än förångning av 1H2

18O under 
samma förhållanden, och en anrikning av tyngre isotoper sker i den kvarvarande flytande fasen. 
Vid höga temperaturer bryts vattenmolekylers bindningar lättare till följd av att ångtrycket ökar 
med ökande temperatur. När luften ovanför vattenytan har 100 procent luftfuktighet uppnås 
jämvikt i reaktionen och det sker ingen anrikning av isotoper (Clark & Fritz, 1997, ss. 26-27). 
Markvattnets δ18O-värde beror på balansen mellan infiltration av vatten och av 
evapotranspirationen (Hsieh et al, 1998). 
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3.5.5.2 Isotopsammansättning i nederbörd 
Kondensation är den process som driver bildning av moln och därmed nederbörd. Främst sker 
fraktionering mellan vatten i gas- och vätskefas (Clark & Fritz, 1997, s. 46). Andelen 18O och 2H 
i nederbörd minskar med minskande temperatur (Clark & Fritz, 1997, s. 65). Nederbördsvatten på 
högre latituder innehåller generellt mindre tunga isotoper relativt lätta isotoper än 
nederbördsvatten på lägre latituder. Detta beror på att fraktionering sker i större omfattning vid 
kondensation vid lägre temperaturer (Kendall & McDonnell, 1998, s. 102). Med minskande 
temperatur blir δ18O-värdena allt mer negativa, 18O utarmas således allt mer från 
nederbördsvattnet (Clark & Fritz, 1997, ss. 64-65).  

3.5.5.3 Isotopsammansättning i grundvatten 
Isotopsammansättningen i grundvattnen beror indirekt av klimatet i ett avrinningsområde. I 
tempererade klimat är isotopsammansättningen i grundvattnet nästan identisk med nederbördens 
sammansättning. Dock gäller detta samband endast om grundvatteninflödet i en akvifer inte 
domineras av ytvatten, då sammansättningen i detta vatten påverkas starkt av avdunstning. I 
klimat där marken under vissa tider på året är frusen beror isotopsammansättningen i 
grundvattnet till stor del av snösmältningsprocessen (Gat, 2010, s. 133).  

Vid grundvattenytan, som är i kontakt med atmosfären, är isotopsammansättningen en blandning 
av sammansättningen i grundvattnet uppströms i akviferen och det lokala flödet. Det lokala flödet 
kan till exempel ha påverkats av läckage till eller från djupare och närliggande delar av akviferen. 
Generellt påverkas inte isotopsammansättningen i grundvattnet av interaktion med akviferens 
material (Gat, 2010, ss. 133-134). 

På en plats med stora säsongsvariationer i temperatur kan variationen i isotopkvoten ses tydligt. 
Denna variation kan användas för att uppskatta hastigheten på grundvatten- cirkulationen i ett 
område samt när på året mest grundvattenbildning sker (Clark & Fritz, 1997, ss. 71-72). 
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4. Metod 
Avsnittet beskriver vilka metoder som har använts för att kunna besvara projektets 
frågeställningar. Däribland den metod som har tillämpats för beräkning av flöde A och E i 
Gävleåsen, samt beskrivning över hur framtagandet av tre flödesmodeller gick till. Metoden 
beskriver också hur syreisotopdata kan användas för att förkasta eller verifiera dessa tre modeller. 
Beräkning av blandningsförhållandet mellan åvatten och grundvatten i flöde E med hjälp av 
syreisotopdata samt med hjälp av kloriddata behandlas också i detta avsnitt. Även hur halten 
organiskt material, löst syre och kloridjoner varierar över tid i grundvattnet i förhållande till 
åvattnet berörs. Piperdiagram tillämpas för att bland annat undersöka om blandning av olika 
vatten förekommer. För att åskådliggöra den tillgängliga underlagsdatan som behandlas under 
detta avsnitt har MATLAB tillämpats för samtliga metoder. 

4.1 Flöden i Gävleåsen 
Infiltrationsanläggningens olika typer av flöden åskådliggjordes i två grafer över tiden för att få 
en tydligare bild över flödenas storlek och dess variationer. För beräkning av flöde A och E 
tillämpades Darcys lag, se ekvation 2. I ekvationen krävdes att tre okända parametrar för både 
flöde A och E beräknades eller uppskattades. Dessa parametrar var de hydrauliska 
konduktiviteterna, tvärsnittsareorna som flödena passerade genom samt flödenas gradienter. 
Flödena beräknades utifrån tre modeller.  

4.1.1 Infiltrationsanläggningens flöden över tid 
Infiltrationsanläggningens flöde B, C och D åskådliggjordes i en graf för att erhålla en tydligare 
bild över hur infiltrationsanläggningens flöden varierade över tiden. Ytterligare en graf som visar 
infiltrationen av åvatten och grundvatten till infiltrationsanläggningen över tiden togs fram. Detta 
för att ge en tydligare bild över vilket typ av vatten som har tillsatts till åsen eftersom just åvatten 
och grundvatten innehåller olika kemiska sammansättningar. 

4.1.2 Uppskattning av Gävleåsens hydrauliska konduktivitet  
Att uppskatta markens hydrauliska konduktivitet för flöde A och E var nödvändigt för 
tillämpning av Darcys lag, se ekvation 2. Den hydrauliska konduktiviteten bidrar med en 
multiplicerande faktor till ekvationen vilket innebär att det var viktigt att uppskattningen av den 
hydrauliska konduktiviteten blev sanningsenlig. Flöde A och E är två grundvattenflöden under 
mättade förhållanden och därför var endast den hydrauliska konduktiviteten för marken där 
mättade förhållanden råder intressanta att uppskatta. 

För att uppskatta åsens hydrauliska konduktivitet studerades en tidigare studie berörande 
hydraulisk konduktivitet. Detta kopplades sedan till borrprofilsdata för observationsrör Or1 och 
Or5. Tabell 5 visar de olika kornstorlekarnas hydrauliska konduktivitetsintervall (Hummel, 
2014).  

Tabell 5. Den hydrauliska konduktiviteten för olika kornstorlekar (Hummel, 2014) 

Kornstorlek  
Fullständigt namn 

Kornstorlek Förenklat 
namn 

Hydraulisk konduktivitet [m/s] 

Grusig sand Sand 10-6 – 10-2 
Sandigt grus Grus 10-3 – 100 
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Den hydrauliska konduktiviteten för flöde A uppskattades med hjälp av borrprofilsdata för 
observationsrör Or1 och den hydrauliska konduktiviteten för flöde E uppskattades med hjälp av 
borrprofilsdata för observationsrör Or5, se figur 3. Observationsrör Or1 hade en grundvattenyta 
på 9,03 meter under markytan, och hela röret sträckte sig till 14,5 meter under markytan. 
Observationsrör Or5 hade en grundvattenyta på 9,06 meter under markytan, och hela röret 
sträckte sig till 16,2 meter under markytan. Tabell 6 listar de olika kornstorlekarna för 
observationsrör Or1 och Or5 för respektive djup där de mättade grundvattenflödena skedde. 

Tabell 6. Kornstorleksfördelningens variation med djupet för observationsrör Or1 och Or5 baserat på borrprofilsdata 

 Meter under 
markyta 

Kornstorlek 
Fullständigt namn 

Kornstorlek 
Förenklat namn 

Observationsrör Or1 7,0 – 12,0 Grusig sand Sand 
Flöde A (uppströms) 12,0 – 13,0 Sandigt grus Grus 
 13,0 – 14,5 Block eller berg Berg 
Observationsrör Or5 8,0 – 10,0 Sandigt grus Grus 
Flöde E (nedströms) 10,0 – 16,2 Grustig sand Sand 

 
Fraktionerna grusig sand och sandigt grus antogs ha en genomsnittlig hydraulisk konduktivitet 
på 0,01 meter per sekund, baserat på tabell 6. Detta innebar att både den hydrauliska 
konduktiviteten för jorden i observationsrör Or1 och i observationsrör Or5 antogs vara 
densamma.   

4.1.3 Uppskattning av tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 
För att beräkna flöde A och E med Darcys lag behövdes även tvärsnittareorna där flödet 
strömmar uppskattas, se ekvation 2. Tvärsnittsareorna innebar i detta fall grundvattnets djup 
multiplicerat med bredden på åsen där flödena sker. Grundvattnets djup vid flöde A och E 
uppskattades med hjälp av observationsrör Or1 respektive Or5.  

Åsens bredd uppskattades till 100 meter för både observationsrör Or1 och Or5 (Källgården, 
personlig kommunikation, 2016-04-28). Grundvattnets djup för observationsrören uppskattades 
med figur 3 och med hjälp av borrprofilsdata. Genom att betrakta figur 3 uppskattades 
observationsrör Or1 grundvattendjup till tre meter. Observationsrör Or5 grundvattendjup 
uppskattades till sju meter. Dessa uppskattningar jämfördes även med borrprofilsdata för vardera 
observationsrör. Figur 6 är en variant av figur 3 för att förtydliga hur uppskattningen av 
gradienterna för flöde A och E gick till. 
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Figur 6. Grundvattnets djup för flöde A vid observationsrör Or1 och flöde E vid observationströr Or5. 

För att beräkna flöde A och E behövde också gradienten (Δh/Δx) i Darcys lag beräknas, se 
ekvation 2. Avståndet Δx togs fram för både flöde A och E enligt figur 6.  Skillnaden i totala 
potentialen, Δh uppskattades med hjälp av borrprofilsdata för båda flödena. Gradienten för flöde 
A erhölls genom att jämföra avstånd och höjdskillnad mellan observationsrör Or1 och Or2 med 
hjälp av kartor och borrprofilsdata. Gradienten för flöde E erhölls på samma sätt, dock mellan 
observationsrör Or5 och Or6 istället. I figur 6 har Δh och Δx utmarkerats för förtydligande om 
hur borrprofilsdatan nyttjades.  

4.1.4 Tre modeller över Gävleåsens vattenflöden 
Projektet behandlar tre modeller över de tre mest troliga flödesscenarierna som kunde förekomma 
i Gävleåsen. I den första modellen antogs vattnets massbalans mellan flöde A, B, C, D och E 
stämma helt. I den andra modellen antogs det ske en förlust av vatten från massbalansen. I den 
tredje modellen antogs det ske ett tillskott till massbalansen. Figur 7 visar en överskådlig bild 
över de flöden som behandlas för de tre modellerna.  

 

Figur 7. Beskrivning av flödena i de tre olika modellerna. 
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För samtliga modeller antogs den hydrauliska konduktiviteten för flöde A vara konstant och 
densamma som hela Gävleåsens hydrauliska konduktivitet. Den hydrauliska konduktiviteten för 
flöde B, C och D behövde inte uppskattas eftersom dessa flöden var kända sedan innan. För 
tillämpning av de tre modellerna krävdes det dock att den hydrauliska konduktiviteten för flöde E 
varierade, för att uppfylla de olika modellernas massbalanser.  

4.1.4.1 Modell 1 
Modell 1 baserades på antagandet att massbalansen av vatten i Gävleåsen stämde till fullo för 
flödena A, B, C, D och E. Detta innebar att flöde A adderad med flödena B, C och D från 
infiltrationsanläggningen var lika med flöde E. För att uppfylla modell 1 antogs flöde E har en 
större hydraulisk konduktivitet än flöde A. Flödenas massbalans för modell 1 beskrivs av 
ekvation 7. 

! = ! + ! + ! + !                     (7) 

4.1.4.2 Modell 2 
Modell 2 baserades på antagandet att det sker en förlust i massbalansen av vatten innan det når 
flöde E. Den okända förlusten döptes till flöde X för modell 2. För att modell 2 skulle uppfyllas 
antogs flöde E och flöde A ha samma hydrauliska konduktivitet. Flödenas massbalans för modell 
2 beskrivs av ekvation 8.  

! = ! + ! + ! + ! − !                   (8) 

4.1.4.3 Modell 3 
Modell 3 baserades på antagandet att ett okänt flöde tillkommer till flöde E utöver flöde A, B, C 
och D. Det okända flödet som tillkommer i modell 3 döptes till Y. För att modell 3 skulle 
uppfyllas antogs flöde E ha en större hydraulisk konduktivitet än flöde A. Flödenas massbalans 
för modell 3 beskrivs av ekvation 9. 

! = ! + ! + ! + ! + !                   (9) 

4.2 Isotopanalys 
För att besvara frågeställning 3 användes bland annat isotopdata samt framräknade flöden med 
Darcys lag för de tre olika modellerna. Även blandningsekvationen, se ekvation 5 och 
blandningsförhålladet, se ekvation 6 har tillämpats. 

Gästrike Vatten AB har med sin underlagsdata tillhandahållit δ2H- och δ18O-värden för 
vattenprover tagna i observationsrör Or5 och för vatten som infiltrerats i 
infiltrationsanläggningen. Varje prov har analyserats fyra gånger och dess isotopsignatur har 
kalibrerats mot en laboratoriestandard. Denna laboratoriestandard har kalibrerats mot tre olika 
officiella standarder från International Atomic Energy Agency (IAEA); the Vienna Standard 
Mean Ocean Water (VSMOW), the Greenland Ice sheet Precipitation (GISP) och the Standard 
Light Antarctic Precipitation (SLAP). Standardavvikelsen för δ18O-värdena under tidsperioden 
augusti 2014 till september 2015 varierade mellan 0,00 till 0,09 promille och för δ2H varierade 
standardavvikelsen mellan 0,02 till 0,58 promille (Lundholm & Boily, 2016). 
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4.2.1 Förändring av δ18O-värden över tiden i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
Variationen av δ18O med tiden i Or5 och i vattnet som infiltreras vid infiltrationsanläggningen 
undersöktes för att få en uppfattning om säsongsvariationer, samt variationer uppkomna till följd 
av ändrat blandningsförhållande mellan vatten med olika ursprung. Detta gjordes i MATLAB och 
åskådliggjordes i en figur.  

4.2.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
Med de δ2H- och δ18O-värden som erhölls har korrelationen mellan dessa åskådliggjorts i ett 
diagram genererat i MATLAB med δ2H-värden på y-axeln och δ18O-värden på x-axeln. Detta 
gjordes för att erhålla ett lokalt samband för färsk- och grundvatten kring Gävleåsen. 

4.2.3 Isotopmassbalans för de tre modellerna  
För att kunna verifiera eller förkasta de tre modellerna över troliga flödesscenarier ställdes en 
isotopmassbalans upp för vardera modell.  För modell 1 där flöde A tillsammans med flöde B, C 
och D antogs summera upp till flöde E, ställdes en isotopmassbalans upp enligt ekvation 10. 
Denna ekvation formulerades genom att utgå från blandningsekvationen, se ekvation 5. QA är 
flödet uppströms om infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.g.v. är medelflödet av grundvatten som 
infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. är medelflödet av åvatten som infiltrerats vid 
infiltrationsanläggningen och QE är flödet i åsen nedströms. Det antogs att δ18O-värdet i flöde A 
var detsamma som medelvärdet för B-uppströmsvattnet och att δ18O-värdet i flöde E var 
detsamma som för observationsrör Or5. Parametrarna δ18Oinfiltr.g.v. och δ18Oinfiltr.å.v. är medelvärden 
av δ18O-värden i infiltrerat grundvatten respektive åvatten.  

!!!!"!! + !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%!.å.!. = !!!!"!!     (10) 

För modell 2 och modell 3 tillkom mellan flöde A och E flöden från infiltrationsanläggningen 
(flöde B, C och D) samt två okända flöden (flöde X och Y) olika beroende på modell. Dessa 
flöden som tillkom mellan flöde A och E kallas för blandningsflöde för modell 2 och modell 3. 
Blandningsflödet antogs vara ett teoretiskt vatten som var helt omblandat. Allt vatten som tillkom 
mellan flöde A och flöde E antogs alltså ha samma δ18O-värde. 

Blandningsekvationen, ekvation 5 användes för att ställa upp ett uttryck som beskriver 
förhållandet mellan alla olika flöden i Gävleåsen, samt deras δ18O-värden för modell 2 och 
modell 3 med ekvation 11. Parametrarna QA och QE i ekvation 11 står för flöde A respektive E. 
Rimliga värden på Qblandning togs fram genom att begränsa δ18O för blandningsflödena till att vara 
inom intervallet mellan uppmätta extremvärden för δ18O i Gävleåsen och infiltrationsvattnet.  

!!!!"!! + !!"#$%$&$'!!"!!"#$%$&$' = !!!!"!!       (11) 

Med ekvation 11 kunde förhållandet mellan blandningsflödet Qblandning, och dess värden för 
δ18Oblandning åskådliggöras i en figur för modell 2 och modell 3. Detta utfördes genom att sätta in 
de tidigare beräknade värdena för flöde A och E för de två modellerna i en omskriven version av 
ekvation 11, där δ18Oblandning uttrycktes som en invers funktionen av Qblandning.  δ18OA och δ18OE är 
beräknade medelvärden av δ18O-värden för B-uppströms och observationsrör Or5. Observera att 
isotopkvoten för B-uppströms antogs vara densamma som för flöde A och att isotopkvoten för 
observationsrör Or5 antogs vara densamma som för flöde E. 
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4.2.4 Blandningsförhållandet i flöde E med isotopkvoter 
Ett blandningsförhållande för vattnet i observationsrör Or5 (flöde E) kunde beräknas med 
antagandet att flöde E bestod av två olika typer av vatten med olika isotopkvoter. Denna 
beräkning var oberoende av de olika modellerna. De vatten som flöde E antogs bestå av var 
åvatten från Gavleån som tillkom mellan flöde A och flöde E samt grundvatten som kom 
uppströms om infiltrationsanläggningen (flöde A). Grundvattnets isotopkvot representerades av 
grundvatten uppströms om infiltrationsanläggningen, B-uppströms, i form av ett medelvärde. 
Åvattnets isotopkvot representeras av ett medelvärde av det infiltrerade åvattnet. Andelen åvatten 
kunde med hjälp av ekvation 6 således beräknas. 

4.3 Kemisk analys 
För att besvara frågeställning 2 studerades hur kloridhalten, halten organiskt material samt halten 
löst syre varierade över tiden. Detta för att undersöka om eventuella förändringar i halterna kunde 
förklaras av flödesförändringar vid infiltrationsanläggningen. Det beräknades även ett 
blandningsförhållande mellan åvatten och grundvatten nedströms infiltrations- anläggningen, vid 
flöde E. Med hjälp av piperdiagram kartlades jonsammansättningen i åvattnet samt grundvattnet 
vid de olika mätstationerna. 

4.3.1 Blandningsförhållandet i flöde E med kloridjonskoncentrationen 
För att beräkna blandningsförhållandet i vattnet vid flöde E med hjälp av 
kloridjonskoncentrationen antogs vattnet nedströms vid flöde E endast bestå av åvatten eller 
grundvatten. Åvattnet i denna beräkning var det åvatten som tillkommit mellan punkten 
uppströms, B-uppströms, och punkten nedströms vid flöde E. Benämningen åvatten inkluderade 
alltså inte det åvatten som eventuellt varit inblandat i vattnet från början vid B-uppströms. 
Därefter beräknades medelvärden för kloridjonskoncentrationen i åvatten från Gavleån, vatten 
vid B-uppströms samt vatten vid flöde E under perioden augusti 2014 till september 2015. Dessa 
medelvärden sattes därefter in i ekvation 1, varvid andelen åvatten vid flöde E kunde beräknas.  

4.3.2 Halt löst syre, organiskt material samt klorid över tid 
Halterna klorid, organiskt material samt löst syre sattes som en funktion av tiden, i form av 
datumet för provtagningen. Detta medförde att halten av de undersökta ämnena i 
observationsrören och observationsbrunnarna kunde jämföras mot varandra på ett överskådligt 
sätt. Dessa figurer jämfördes därefter med de olika flödena i infiltrationsanläggningen över tid för 
att undersöka om det fanns något samband. Figurerna konstruerades i MATLAB, se appendix.  

4.3.3 Piperdiagram 
Piperdiagrammen togs fram med programmet Gw_Charts, som hämtats från U.S Geological 
Survays hemsida (USGS, 2015). Vattnets jonsammansättning för alla observationsrör och 
observationsbrunnar kartlades i ett piperdiagram genom att föra in medelvärden för respektive 
jonhalter under perioden augusti 2014 till september 2015.  Det konstruerades även piperdiagram 
som visade jonsammansättningen i vattnet över tid för varje observationsrör och 
observationsbrunn, men då bara ett observationsrör Or2 visade ett avvikande resultat så 
inkluderades endast detta piperdiagram i projektet.  
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5. Resultat 
Detta avsnitt presenterar de resultat som erhållits baserat på de metoder som tillämpats. 
Resultatavsnittet tar upp de beräknade flödena A och E för samtliga tre modeller. 
Blandningsförhållandet för flöde E som har beräknats med både syreisotopdata och kloriddata 
presenteras, likväl som hur åsens lösta syre och organiska material varierat över tiden. 
Piperdiagram över mätpunkters olika sammansättningar av an- och katjoner presenteras också 
under detta avsnitt.  

5.1 Flöden i Gävleåsen 

5.1.1 Infiltrationsanläggningens flöden över tid 
Figur 8 visar en förenklad bild över hur infiltrationsflödena varierar under ett år, från oktober 
2014 till september 2015. Flödet från sprinkleranläggningen kallas i figuren för flöde B. Flödena 
från de sex infiltrationsbassängerna kallas för flöde C och flödet från de två infiltrationsbrunnarna 
kallas för flöde D. I oktober 2014 sker det endast ett flöde från infiltrationsbrunnarna. I december 
2014 börjar vatten även infiltreras via bassängerna, varav brunnsinfiltrationen minskar. I juli 
2015 börjar vatten infiltreras i Gävleåsen med sprinkleranläggningen.   

 

Figur 8. De olika infiltrationsflödena (flöde B, C och D) i Gävleåsens infiltrationsanläggnings förändring mellan oktober 2014 
och september 2015. 

I infiltrationsanläggningen infiltreras både grundvatten och åvatten. Hur infiltrationen av dessa 
två vatten varierar mellan oktober 2014 och september 2015 visas i figur 9. Infiltrationen av 
grundvatten är störst nästan hela året, men i augusti 2015 är infiltrationen av åvatten större under 
drygt en månad. Även i slutet på september 2015 är infiltrationen av åvatten större än 
infiltrationen av grundvatten. I mars syns en topp i hur mycket vatten som infiltreras.  
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Figur 9. Flödenas förändring över tiden för infiltrerat grundvatten och infiltrerat åvatten i infiltrationsanläggningen. 

Medelvärdet för figur 9, över grundvatten och åvatten från oktober 2014 till september 2015, 
visas i tabell 7.  

Tabell 7. Medelvärden för flöden genom infiltrationsanläggningen med uppdelningen infiltrerat åvatten och grundvatten 

Medelvärde av flöden från infiltrationsanläggningen 
[m3/s]*103 
Grundvatten Åvatten Totala flödet (åvatten + grundvatten)  
56 20 76 

5.1.2 Gävleåsens hydrauliska konduktivitet 
Baserat på antagandet att grusig sand och sandigt grus hade en genomsnittlig hydraulisk 
konduktivitet på 0,01 meter per sekund baserat på tabell 5, så bestämdes Gävleåsens generella 
hydrauliska konduktivitet vara 0,01 meter per sekund. Det vill säga observationsrör Or1 och Or5 
antogs ha samma hydrauliska konduktivitet. 

5.1.3 Tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 
För tillämpning av Darcys lag, se ekvation 2 beräknades tvärsnittareorna och gradienterna för 
flöde A och E. Tabell 8 är en sammanställning av dessa framtagna tvärsnittareor och gradienter. 
Tabellen listar även åsens framtagna bredd och flödets djup vid flöde A och E.  

Tabell 8. Tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 

  Åsens 
bredd 

Flödets 
djup 

Tvärsnittsarea 
A 

Δh Δx Gradient 
Δh/Δx 

Flöde Observationsrör [m] [m] [m2] [m] [m]  
A Or1 100 3 300 −3,8 360 −0,0106 
E Or5 100 7 700 −2,9 430 −0,0066 
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5.1.4 Tre modeller över Gävleåsens flöden 
Tabell 9 visar den hydrauliska konduktiviteten för flöde A, som är densamma för samtliga 
modeller samt de varierande hydrauliska konduktiviteter för flöde E som tillämpats i de tre 
modellerna. 

Tabell 9. Använda hydrauliska konduktiviteter för flöde A och E, för de tre modellerna 

 MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 
 K [m/s] K [m/s] K [m/s] 
Flöde A (uppströms) 0,01 0,01 0,01 
Flöde E (nedströms) 0,023 0,01 0,04 

 
För de tre modellerna har flöde A och E beräknats med Darcys lag, se ekvation 2.  I tabell 10 
visas resultatet för beräkningar av flöde A och E för de tre modellerna. Tabellen visar också flöde 
B, C och D från infiltrationsanläggningen. Differensen mellan nedströms flöde E och resterande 
flöden redovisas också i tabellen. Resultatet i denna tabell har beräknats med resultatet från tabell 
9.  

Tabell 10. Beräkningar av flöde A och E, uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen beräknade med Darcys lag för 
de tre modellerna 

  MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 
Flöden Beskrivning Q [m3/s]*103 Q [m3/s]*103 Q [m3/s]*103 
A Uppströms flöde 32 32 32 
B+C+D Infiltrationsanläggningens 

flöde 
76 76 76 

A+B+C+D Infiltrationsanläggningens 
samt uppströms flöde 

108 108 108 

E Nedströms flöde 108 46 190 
E-(A+B+C+D) Skillnaden mellan nedströms 

flöde och resterande flöden 
0 -62 82 

5.1.4.1 Modell 1 
I figur 10 visas förhållandet mellan storleken på flöde A, flöde E samt årsmedelvärdet på 
infiltrationsanläggningen flöden B, C och D för modell 1. Flöde A är minst och flöde E är störst i 
grafen. Infiltrationsanläggningens flöde B, C och D ligger mellan flöde A och flöde E i storlek. 
Figuren visar också en summa av flödena A, B, C och D, det vill säga flödena från 
infiltrationsanläggningen adderat med flödet uppströms. Denna summa av flöde A, B, C och D är 
lika med flöde E i figuren.  
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Figur 10. Storleken på flödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen samt årsmedelvärdet på flödet genom 
infiltrationsanläggningen för modell 1. 

5.1.4.2 Modell 2 
I figur 11 visas förhållandet mellan storleken på flöde A, flöde E samt årsmedelvärdet på 
infiltrationsanläggningen flöden B, C och D för modell 2. Både flöde A och flöde E är mindre än 
årsmedelvärdet av infiltrationsanläggningens flöden B, C och D. Flöde A är det minsta flödet och 
flöde E är något större än flöde A. Figuren visar också en summa av flödena A, B, C och D, det 
vill säga flödena från infiltrationsanläggningen adderat med flödet uppströms. Denna summa av 
flöde A, B C och D är högre än flöde E i figuren. 

 

Figur 11. Storleken på flödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen samt årsmedelvärdet på flödet genom 
infiltrationsanläggningen för modell 2. 



 
 

31 

5.1.4.3 Modell 3 
I figur 12 visas förhållandet mellan storleken på flöde A, flöde E samt årsmedelvärdet på 
infiltrationsanläggningen flöden B, C och D för modell 3. Med modell 3 blir flöde E mycket 
större än flöde A och årsmedelvärdet från flödena från B, C och D. Årsmedelvärdet av det totala 
flödet B, C och D är något större än flöde A. Figuren visar också en summa av flödena A, B, C 
och D, det vill säga flödena från infiltrationsanläggningen adderat med flödet uppströms. Denna 
summa av flöde A, B C och D är mindre än flöde E i figuren. 

 

Figur 12. Storleken på flödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen samt årsmedelvärdet på flödet genom 
infiltrationsanläggningen för modell 3. 

5.2 Isotopanalys 

5.2.1 Förändring av δ18O-värden över tiden i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
I figur 13 ses δ18O-värdenas variation över tid för tidsperioden augusti 2014 till september 2015 
på två platser i Gävleåsen, samt i förfiltervatten, membranvatten och i sprinklervatten som 
infiltrerats vid infiltrationsanläggningen. Även referensprover tagna under början av 2016 vid 
Sätraverket långt nedströms om infiltrationsanläggningen redovisas i figuren. I figuren kan det 
ses att δ18O-värden för B-uppströms och observationsröret Or5 visade tendenser till liknande 
variationer i δ18O-värden över tid men att Or5 generellt visade högre δ18O-värden än B-
uppströms. Det kan ses att även åvatten, representerat av Förfilter, Sprinkler och Membran, 
visade variation över tid.  

 

maol1079
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Figur 13. δ18O-värden för olika platser i Gävleåsen och i infiltrationsvatten till infiltrationsanläggningen för tidsperioden augusti 
2014 till september 2015, samt för referensprover tagna vid Sätraverket långt nedströms om infiltrationsanläggningen under 2016. 

5.2.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
Förhållandet mellan δ2H och δ18O för grundvatten respektive åvatten kan ses i figur 14. Figuren 
visar att provtagspunkterna lagt sig i ett linjärt diagonalt band. Figuren visar att 
provtagspunkterna huvudsakligen lagt sig i två olika kluster. För klustret längst ner till vänster i 
figuren ligger mätvärden för grundvatten. För klustret uppe till höger i figuren ligger mätvärden 
för åvatten. Figuren visar att grundvattnet har mer negativa δ2H- och δ18O-värden än 
förfiltervattnet, membranvattnet och sprinklervattnet, således innehåller grundvattnet mindre 18O 
relativt 16O än vad åvattnet gör. 

 
Figur 14. Förhållandet mellan δ2H och δ18O i Gävleåsen samt i förfiltervatten, membranvatten och sprinklervatten till 
infiltrationsanläggningen. 
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5.2.3 Isotopmassbalans för de tre modellerna  
Medelvärden av isotopkvoten δ18O uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen 
redovisas i tabell 11. Uppströmsvärdet för δ18O är beräknat medelvärde för B-uppströmsvattnet 
och nedströmsvärdet för δ18O är beräknat medelvärde för vattenprover tagna ur observationsrör 
Or5. 

Tabell 11. Medelvärden för δ18O uppströms i B-uppströms och nedströms i observationsrör Or5 

Medelvärde δ 18O [‰] 
B-uppströms -10,30 
Or5 -10,00 

5.2.3.1 Modell 1 
I	 tabell	12	redovisas	medelvärden	av	δ18O för grundvatten respektive åvatten som infiltrerats 
vid infiltrationsanläggningen. Dessa värden användes tillsammans med redovisade värden på 
δ18O i tabell 11 och flöde B, C, D för modell 1 som redovisats i tabell 10 för att ställa upp en 
isotopmassbalans för modell 1 enligt ekvation 10.  

Tabell 12. Medelvärden av δ18O för de olika vatten som ingår i isotopmassbalansen för modell 1 

Vatten δ 18O-värde [‰] 
Grundvatten -10,30 
Åvatten -9,10 
 
Tabell 13 visar vad vänster- och högerledet i isotopmassbalansen beräknades till samt differensen 
mellan dem. 

Tabell 13. Framräknade värden för vänsterled och högerled i isotopmassbalansen som ställts upp i ekvation 10 

Isotopmassbalans [m3/s ‰]*103 

Vänsterled  -1088,42 
Högerled -1079,57 
Differens mellan vänster- och högerled 8,85 

5.2.3.2 Modell 2 
Extremvärden för δ18O vid Gävleåsen redovisas i tabell 14. Uppmätt minimumvärde för δ18O 
under tidsperioden augusti 2014 till september 2015 var -10,51 promille och maximumvärde för 
δ18O var -8,40 promille. Minimumvärdet var i B-uppströmsvattnet och maximumvärdet var i 
förfiltervattnet.  

Tabell 14. Minimum- och maximumvärde för δ18O som har uppmätts i vattenprover tagna vid Gävleåsen under tidsperioden 
augusti 2014 till september 2015 samt var detta prov togs 

Minimumvärde δ 18O [‰] B-uppströms -10,51 
Maximumvärde δ18O [‰] Förfilter -8,40 

 
I figur 15 visas förhållandet mellan δ18O i blandningsflödet mellan observationsrör Or1 och Or5 
samt blandningsflödets storlek framräknat med ekvation 11 för modell 2. Flöde A och E för 
modell 2 hämtade från tabell 10 har använts samt δ18O-värden från tabell 11 för flöde A och E. I 
figuren visas även uppmätta minimum- och maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen, som 
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redovisades i tabell 14. I figuren kan det ses att storleken på blandningsflödet hamnade inom det 
ungefärliga intervallet 0,013 till 0,016 kubikmeter per sekund.  

 
Figur 15. Förhållandet mellan δ18O och blandningsflödets storlek mellan observationsrör Or1 och observationsrör Or5 beräknat 
för modell 2. 

5.2.3.3 Modell 3 
Förhållandet mellan δ 18O och blandningsflödets storlek för modell 3 beräknades med ekvation 11 
och visas i figur 16. Flöde A och E för modell 3 hämtade från tabell 10 har använts samt δ18O-
värden från tabell 11 för flöde A och E. I figuren visas även uppmätta minimum- och δ δ 
maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen som redovisats i tabell 14. I figuren ses att storleken på 
blandningsflödet hamnade inom det ungefärliga intervallet 0,15 till 0,19 kubikmeter per sekund.  

 
Figur 16. Förhållandet mellan δ18O och flödets storlek i blandningsvattnet mellan observationsröret Or1 uppströms och 
observationsröret Or5 nedströms beräknat med modell 3.  
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5.2.4 Blandningförhållandet i flöde E med isotopkvoter 
Blandningsförhållandet i observationsröret Or5 uttryckt som ett årsmedelvärde redovisas i tabell 
15. Förhållandet beräknades utifrån antagandet att vattnet i observationsrör Or5 är en blandning 
av åvatten som tillkommit mellan B-uppströms och flöde E och grundvatten uppströms. I tabellen 
ses att blandningsförhållandet i Or5 består av 74 procent grundvatten och 26 procent åvatten. 

Tabell 15. Blandningsförhållande i observationsrör Or5 av grund- och åvatten 

Period Andel grundvatten Andel åvatten 
2014-08-05 – 2015-09-08 0,74 0,26 

5.3 Kemisk analys 
I detta avsnitt presenteras hur halten klorid, organiskt material och löst syre varierat över tiden i 
grundvattnet för de olika mätstationerna. 

5.3.1 Blandningsförhållandet i flöde E med kloridjonskoncentrationen 
Tabell 16 visar andelen grundvatten och andelen åvatten i observationsrör Or5, vid flöde E, för 
perioden augusti 2014 till september 2015. Medelandelen grundvatten under denna period var 75 
procent. 

Tabell 16. Medelvärde av andel åvatten och grundvatten i observationsrör Or5 under perioden augusti 2014 till september 2015 

Period Andel grundvatten Andel åvatten 
2014-08-05 – 2015-09-08 0,75 0,25 

5.3.2 Halt löst syre, organiskt material samt klorid över tid 

5.3.2.1 Kloridhalt 
Figur 17 visar att kloridhalten i grundvattnet var relativt konstant under året vid samtliga 
mätstationer förutom för vissa variationer vid observationsrör Or3 samt observationsbrunn Ob2. 
Grundvattnet i den djupborrade observationsbrunnen Ob2 hade en hög halt klorid jämfört med de 
övriga mätpunkterna och åvattnet samt Or2 hade generellt en låg kloridhalt.  

 

Figur 17. Kloridhalt i grundvattnet vid provplatserna under perioden augusti 2014 till september 2015 
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5.3.2.2 Organiskt material 
I figur 18 kan det utläsas en ökning av organiskt material i grundvattnet vid observationsrör Or2 
under året. För observationsrör Or3 och observationsbrunn Ob1 varierade halten något under året. 
Halten organiskt material i åvattnet var konstant högre än halten i grundvattnet under det 
undersökta året.  

 

Figur 18. Halt organiskt material i grundvattnet vid provplatserna under perioden augusti 2014 till september 2015. 

5.3.2.3 Löst syre 
Halten löst syre varierar över tid vid de olika mätpunkterna enligt figur 19.  Det kan utläsas en 
tydlig ökning av löst syre under perioden juli till augusti 2015 för observationsrör Or2, det vill 
säga mätpunkten efter sprinkleranläggningen. De övriga provplatserna visar generellt en lägre 
halt löst syre under denna tidsperiod jämfört med månaderna innan. Dock gäller inte denna trend 
för provplatsen uppströms, B-uppströms, och det membranrenade åvattnet, Membran. Det 
membranrenade åvattnet har enligt figur 19 konstant en högre halt löst syre än grundvattnet vid 
de undersökta tidpunkterna.  

 

Figur 19. Halt löst syre i grundvattnet vid provplatserna under perioden augusti 2014 till september 2015 
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5.3.3 Piperdiagram 
Figur 20 visar ett årsmedelvärde för jonsammansättningen i grundvattnet vid de olika 
mätplatserna samt i åvatten från Gavleån. Piperdiagrammet i figur 20 visar en tydlig skillnad i 
jonsammansättningen mellan åvattnet, grundvattnet i den djupborrade observationsbrunnen Ob2 
och grundvattnet vid övriga mätplatser. Grundvattnet i Ob2 har, som även visas i figur 17, en 
högre andel kloridjoner än grundvattnet vid de andra mätplatserna. Åvattnet från Gavleån har en 
lägre andel karbonat än grundvattnet. 

  

Figur 20. Piperdiagram med årsmedelvärde för jonsammansättningen vid provplatserna. 

Figur 21 visar att grundvattnets jonsammansättning generellt inte ändrats under den valda 
tidsperioden.  Dock kan det utläsas en skillnad i grundvattnets jonsammansättning i augusti 2015 
jämfört med grundvattenproverna som tagits tidigare under året.  

   

Figur 21. Piperdiagram för mätplats Or2 i förhållande till tid. 
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6. Diskussion 

6.1 Avgränsningar 

6.1.1 Tidsavgränsning av underlagsdata 
En utmaning med projektet var att identifiera för vilken tidsperiod som underlagsdatan innehöll 
värden för alla relevanta parametrar samtidigt. Parametrarnas provtagningsdatum var ej 
kontinuerliga och hade ingen logisk följd. Vi valde därför att begränsa samtliga parametrar i detta 
projekt utifrån den kontinuerliga provtagningsperiod som fanns för stabila syre- och väteisotoper. 
Vår tidsavgränsning exkluderar observerade värden för flera år tillbaka vilket skulle kunna 
medföra att detta projekt eventuellt missar viktiga och avvikande värden för vissa parametrar.  

6.1.2 Parameteravgränsning av underlagsdata  
Underlagsdatan som erhölls innehållande kemiska och fysikaliska parametrar begränsades utifrån 
det vi bedömde som relevant för detta projekt. Dessa avgränsningar skulle kunna påverka 
resultatet i detta projekt. Exempelvis tas inte hänsyn till vattentemperaturen vid provtagningen.  

6.1.3 Nederbörd, vegetationsupptag och avdunstning 
En annan stor avgränsning som vi valde att göra för detta projekt var att exkludera flöden som 
tillkom i åsen på grund av nederbörd. Projektet tar inte heller hänsyn till vegetationsupptag av 
vatten samt avdunstning från marken. Vegetationsupptaget skulle vara av betydelse för 
exempelvis sprinkleranläggningen, eftersom denna är placerad i en skog med mycket växtlighet. 
Således skulle flödet från sprinkleranläggningen kunna vara mindre än de värden som vi tillämpat 
i projektet. Nederbörden kan också vara en källa till osäkerhet, särskilt för dagar då det regnat 
väldigt mycket. Detta nederbördsvatten tillförs nämligen direkt till infiltrationsbassängerna och 
sprinkleranläggningen och skulle därav kunna påverka flöde E. Vatten som tillförs 
infiltrationsbassängerna är alltid i kontakt med atmosfären, avdunstning skulle därför kunna 
minska flödet från bassängerna. 

6.2 Darcys lag och dess uppskattade parametrar 
Darcys lag, se ekvation 2, innehöll tre parametrar som vi behövde uppskatta för beräkning av 
flöde A och E för vardera modell. Dessa tre parametrar var de hydrauliska konduktiviteterna för 
flöde A och E, samt deras tvärsnittsareor och gradienter. De tre parametrarna bidrog på olika sätt 
med osäkerhet till våra resultat som diskuteras i detta avsnitt.  

6.2.1 Hydraulisk konduktivitet i Gävleåsen  
Den hydrauliska konduktiviteten antogs vara densamma i hela åsen, enligt avsnitt 4.1.2. Detta 
antagande genomfördes genom att ta del av en tidigare studie som tog upp hydrauliska 
konduktiviteter för olika jordfraktioner. Studien behandlade bland annat de jordfraktioner som vi 
var intresserade av för Gävleåsen, och därför beslutade vi att basera våra antaganden på denna 
studie. Gävleåsen består till största delen av fraktionerna sandigt grus och grusig sand. Av denna 
anledning fokuserade vi endast på dessa jordfraktioner i tabell 5. Därefter antog vi att de två 
vanligaste jordfraktionerna för Gävleåsen, det vill säga sandigt grus och grusig sand, hade 
samma hydrauliska konduktivitet. Den hydrauliska konduktiviten som valdes var 0,01 meter per 
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sekund, då detta värde fanns med för både sandigt grus och för grusig sand i tabell 5. Den 
hydrauliska konduktiviteten har antagits vara densamma oavsett hur djupt eller var i Gävleåsen 
flödena sker. Hydrauliska konduktiviteten är dock troligen något som egentligen varierar i 
Gävleåsen, även med avseende på säsongsvariationer. För noggrannare uppskattningar av flödet 
rekommenderar vi genomförandet av en studie för att identifiera Gävleåsens verkliga hydrauliska 
konduktivitet, och dess variation med djupet. 

6.2.2 Gradienter och tvärsnittsareor för flöde A och E 
Gradienterna och tvärsnittsareorna som tillämpats i Darcys lag för flöde A och E, se tabell 8, kan 
bidra med en osäkerhet. Dessutom sker det en årsvariation för grundvattenytans höjdläge i åsen. 
Höjdtermen (Δh) i ekvation 2 för gradienten är därav ej nödvändigtvis konstant såsom det har 
beräknats i detta projekt. Dock påverkar inte dessa värden resultatet i stor utsträckning eftersom 
resultatet visar hur flöde A och flöde E förhåller sig till varandra och att dessa värden var 
konstanta i de tre modellerna. Resultatet visar också hur dessa flöden förhåller sig till flödet från 
infiltrationsanläggningen. Beräkningarna av flödet har dock betydelse för senare uppställningar 
av isotopmassbalanser för de tre olika modellerna då det i dessa ingår flöde A och E.  

6.3 Flödesberäkningar och isotopmassbalans för de tre modellerna 
Eftersom osäkerhet råder för den uppskattade hydrauliska konduktiviteten i Gävleåsen blir också 
de hydrauliska konduktiviteterna för flöde E i de olika modellerna av stor osäkerhet, se tabell 9. 
De hydrauliska konduktiviteterna för flöde E i de tre modellerna har anpassats till de tre 
modellerna utan vidare bedömning av vad som stämmer överens med verkligheten. Flöde A är 
dock konstant för de tre modellerna, baserat på avsnitt 4.1.2. 

6.3.1 Modell 1 
Figur 10 visar flödena för modell 1 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 7 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 1. Både figuren och tabellen visar att 
summan av flöde A, B C och D var exakt lika med flöde E. Anledningen till att flödena beter sig 
på detta vis beror helt enkelt på att vi antagit att det ska vara så för modell 1.  

I tabell 13 redovisas resultatet av isotopmassbalansen i ekvation 10 som ställdes upp för modell 
1. Det kan i tabellen ses att vänster- och högerled inte beräknades till samma värde trots att flöde 
A, B, C och D i vänsterledet summerade blir storleken på flöde E i högerledet. Därmed stämmer 
alltså inte isotopmassbalansen, det vill säga summan av flöde A, B, C och D är inte exakt lika 
med flöde E. Modell 1 verkar således inte vara realistisk. Detta var ett förväntat resultat då 
modell 1 beskriver ett idealt förhållande där inga in- och utflöden sker till och från åsen utöver 
flödena A, B, C och D. 

En variant på modell 1 skulle kunna vara att utöver flödena A, B, C och D så sker det okända in- 
och utflöden som tar ut varandra, så att nettoflödet blir noll. Då skulle modell 1 kunna stämma 
med isotopmassbalansen. Men eftersom modell 1 i detta projekt ser ut enligt ekvation 7 och inte 
tar hänsyn till detta, så kan vi ändå konstatera, baserat på våra resultat, att modell 1 troligtvis inte 
är realistisk.  
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6.3.2 Modell 2 
Figur 11 visar flödena för modell 2 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 8 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 2. I denna modell antas det ske en förlust 
från massbalansen. Modell 2 är den enda av modellerna som har samma hydrauliska 
konduktivitet för både flöde A och för flöde E. Eftersom vi tidigare hade uppskattat att den 
hydrauliska konduktiviteten var densamma överallt för hela Gävleåsen bör det således vara 
modell 2 som är mest trolig för Gävleåsen.  

Isotopmassbalansen för modell 2 utfördes för att kunna verifiera ifall förlusten X kunde vara ett 
rimligt scenario över vad som skett i åsen. I tabell 10 redovisas den framräknade förlusten X som 
-62 liter per sekund. Detta värde summerat med flödena från infiltrationsanläggningen på 76 liter 
per sekund ger ett blandningsflöde på 14 liter per sekund. I figur 15 där förhållandet mellan δ18O-
värde och blandningsflödet redovisas kan det ses att detta flöde hamnade inom området avgränsat 
av max- och minimivärden för δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet. Blandningsflödets 
storlek kan alltså vara rimligt. Scenariot som modelleras i modell 2 kan därmed inte förkastas.  

Förlusten X för modell 2 skulle dels kunna bero enbart på en förlust av vatten eller på en 
kombination av förlust och tillskott av vatten. Blandningsförhållandet visar på inträngning av 
åvatten mellan B-uppströms och flöde E, se tabell 15 och tabell 16. Den förväntade inträngningen 
av åvatten skulle kunna ha skett antingen uppströms eller nedströms flöde A, således kan modell 
2 med en nettoförlust mellan flöde A och flöde E vara rimlig. 

6.3.3 Modell 3 
Figur 12 visar flödena för modell 3 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 9 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 3. I denna modell antas det ske ett tillskott 
av vatten till massbalansen. Detta okända tillskott av vatten skulle kunna vara inträngt vatten från 
Gavleån, då det bland annat stämmer med beräkningar av blandningsförhållandet. För denna 
modell är den hydrauliska konduktiviteten för flöde E fyra gånger så stor som den hydrauliska 
konduktiviten för flöde A. I verkligheten är denna variation möjlig, men antagligen inte lika 
trolig som modell 2, där den hydrauliska konduktiviteten antas vara densamma överallt.  

För modell 3 visar tabell 10 att tillskottet av vatten Y var 82 liter per sekund. Med detta värde 
summerat med flödena från infiltrationsanläggningen på 76 liter per sekund, blir 
blandningsflödets storlek 158 liter per sekund. Detta värde på blandningsflödets storlek hamnar 
inom intervallet avgränsat av max- och minimivärden för δ18O i Gävleåsen och i 
infiltrationsvattnet som kan ses i figur 16 som visar förhållandet mellan δ18O-värde och 
blandningsflödet. Scenariot som modelleras i modell 3 kan således inte förkastas med 
isotopmassbalansberäkningar.  

Dock kan även nettoflödet Y i modell 3, liksom nettoflödet i modell 2, vara en kombination av 
in- och utflöden, vilket ger osäkerhet i tolkningen av resultatet. 

6.4 Isotopanalys 
Vi har antagit att isotopvärdet vid flöde A är detsamma som för B-uppströms, Detta innebär en 
osäkerhet då åvatten kan ha trängt in i åsen mellan B-uppströms och flöde A då ån följer åsen 
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även uppströms. Om så är fallet kan flöde A ha en annan isotopsammansättning och därmed 
följer osäkerhet i isotopmassbalansen. 

De isotopvärden vi erhållit har tagits på de olika infiltrationsvattnen och i Or5. För en 
noggrannare studie om hur isotopanalys kan förklara flöden i åsen kan isotopdata från fler 
observationsbrunnar och -rör ge en mer dynamisk bild av de hydrogeologiska förhållandena i 
åsen.  

6.4.1 Förändringen av δ18O-värden över tid 
Figur 13 visar att isotopsammansättningen i olika vatten följer ett säsongsliknande mönster. Då 
mönstret skiljer sig åt mellan åvatten och grundvatten ger detta svårigheter att analysera 
blandningsförhållanden för kortare tidsperioder utan att veta de olika vattnens transporttider. Det 
finns även en osäkerhet i denna tolkning av tidsserien då data för åvatten saknas under en period 
och att olika behandlingars inverkan på isotopsammansättningen av åvatten inte har studerats. 

6.4.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O 
Figur 14 visar att olika vatten tydligt klustrar sig längs en rät linje med en signifikant skillnad 
mellan åvatten och grundvatten uppströms. Detta visar på möjligheten att utifrån isotopstudier 
avgöra om åvatteninblandning skett i Gävleåsens akvifer.  

6.4.3 Blandningsförhållandet i flöde E  
Vid en jämförelse av resultaten av beräknade blandningsförhållandet i Or5 ses en 
överensstämmelse mellan isotop- och kloridanalysen. Detta tyder på att åvatten har trängt in i 
Gävleåsen mellan B-uppströms och Or5 och att antagandet att grundvattnet i Or5 i huvudsak 
består av åvatten och grundvatten uppströms kan anses rimligt.  

Vid beräkning med klorid och isotoper av blandningsförhållandet i Or5 antogs att vattnet bestod 
av två vatten med olika sammansättning. Detta gjordes för att kunna använda ekvation 1 och 
ekvation 6 då det antogs att dessa vatten var de största källorna till vattnet i Or5. Dock råder det 
osäkerhet om detta är ett rimligt antagande. Mellan flöde A och flöde E kan det tillkomma andra 
flöden, exempelvis grundvatten från annat håll, nederbörd eller relikt vatten, med annan 
sammansättning än de studerade. För en noggrannare studie kan data för nederbörd och fler 
observationsbrunnar och -rör inkluderas i beräkningarna. Detta hade vi inte tillgång till under 
denna studie. Vidare bör nämnas att även det vatten som i denna beräkning fått representera 
grundvatten uppströms kan ha åvatten inblandat då detta vatten tas från brunnar nära Gavleån.  

6.5 Kemisk analys 

6.5.1 Piperdiagram 
Medelvärdena av jonsammansättningen i grundvattnet under perioden augusti 2014 till september 
2015 vid de olika mätplatserna var relativt lika varandra, se figur 20. Detta med undantag av Ob2, 
där kloridhalten i grundvattnet var mycket högre än vid de övriga mätpunkterna. Enligt detta 
resultat verkar inte vattnet vid mätpunkterna nedströms om B-uppströms vara en blandning av 
grundvatten uppströms och åvatten. En förklaring till detta kan vara att även grundvattnet vid B-
uppströms har påverkats av åvatten. En annan möjlighet är att grundvattnet i samtliga mätpunkter 
inte var påverkade av åvatten. För att få en tydligare bild av förändringar i jonsammansättningen 
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med avseende på åvatten skulle det således krävas en mätpunkt längre uppströms. Denna 
mätpunkt måste vara placerad långt från Gavleån, så att risken för inträngning av åvatten är 
mycket liten. Dessa resultat är dock medelvärden av vattnets jonsammansättning och det kan vara 
vissa variationer under året som inte kan ses när bara medelvärdet studeras. 

Sammansättningen i grundvattnet vid observationsrör Or2 var i augusti månad mer lik åvattnets 
sammansättning än grundvattnets, se figur 21. Då sammansättningen tidigare under året inte 
avvikit från grundvattensammansättningen kan förändringen anses bero av att 
sprinkleranläggningen sattes i drift under juli 2015.  Vid jämförelse mellan det datum då 
sprinkleranläggningen sattes i drift och det datum då det avvikande grundvattenprovet 
registrerades kan vattnets perkolationstid uppskattas vara 1 till 20 dagar. Antagande att 
förrändringen i jonsammansättningen beror av sprinkleranläggningen kan dock vara felaktigt, då 
det bara var jonsammansättningen vid ett datum som avvek. Detta kan innebära att provanalysen 
av de avvikande parametrarna var felaktig och det skulle således krävas mer data under samma 
period för att bekräfta förändringen i jonsammansättningen.   

6.5.2 Kloridhalt över tid 
Kloridhalten i åvattnet var lägre än vad den var i grundvattnet vilket indikerar att i de fall 
kloridhalten sjunkit vid en mätpunkt kan det ha skett en inträngning av åvatten i akviferen eller 
skett en påverkan från infiltrationsanläggningen, se figur 17.  Figuren visar att kloridhalten i 
grundvattnet var högre uppströms än nedströms för de flesta mätstationerna vilket kan innebära 
att grundvattnet påverkats av åvatten. Även variationerna i Or3 kan förklaras av inträngning av 
åvatten, då förändringarna i halten klorid var mycket tydlig. 

I den djupborrade observationsbrunnen, Ob2, var kloridhalten i grundvattnet hög jämfört med 
halten vid de andra mätstationerna enligt figur 17. Detta kan indikera att det skett en 
saltvatteninträngning av relikt saltvatten i akviferen. Att halten löst syre var låg i samma 
observationsbrunn bekräftar att vattnet i brunnen var äldre grundvatten.  Detta innebär att det 
troligtvis uppkommit ett lokalt flöde av relikt grundvatten till akviferen. Dock visar den låga 
kloridhalten vid observationsbrunn, Ob1, som ligger i anslutning till Ob2, att Ob1 inte påverkats 
av kloridhalten vid Ob2. Detta visar på ett mycket begränsat lokalt flöde av relikt salt grundvatten 
vid Ob2.   

6.5.3 Halt organiskt material över tid 
Åvattnet från Gavleån, som analyserats, innehöll en hög halt organiskt material jämfört med 
grundvattnet, se figur 18. Detta stämmer väl med teorin. Grundvattnet vid Ob1 och Or2 innehöll 
en högre halt organiskt material än i vattnet uppströms, B-uppströms. Detta kan förklaras av en 
inträngning av åvatten vid eller mellan dessa mätpunkter. Halten organiskt material vid Or2 steg 
kraftigt efter juli 2015. Detta kan förklaras av att sprinkleranläggningen sattes i drift i mitten av 
juli. Påverkan på grundvattnet av sprinklervattnet borde uppkomma med en viss fördröjning, 
enligt uträkning cirka 20 dagar, då sprinklervattnet måste perkolera i marken. Detta stämmer väl 
med resultaten då den kraftigaste ökningen av halten organiskt material skedde mellan juli och 
augusti 2015. Dock är organiskt material inte helt lämpligt som spårämne, då det bryts ned. 
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6.5.4 Löst syre över tid 
Halten löst syre i grundvattnet varierade kraftigt med tiden vid de olika mätpunkterna, se figur 
19. Halten löst syre i åvattnet var högre än halten i grundvattnet, vilket inte stämmer med teorin. 
Generellt har ytvatten, som har en högre halt organiskt material än grundvatten, lägre halt löst 
syre. Halten löst syre i B-uppströms, var relativt konstant under året. Detta indikerar att vattnet 
nedströms, där halten löst syre varierade kraftigt med tiden, påverkats av andra inflöden med 
andra vattensammansättningar.   

Halten löst syre i grundvattnet vid den djupborrade observationsbrunnen, Ob2, var konstant låg 
över tid. Detta kan indikera att vattnet i brunnen var äldre grundvatten.  Halten löst syre i 
grundvattnet vid Or2 ökade kraftigt i juli 2015. Denna höjning skulle kunna bero av påverkan 
från sprinkleranläggningen. Dock skedde förändringen av halten löst syre inte med någon 
tidsfördröjning vilket talar emot antagandet att förändringen i halten löst syre var orsakad av 
sprinkleranläggningen. Mycket av det vatten som infiltreras i infiltrationsanläggningen luftas och 
då åvatten i detta fall innehöll en hög halt löst syre kan det vara svårt att detektera vattnets 
ursprung med löst syre som indikator. Syre är även ett ämne som förbrukas vid nedbrytning av 
organiskt material vilket gör det mindre lämpligt som spårämne. 
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7. Slutsatser 
Slutsatserna efter genomförandet av detta projekt var följande: 
 
• Åvattnets isotopsammansättning skiljer sig tydligt åt från grundvattnets. På grund av detta 

kan blandningsförhållandet mellan åvatten och grundvatten tillämpas för att beräkna 
inblandning av åvatten till akviferen i Gävleåsen. 
 

• Blandningsförhållandet mellan åvatten och grundvatten nedströms infiltrationsanläggningen 
kan beräknas med hjälp av kloridjoner om vattnet antas bestå av två källor med olika 
kloridjonkoncentration.  

 
• Variationer i kloridjonkoncentrationen samt blandningsförhållandet visar att det troligtvis 

tillkommit åvatten från Gavleån mellan B-uppströms och observationsrör Or5, genom 
konstgjord infiltration och/eller inträngning. 

 
• De troligaste flödesscenarierna i Gävleåsen är att det antingen tillkommer eller sker en förlust 

av vatten mellan flöde A och E, det vill säga att modell två och tre bäst beskriver flödena i 
Gävleåsens infiltrationsområde. Det går dock inte att med säkerhet bestämma storleken på 
dessa flöden, för att göra detta krävs fler studier.  

 
• Den höga kloridhalten i den djupborrade brunnen Ob2 visar att det skett en saltvatten-

inträngning i akviferen. 
 
• Halten organiskt material och löst syre är inte lämpliga att användas som spårämne, då dessa 

ämnen bryts ned respektive förbrukas. Dock kan halten av dessa ämnen användas för att 
analysera vattenkvaliteten.  

 
• Fler studier behövs för att med säkerhet kunna fastställa de hydrogeologiska förhållandena i 

Gävleåsen inom det undersökta infiltrationsområdet.  
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Appendix 

A1. Flödesberäkningar och grafer 
% KÄNDA FLÖDEN I ÅSEN  
% Laddar in data 
load vattenflodenalla.txt 
load vattenflodenBCD.txt                                                       
% y-axel: De olika flödena i infiltrationsanläggningen 
Q12 = vattenflodenalla(:,4)/1000;             % [m3/s] Bassäng 3&4 
Qbrunn = vattenflodenalla(:,5)/1000;        % [m3/s] Brunnar 
Qmem = vattenflodenalla(:,6)/1000;          % [m3/s] Membranvatten bassäng 1&2 
Qfor = vattenflodenalla(:,7)/1000;              % [m3/s] Förfiltervatten bassäng 1&2 
Qsprinkler = vattenflodenalla(:,8)/1000;    % [m3/s] Sprinkler 
Q5 = vattenflodenalla(:,9)/1000;                % [m3/s] Bassäng 5 
Q6 = vattenflodenalla(:,10)/1000;              % [m3/s] Bassäng 6 
Qavatten = vattenflodenalla(:,11)/1000;     % [m3/s] Åvatten 
Qgrund = vattenflodenalla(:,12)/1000;       % [m3/s] Grundvatten 
 
%årsmedelvärde för åvattnet och grundvattnet 
medel_avatten = mean(Qavatten); 
medel_grundvatten = mean(Qgrund); 
 
% y-axel: De tre olika flödena B, C och D 
QB = vattenflodenBCD(:,4)/1000;                 % [m3/s] Sprinkler (flöde B) 
QC = Q6 + vattenflodenBCD(:,5)/1000;        % [m3/s] Bassänger (flöde C) 
QD = vattenflodenBCD(:,6)/1000;                 % [m3/s] Brunnar (flöde D) 
 
% x-axel: Tidsvektor 
ar = vattenflodenBCD(:,1); 
manad = vattenflodenBCD(:,2); 
dag = vattenflodenBCD(:,3); 
tid = datenum(ar, manad, dag); 
 
% Flöde A (uppströms) beräknat med Darcys lag 
KA = vattenflodenBCD(:,7)*0.01;              %Hydraulisk konduktivitet [m/s] 
dhA = -3.81;                                  %Höjdgradient [m] 
dxA = 360;                                    %Avståndsgradient [m] 
AA = 300;                                     %Tvärsnittsarea [m2] 
QA = -KA*AA*(dhA/dxA);                       %Flöde[m3/s] 
  
% Flöde E (Nedströms) beräknat med Darcys lag 
KE = vattenflodenBCD(:,8)*0.023;             %Hydraulisk konduktivitet [m/s] 
dhE = -2.87;                                  %Höjdgradient [m] 
dxE = 433;                                    %Avståndsgradient [m] 
AE =  700;                                    %Tvärsnittsarea [m2] 
QE = -KE*AE*(dhE/dxE);                       %Flöde [m3/s] 
 
%Totala infiltrationsflödet B+C+D 
Qtot = (QB+QC+QD)/1000; 
 
%Årsmedelvärde av det totala infiltrationsflödet 
medel = vattenflodenBCD(:,10)/1000; 
 
%Plottar åvatten och grundvatten mot tiden 
plot(tid,Qavatten) 
hold on 
plot(tid,Qgrund) 
datetick('x',12) 
legend( 'Åvatten','Grundvatten') 
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title('Infiltration av åvatten och grundvatten (förändring över tiden)','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöden [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
 
% Plott över B C D mot tiden 
figure 
plot(tid, QB); 
hold on 
plot(tid, QC); 
hold on 
plot(tid, QD) 
datetick('x',12) 
legend( 'B (Sprinkler)', 'C (Bassänger)', 'D (Infiltrationsbrunnar)') 
title('Infiltrationsflödenas förändring över tid','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöde [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
 
%MODELL 1: Plott över årsmedelvärde och flöde A samt E samt A+B+C+D 
%Beräknar flöde A+B+C+D 
QABCD=QA+medel; 
 
%Plottar flödena 
figure 
plot(tid, QA) 
hold on  
plot(tid, QE) 
hold on 
plot(tid, medel) 
hold on 
plot(tid, QABCD) 
datetick('x',12) 
legend( 'A (Uppströms)', 'E (Nedströms)', 'Årsmedelvärde av flöde B, C och D (Infiltrationsflödet)','Summan av 
flöde A, B, C och D') 
title('MODELL 1: Flödet uppströms, nedströms och genom infiltrationsanläggningen','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöde [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
ylim([0 0.2]) 
  
%MODELL 2: Plott över årsmedelvärde och flöde A samt E samt A+B+C+D 
%Beräknar nya flöden med Darcys lag 
KA = vattenflodenBCD(:,7)*0.01;  
KE = vattenflodenBCD(:,8)*0.01; 
QA = -KA*AA*(dhA/dxA); 
QE = -KE*AE*(dhE/dxE); 
%Beräknar flöde A+B+C+D 
QABCD=QA+medel; 
 
%Plottar flödena 
figure 
plot(tid, QA) 
hold on  
plot(tid, QE) 
hold on 
plot(tid, medel) 
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hold on 
plot(tid, QABCD) 
datetick('x',12) 
legend( 'A (Uppströms)', 'E (Nedströms)', 'Årsmedelvärde av flöde B, C och D (Infiltrationsflödet)','Summan av 
flöde A, B, C och D') 
title('MODELL 2: Flödet uppströms, nedströms och genom infiltrationsanläggningen','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöde [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
ylim([0 0.2]) 
  
%MODELL 3: Plott över årsmedelvärde och flöde A samt E samt A+B+C+D 
% Beräknar nya flöden med Darcys lag 
KA = vattenflodenBCD(:,7)*0.01;  
KE = vattenflodenBCD(:,8)*0.04;  
QA = -KA*AA*(dhA/dxA); 
QE = -KE*AE*(dhE/dxE); 
%Beräknar flöde A+B+C+D 
QABCD=QA+medel; 
 
%Plottar födena 
figure 
plot(tid, QA) 
hold on  
plot(tid, QE) 
hold on 
plot(tid, medel) 
hold on 
plot(tid, QABCD) 
datetick('x',12) 
legend( 'A (Uppströms)', 'E (Nedströms)', 'Årsmedelvärde av flöde B, C och D (Infiltrationsflödet)','Summan av 
flöde A, B, C och D') 
title('MODELL 3: Flödet uppströms, nedströms och genom infiltrationsanläggningen','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöde [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
ylim([0 0.2]) 
 

A2. Delta18O mot tiden 
%Syreisotoper. delta18O mot tiden 
%Laddar in värden 
load B_uppstromsO18.txt 
load FrfilterO18.txt 
load MemJO18.txt 
load Or5O18.txt 
load SprinklerO18.txt 
load StraverketO18.txt 
  
%B_uppströms 
B_uppstromsO = B_uppstromsO18(:,5); 
 %Tidsvektor 
arB = B_uppstromsO18(:,1); 
manadB = B_uppstromsO18(:,2); 
dagB = B_uppstromsO18(:,3); 
tidB_uppstroms = datenum(arB, manadB, dagB); 
  
%Förfilter 
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FrfilterO = FrfilterO18(:,5); 
 %Tidsvektor 
arF = FrfilterO18(:,1); 
manadF = FrfilterO18(:,2); 
dagF = FrfilterO18(:,3); 
tidFrfilter = datenum(arF, manadF, dagF); 
  
%Membran 
MemJO = MemJO18(:,5); 
 %Tidsvektor 
arM = MemJO18(:,1); 
manadM = MemJO18(:,2); 
dagM = MemJO18(:,3); 
tidMemJ = datenum(arM, manadM, dagM); 
  
%Or5 
OrO = Or5O18(:,5); 
 %Tidsvektor 
arOr = Or5O18(:,1); 
manadOr = Or5O18(:,2); 
dagOr = Or5O18(:,3); 
tidOr = datenum(arOr, manadOr, dagOr); 
  
%Sprinkler 
SprinklerO = SprinklerO18(:,5); 
 %Tidsvektor 
arSp = SprinklerO18(:,1); 
manadSp = SprinklerO18(:,2); 
dagSp = SprinklerO18(:,3); 
tidSprinkler = datenum(arSp, manadSp, dagSp); 
  
%Sätraverket 
StraverketO = StraverketO18(:,5); 
 %Tidsvektor 
arSt = StraverketO18(:,1); 
manadSt = StraverketO18(:,2); 
dagSt = StraverketO18(:,3); 
tidStraverket = datenum(arSt, manadSt, dagSt); 
  
%Plottar syreisotoper mot tiden. 
figure 
plot(tidB_uppstroms, B_uppstromsO,'*'); 
hold on 
plot(tidFrfilter, FrfilterO,'o'); 
hold on 
plot(tidMemJ, MemJO,'x'); 
hold on 
plot(tidOr, OrO,'^'); 
hold on 
plot(tidSprinkler, SprinklerO,'d'); 
hold on 
plot(tidStraverket, StraverketO,'s'); 
legend('B-uppströms', 'Förfilter','Membran', 'Or5', 'Sprinkler', 'Sätraverket') 
xlabel('tid') 
ylabel('delta18O [promille]') 
title('Syreisotopers förändring över tid vid olika platser i Gävleåsen','fontsize',16) 
set(gca,'fontsize',14) 
datetick('x',12) 
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A3. Förhållandet mellan delta2H och delta18O 
%Syreisotoper. Förhållandet mellan delta2H och delta18O 
 %Laddar in värden 
load B_uppstromsO18.txt 
load FrfilterO18.txt 
load MemJO18.txt 
load Or5O18.txt 
load SprinklerO18.txt 
load StraverketO18.txt 
  
%B_uppströms 
B_uppstromsO = B_uppstromsO18(:,5); 
B_uppstromsH = B_uppstromsO18(:,7); 
  
%Förfilter 
FrfilterO = FrfilterO18(:,5); 
FrfilterH = FrfilterO18(:,7); 
  
%Membran 
MemJO = MemJO18(:,5); 
MemJH = MemJO18(:,7); 
  
%Or5 
OrO = Or5O18(:,5); 
OrH = Or5O18(:,7); 
  
%Sprinkler 
SprinklerO = SprinklerO18(:,5); 
SprinklerH = SprinklerO18(:,7); 
  
%Sätraverket 
StraverketO = StraverketO18(:,5); 
StraverketH = StraverketO18(:,7); 
  
%Plott syreisotoper mot väteisotoper 
plot(B_uppstromsO, B_uppstromsH,'*'); 
hold on 
plot(FrfilterO, FrfilterH,'o'); 
hold on 
plot(MemJO, MemJH,'x'); 
hold on 
plot(OrO, OrH,'^'); 
hold on 
plot(SprinklerO, SprinklerH,'d'); 
hold on 
plot(StraverketO, StraverketH,'s'); 
legend('B-uppströms', 'Förfilter','Membran', 'Or5', 'Sprinkler', 'Sätraverket') 
xlabel('delta18O [promille]') 
ylabel('delta2H [promille]') 
title('Förhållandet mellan delta18O och delta2H i Gävleåsen','fontsize',16) 
set(gca,'fontsize',14) 
  

A4. Förhållandet mellan δ18O och blandningsflödet för modell 2 och 3 
% Medelvärden för delta18O uppströms infiltrationsanläggningen och vid Or5 
delta18Or5=-10;% promille 
delta18upp=-10.30;% promille 
  
% Minimum- och maximumvärden för delta18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 

maol1079
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delta18Omin=-10.51; % Min-värde B-uppströms 2014-10-15 
delta18Omax=-8.40; % Max-värde Förfilter 2014-10-15 
  
% Modell 2 
QOr5_2=0.046; % m3/s 
Qupp_2=0.032; % m3/s 
  
x2 = [0.0098:0.0001:0.15];  % Q-blandningvektor 
  
% Qblandning=y2 
y2=((QOr5_2*delta18Or5-Qupp_2*delta18upp).*(x2.^-1)); 
  
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess flödesstorlek 
plot(x2,y2) 
ylabel('delta18O blandning [promille]') 
xlabel('Q blandning [m3/s]') 
title('MODELL 2:Förhållandet mellan delta18O och storleken på blandningsflödet','fontsize',16) 
  
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f2=delta18Omin.*ones(size(x2)); 
g2=delta18Omax.*ones(size(x2)); 
  
plot(x2,f2) 
hold on 
plot(x2,g2) 
legend('Blandningsflödet','Min-värde: B-uppströms','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([0.0115 0.018]) 
  
figure 
% Modell 3 
QOr5_3=0.19; % m3/s 
Qupp_3=0.032; % m3/s 
  
x3 = [0.12:0.0001:0.9]; % Qblandning-vektor 
% Qblandning=y3 
y3=((QOr5_3*delta18Or5-Qupp_3*delta18upp).*(x3.^-1)); 
  
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess flödesstorlek 
plot(x3,y3) 
ylabel('delta18O blandning [promille]') 
xlabel('Q blandning [m3/s]') 
title('MODELL 3: Förhållandet mellan delta18O och storleken på blandningsflödet','fontsize',16) 
  
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f3=delta18Omin.*ones(size(x3)); 
g3=delta18Omax.*ones(size(x3)); 
  
plot(x3,f3) 
hold on 
plot(x3,g3) 
legend('Blandningsflödet','Min-värde: B-uppströms','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([0.14 0.207]) 
   

A5. Blandningsförhållandet vid olika perioder med hjälp av kloridjoner 
% Årsmedel 
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medned=13.79; 
medupp=16.74; 
medan=4.71; 
medelf=(medned-medupp)/(medan-medupp); 
 
% Halvårsmedel vinter okt-mar, sommar april-september, vår jan-jun, höst 
% jul-dec samt perioderna nov-april & maj-oktober. 
 
avatten1=[4.58 4.85 4.85 4.66 4.3 5.27]; 
Uppstroms1=[16.64 17.2 16.86 16.8 16.78 16.88]; 
nedstroms1=[13.71 15 14.75 12.5 13.75 13.83]; 
C1=[]; 
for i=1:6 
    c1=(nedstroms1(i)-Uppstroms1(i))/(avatten1(i)-Uppstroms1(i)); 
    C1=[C1 c1];    
end 

A6. Halt organiskt material och klorid över tid 
%B-uppströms 
%Laddar in data 
load Buppstroms_COD_Cl.txt 
  
%B-uppströms, organiskt material och klorid 
Buppstromsorg=Buppstroms_COD_Cl(:,4); 
Buppstromscl=Buppstroms_COD_Cl(:,5); 
  
%Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar1 = Buppstroms_COD_Cl(:,1); 
manad1 = Buppstroms_COD_Cl(:,2); 
dag1 = Buppstroms_COD_Cl(:,3); 
tid1 = datenum(ar1, manad1, dag1); 
  
%MEMJ 
%Laddar in data 
load MemJ_COD_Cl.txt 
  
% MemJ, organiskt material och klorid 
MemJorg=MemJ_COD_Cl(:,4); 
MemJcl=MemJ_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar2 = MemJ_COD_Cl(:,1); 
manad2 = MemJ_COD_Cl(:,2); 
dag2 = MemJ_COD_Cl(:,3); 
tid2 = datenum(ar2, manad2, dag2); 
  
% OB1 
%Laddar in data 
load Ob1_COD_Cl.txt 
  
% Ob1, organiskt material och klorid 
Ob1org=Ob1_COD_Cl(:,5); 
Ob1cl=Ob1_COD_Cl(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar3 = Ob1_COD_Cl(:,1); 
manad3 = Ob1_COD_Cl(:,2); 
dag3 = Ob1_COD_Cl(:,3); 
tid3 = datenum(ar3, manad3, dag3); 
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% OB2 
%Laddar in data 
load Ob2_COD_Cl.txt 
  
% Ob2,organiskt material och klorid 
Ob2org=Ob2_COD_Cl(:,4); 
Ob2cl=Ob2_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar4 = Ob2_COD_Cl(:,1); 
manad4 =Ob2_COD_Cl(:,2); 
dag4 = Ob2_COD_Cl(:,3); 
tid4 = datenum(ar4, manad4, dag4); 
  
% Or5 
%Laddar in data 
load Or5_COD_Cl.txt 
  
% Or5, organiskt material och klorid 
Or5org=Or5_COD_Cl(:,4); 
Or5cl=Or5_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar5 = Or5_COD_Cl(:,1); 
manad5 = Or5_COD_Cl(:,2); 
dag5 = Or5_COD_Cl(:,3); 
tid5 = datenum(ar5, manad5, dag5); 
  
% OR4 
%Laddar in data 
load Or4_COD_Cl.txt 
  
% Or4,organiskt material och klorid 
Or4org=Or4_COD_Cl(:,4); 
Or4cl=Or4_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar6 = Or4_COD_Cl(:,1); 
manad6 = Or4_COD_Cl(:,2); 
dag6 = Or4_COD_Cl(:,3); 
tid6 = datenum(ar6, manad6, dag6); 
  
% OR3 
%Laddar in data 
load Or3_COD_Cl.txt 
  
% Or3, organiskt material och klorid 
Or3org=Or3_COD_Cl(:,4); 
Or3cl=Or3_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar7 = Or3_COD_Cl(:,1); 
manad7 = Or3_COD_Cl(:,2); 
dag7 = Or3_COD_Cl(:,3); 
tid7 = datenum(ar7, manad7, dag7); 
  
% OR2 
%Laddar in data 
load Or2_COD_Cl.txt 
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% Or2,organiskt material och klorid 
Or2org=Or2_COD_Cl(:,4); 
Or2cl=Or2_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar8 = Or2_COD_Cl(:,1); 
manad8 = Or2_COD_Cl(:,2); 
dag8 = Or2_COD_Cl(:,3); 
tid8 = datenum(ar8, manad8, dag8); 
  
% OR6 
%Laddar in data 
load Or6_COD_Cl.txt 
  
%  Or6, organiskt material och klorid 
 Or6org= Or6_COD_Cl(:,4); 
 Or6cl= Or6_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar9 =  Or6_COD_Cl(:,1); 
manad9 =  Or6_COD_Cl(:,2); 
dag9 =  Or6_COD_Cl(:,3); 
tid9 = datenum(ar9, manad9, dag9); 
  
%Pegel_gavlean 
%Laddar in data 
load Pegel_gavlean_COD_Cl.txt 
  
% Pegel_gavlean, organiskt material och klorid 
Pegel_gavleanorg=Pegel_gavlean_COD_Cl(:,4); 
Pegel_gavleancl=Pegel_gavlean_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,1); 
manad10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,2); 
dag10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,3); 
tid10 = datenum(ar10, manad10, dag10); 
  
figure(1) 
plot(tid1,Buppstromsorg, ':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJorg,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1org,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9,Or6org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid10, Pegel_gavleanorg,'linewidth',2) 
  
datetick('x',12) 
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legend('B-uppströms', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6', 'Åvatten') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Organiskt material [mgO2/l]') 
title('Halt organiskt material över tid','fontsize',11) 
  
figure(2) 
plot(tid1,Buppstromscl,':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJcl,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1cl,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9, Or6cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid10, Pegel_gavleancl,'linewidth',2) 
 
datetick('x',12) 
legend('B-uppströms', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6', 'Åvatten') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Klorid [mg/l]') 
title('Kloridhalt över tid','fontsize',11) 
  
Halt löst syre över tid 
clear all 
close all 
  
% B-uppströms 
%Laddar in data 
load Buppstroms_lost_syre.txt 
  
% B-uppströms, Löst syre 
Buppstroms=Buppstroms_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar1 = Buppstroms_lost_syre(:,1); 
manad1 = Buppstroms_lost_syre(:,2); 
dag1 = Buppstroms_lost_syre(:,3); 
tid1 = datenum(ar1, manad1, dag1); 
  
% MEMJ 
%Laddar in data 
load MemJ_lost_syre.txt 
  
% MemJ, Löst syre 
MemJ=MemJ_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar2 = MemJ_lost_syre(:,1); 
manad2 = MemJ_lost_syre(:,2); 
dag2 = MemJ_lost_syre(:,3); 
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tid2 = datenum(ar2, manad2, dag2); 
  
% OB1 
%Laddar in data 
load Ob1_lost_syre.txt 
  
% Ob1, Löst syre 
Ob1=Ob1_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar3 = Ob1_lost_syre(:,1); 
manad3 = Ob1_lost_syre(:,2); 
dag3 = Ob1_lost_syre(:,3); 
tid3 = datenum(ar3, manad3, dag3); 
  
% OB2 
%Laddar in data 
load Ob2_lost_syre.txt 
  
% Ob2,Löst syre 
Ob2=Ob2_lost_syre(:,4);  
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar4 = Ob2_lost_syre(:,1); 
manad4 =Ob2_lost_syre(:,2); 
dag4 = Ob2_lost_syre(:,3); 
tid4 = datenum(ar4, manad4, dag4); 
  
% Or5 
%Laddar in data 
load Or5_lost_syre.txt 
  
% Or5, Löst syre 
Or5=Or5_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar5 = Or5_lost_syre(:,1); 
manad5 = Or5_lost_syre(:,2); 
dag5 = Or5_lost_syre(:,3); 
tid5 = datenum(ar5, manad5, dag5); 
 
% OR4 
%Laddar in data 
load Or4_lost_syre.txt 
  
% Or4, Löst syre 
Or4=Or4_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar6 = Or4_lost_syre(:,1); 
manad6 = Or4_lost_syre(:,2); 
dag6 = Or4_lost_syre(:,3); 
tid6 = datenum(ar6, manad6, dag6); 
  
% OR3 
load Or3_lost_syre.txt 
  
% Or3, Löst syre 
Or3=Or3_lost_syre(:,4); 
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% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar7 = Or3_lost_syre(:,1); 
manad7 = Or3_lost_syre(:,2); 
dag7 = Or3_lost_syre(:,3); 
tid7 = datenum(ar7, manad7, dag7); 
  
% OR2 
load Or2_lost_syre.txt 
  
% Or2, Löst syre 
Or2=Or2_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar8 = Or2_lost_syre(:,1); 
manad8 = Or2_lost_syre(:,2); 
dag8 = Or2_lost_syre(:,3); 
tid8 = datenum(ar8, manad8, dag8); 
  
% OR6 
load Or6_lost_syre.txt 
  
%  Or6, Löst syre 
 Or6= Or6_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar9 =  Or6_lost_syre(:,1); 
manad9 =  Or6_lost_syre(:,2); 
dag9 =  Or6_lost_syre(:,3); 
tid9 = datenum(ar9, manad9, dag9); 
  
figure(1) 
plot(tid1,Buppstroms, ':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJ,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9,Or6,'linewidth',2) 
  
datetick('x',12) 
legend('B-uppströms', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Halt löst syre [mg/l]') 
title('Halt löst syre över tid','fontsize',11) 
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Sammanfattning 
Detta projekt är framtaget som kandidatarbete i civilingenjörsprogrammet i miljö- och 
vattenteknik på initiativ av Gästrike Vatten AB och Midvatten AB. Projektet initierades på grund 
av att grundvattennivåerna i Gävle kommuns grundvattentäkt sjunker. Gävle kommun tar sitt 
dricksvatten från Gävleåsens grundvattenmagasin. Konstgjord infiltration genom infiltrations-
bassänger, infiltrationsbrunnar och sprinklers används för att öka grundvattenbildningen i åsen. I 
projektet studerades de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen. Detta genomfördes genom att 
beräkna två okända flöden i åsens akvifer samt att undersöka huruvida halt löst syre, organiskt 
material, kat- och anjoner samt stabila syre- och väteisotoper kunde användas som spårämnen för 
vilket vatten som finns i akviferen.  
 
De två olika vatten som behandlades i projektet var grundvatten uppströms infiltrations-
anläggningen och åvatten från Gavleån. Tre modeller över hur flödet i åsen varierar utformades 
på grund av den stora osäkerhet som fanns vid uppskattning av åsens hydrauliska konduktivitet 
som användes vid flödesberäkningarna. I den första modellen antogs att åsens massbalans 
stämde, alltså att allt vatten som infiltrerades och strömmade i akviferen tillkom nedströms i 
akviferen. Denna modell visade sig kunna vara möjlig vid uppställandet av en isotopmassbalans. 
Den andra modellen byggde på att det skedde ett okänt nettoutflöde ut från åsen mellan flödet 
uppströms och flödet nedströms om infiltrationsanläggningen. I denna modell var åsens 
hydrauliska konduktivitet konstant vilket var en realistisk uppskattning då inga mätningar av 
hydraulisk konduktivitet utförts. En uppställning av en isotopmassbalans för vattnet i åsen visade 
att även denna modell skulle kunna vara möjlig. Att vatten istället skulle ha tillkommit till 
akviferen från exempelvis Gavleån eller genom inträngning av äldre grundvatten var en annan 
teori som undersöktes med den tredje modellen. Uppställning av en isotopmassbalans för denna 
modell tydde på att det kan vara en möjlig bild av hur flödena i Gävleåsens akvifer förhöll sig till 
varandra och infiltrationsflödet genom infiltrationsanläggningen.  
 
Vid beräkning av blandningsförhållandet mellan grund- och åvatten nedströms om infiltrations-
anläggningen visade både syreisotopsberäkningar och beräkningar med kloridjoner att åvatten 
tillkommit i akviferen.  De kemiska parametrarna löst syre och organiskt material visade sig inte 
vara lämpliga som spårämne för att bestämma källor till ett flöde. Dock kan dessa parametrar 
användas för att bedöma om det skett en förändring i vattenkvaliteten.   
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1. Inledning 
Gävleåsen är belägen i Gävle nära svenska östkusten och intill åsen rinner Gavleån parallellt. Ett 
grundvattenupptag på 300 liter per sekund från Gävleåsens akvifer förser idag cirka 90 000 
personer i Gävle kommun med dricksvatten. Befolkningen tros öka med 1 300 personer per år. 
Av denna anledning har den naturliga grundvattenbildningen i åsen behövt kompletteras med 
konstgjord grundvattenbildning. Detta sker via en infiltrationsanläggning belägen på Gävleåsen 
(Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-05).  

Gästrike Vatten AB har sammanställt underlagsdata från olika mätplatser på åsen under några års 
tid. Dessa underlagsdata består både av kemiska och fysikaliska parametrar. De kemiska 
parametrar som har analyserats i detta projekt är halt löst syre, halt organiskt material, an- och 
katjoner samt stabila syre- och väteisotoper. De fysikaliska parametrar som analyserats är flöden 
från infiltrationsanläggningen. Med hjälp av dessa parametrar ska projektet besvara om 
variationer av stabila syreisotoper och de övriga kemiska parametrarna kan användas för att 
förklara de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen. Även vattenflödet uppströms och 
nedströms infiltrationsanläggningen ska fastställas, samt blandningsförhållandet nedströms om 
infiltrationsanläggningen. För att få en bättre uppfattning om de hydrogeologiska förhållandena i 
akviferen har Midvatten AB och Gästrike Vatten AB tagit fram detta projekt som vi utför som 
kandidatarbete i civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.  

1.1 Uppdragsgivare 
Projektet har initierats av Midvatten AB och Gästrike Vatten AB. Midvatten AB är ett 
konsultföretag som bland annat arbetar med grundvattenfrågor och vattenförsörjning (Midvatten 
AB, u.å.). Gästrike Vatten AB är ett kommunägt bolag som sköter vattenförsörjningen och driften 
av reningsverk i fyra kommuner i Gästrikland (Gästrike Vatten AB, u.å.).  

1.2 Problemformulering 
Grundvattenytan i Gävleåsens akvifer sänks då uttaget av dricksvatten har överstigit 
grundvattenbildningen till följd av en befolkningsökning i Gävle kommun. Det är således av 
största vikt att få en ökad förståelse av Gävleåsens hydrogeologiska förhållanden för att 
säkerställa en god vattenkvalitet och vattentillgång. De hydrogeologiska förhållandena kan 
undersökas med olika metoder. En av dessa är att fastställa de olika delflöden som har gett 
upphov till det totala grundvattenflödet i åsen.  Exempel på dessa delflöden är åvatteninträngning 
från Gavleån, saltvatteninträngning samt flöden som uppkommer till följd av konstgjord 
infiltration. I projektet skulle vattenflödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen 
fastställas, samt blandningsförhållandet mellan olika vattenflöden nedströms. Även 
undersökningar huruvida kemiska parametrar såsom halt organiskt material, halt löst syre samt 
kat- och anjoner kan användas som indikatorer för de hydrogeologiska förhållandena i åsen skulle 
behandlas.  

1.3 Syfte 
Syftet med projektet var att bestämma om variationer i halt löst syre, organiskt material, an- och 
katjoner samt stabila syre- och väteisotoper kunde användas för att förklara de hydrogeologiska 
förhållandena i Gävleåsen. För att erhålla en ökad förståelse om vattnets rörelse i Gävleåsen 



 
 

8 

skulle storleken på flödet uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen samt 
blandningsförhållandet nedströms fastställas. 

1.4 Frågeställningar 
Projektet behandlar följande frågeställningar:  

1. Hur stort är flödet uppströms och flödet nedströms om infiltrationsanläggningen? 
2. Hur fungerar halt löst syre, organiskt material samt an- och katjoner som indikatorer för 

hur vattnet rör sig i åsen? 
3. Hur kan variationen av stabila syreisotoper och halten kloridjoner förklara 

blandningsförhållandet i vattnet nedströms om infiltrationsanläggningen? 

1.5 Underlagsdata 
Underlagsdata med olika kemiska och fysikaliska parametrar erhölls från Gästrike Vatten AB.  

1.6 Avgränsningar 
För att kunna besvara projektets frågeställningar och för att följa tidsplanen togs beslut om 
avgränsningar.  Avgränsningarna berör främst den erhållna underlagsdatan och dess kemiska och 
fysikaliska parametrar. Avgränsningarna berör också vilken tidsperiod som studerats under detta 
projekt samt naturliga flöden som inte inkluderats. Innebörden av den sista avgränsningen 
“Nederbörd, vegetationsupptag och avdunstning” berörs i Diskussion.  

1.6.1 Tidsavgränsning av underlagsdata 
Den erhållna underlagsdatan över kemiska och fysikaliska parametrar begränsades tidsmässigt 
utifrån isotopdatan. Detta på grund av att utan isotopdata för stabila syre- och väteisotoper kunde 
inte projektets alla frågeställningar besvaras. Tidsperioden begränsades därför från augusti 2014 
till september 2015. Tidsavgränsningen exkluderar observerade värden för flera år tillbaka vilket 
skulle kunna medföra att detta projekt eventuellt missar viktiga och avvikande värden för vissa 
parametrar.  

Underlagsdata för syreisotoper och flöden har i huvudsak hanterats som medelvärden över den 
avgränsade tiden. Detta på grund av att transporttiderna i åsen inte är kända och då 
säsongsvariationer förekommer.  Det är därför inte möjligt att studera kortare perioder.  

1.6.2 Parameteravgränsning av underlagsdata  
Den erhållna underlagsdatan innehöll många olika kemiska och fysikaliska parametrar. En 
gemensam bedömning för vilka parametrar som var relevanta för frågeställningarna utfördes och 
parametrarna avgränsades. Projektets kemiska parametrar avgränsades till halt löst syre, organiskt 
material, an- och katjoner samt stabila syre- och väteisotoper. Resultatet utifrån de kemiska 
parametrarna samt syreisotopdatan kan påverkas av denna parameteravgränsning då det 
exempelvis inte tagits hänsyn till vattentemperaturen vid provtagningen. 

Den erhållna fysikaliska underlagsdatan innehöll flödesdata för varje enskild infiltrations- 
bassäng och infiltrationsbrunn. I detta projekt behandlades bassängernas individuella flöden som 
ett gemensamt flöde, och infiltrationsbrunnarnas flöden betraktades som ett flöde. Flödena från 
infiltrationsanläggningen var därmed en förenkling av den erhållna underlagsdatan. 
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1.6.3 Nederbörd, vegetationsupptag och avdunstning 
I projektet togs inte hänsyn till det flöde som nederbörd bidrog med till infiltrationen. Främst på 
grund av att värden för stabila syre- och väteisotoper för nederbördsvatten ej erhölls med 
underlagsdatan.  Projektet har inte heller tagit hänsyn till vegetationens upptag av vatten och inte 
heller till avdunstning från mark och transpiration från växter.  

1.7 Rapportens disposition 
Rapporten är disponerad enligt följande upplägg: Först presenteras syftet med projektet samt en 
kort beskrivning av uppdragsgivarna och de avgränsningar som gjordes under arbetet.  Därefter 
beskrivs Gävleåsen, dess infiltrationsanläggning och flöden i åsen. För att få en djupare förståelse 
av de begrepp och parametrar som behandlas i arbetet följer ett teoriavsnitt. Detta teoriavsnitt 
behandlar bland annat grundvattenbildning, dricksvattenkvalitet, syreisotopanalys och 
flödesberäkning med Darcys lag. Därefter följer ett metodavsnitt, där de metoder som använts för 
att besvara frågeställningarna beskrivs. Efter detta presenteras projektets resultat, en diskussion 
om dessa resultat, slutsatserna efter avslutat projekt och slutligen ett appendix, där bland annat 
MATLAB-koder visas.   
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2. Platsbeskrivning 
I detta avsnitt ges en platsbeskrivning av Gävleåsen. Det presenteras information om åsen, 
infiltrationsanläggningen och flöden som detta projekt behandlar samt förklaring av beteckningar 
på olika observationsbrunnar, observationsrör och olika typer av vatten.  

2.1 Gävleåsen  
Gävleåsen är en rullstensås som sträcker sig från Enköpingsåsen, som ligger 65 kilometer från 
Gävle och fortsätter sedan ytterligare 65 kilometer norrut (Nationalencyklopedin, u.å.). Det 
grovkorniga materialet i rullstensåsen gör att den har en god vattengenomsläpplighet och på 
grund av detta bildas akviferer i de djupare delarna av åsen (Adrielsson, u.å.). Åsens sandiga och 
grusiga material ger en god vattenrening av det vatten som infiltreras och den är därför lämplig 
för dricksvattenuttag (Nordström, u.å.). 

2.2 Gävleåsens infiltrationsanläggning 
För att säkerställa en god tillgång på grundvatten i åsen har grund- och åvatten infiltrerats i 
Gävleåsen från en infiltrationsanläggning. Åvatten från Gavleån som rinner intill Gävleåsen är en 
andel av det vatten som tillförs infiltrationsanläggningen. Resterande andel vatten som tillförs är 
grundvatten från åsens akvifer som tas upp från brunnar belägna mellan en och tre kilometer 
uppströms om infiltrationsanläggningen. Detta grundvatten infiltreras sedan i 
infiltrationsanläggningen för att påskynda grundvattenbildningen nedströms (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-22). Grundvatten som tas uppströms infiltrationsanläggningen benämns 
senare i arbetet som Upptagsvatten.  

Infiltrationsanläggningen består av tre infiltrationsmetoder. Dessa infiltrationsmetoder är 
bassänginfiltration, brunnsinfiltration och sprinklerinfiltration. Totalt har infiltrations- 
anläggningen sex infiltrationsbassänger, två infiltrationsbrunnar och en sprinkleranläggning, se 
figur 1 (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-22). Figuren är ej skalenlig utan visar 
endast hur infiltrationsmetoderna ligger i förhållande till varandra, samt vad definitionen av 
infiltrationsanläggning innebär för detta projekt. Figuren visar även ett pumphus intill Gavleån 
samt en membranreningsanläggning (se nedan). 

 

Figur 1. En förenklad och översiktlig bild över infiltrationsanläggningen med dess olika infiltrationsmetoder, även 
flödesriktningen från uppströms till nedströms infiltrationsanläggningen visas. Figuren är ej skalenlig. 
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Grundvattnet som tas uppströms om infiltrationsanläggningen infiltreras till de två 
infiltrationsbrunnarna samt till bassäng 3, 4 och 5. I bassäng 1 och 2 infiltreras åvatten från 
Gavleån. Detta åvatten har förbehandlats med förfiltrering eller membranrening innan det 
infiltreras. Bassäng 6 används som en tillfällig lösning för att ytterligare öka 
grundvattenbildningen och i denna bassäng infiltreras orenat åvatten. Sprinkleranläggningen är 
också en tillfällig lösning och även här används orenat åvatten (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-22). Vid förfiltreringen silas de största partiklarna bort genom en sil 
med porstorlek 10 till 200 mikrometer. Vid membranrening renas vattnet från finare partiklar 
genom ett ultra- och ett nanofilter. Ultrafiltret har en porstorlek på cirka 10 till 100 nanometer 
och renar vattnet från bland annat virus och suspenderade partiklar. Nanofiltret har en porstorlek 
på 1 till 10 nanometer och renar vattnet från mineralsalter, lösta föreningar så som humusämnen 
samt pesticider (Svenskt vatten, 2010, ss. 95-96). I figur 2 visas en av infiltrationsbrunnarna, en 
infiltrationsbassäng samt en sprinkler från infiltrationsanläggningen. 

 

 

Figur 2. Infiltrationsanläggningen, bilden längst till vänster visar en av infiltrationsbrunnarna, i mitten visas en av 
infiltrationsbassängerna och i bilden längst till höger visas ett rör i sprinklerområdet (Källgården & Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-05). 

2.3 Flöden i Gävleåsen 
I Gävleåsen finns det i huvudsak fem olika flöden som detta projekt berör. Två av dessa flöden 
var de flöden som den naturliga grundvattenbildningen bildar uppströms och nedströms om 
infiltrationsanläggningen. De resterande tre flödena kom från infiltrationsanläggningen, det vill 
säga flödena från infiltrationsbassängerna, infiltrationsbrunnarna samt sprinkleranläggningen.  

Figur 3 visar de fem olika vattenflödena i åsen (flöde A, B, C, D och E). Figuren visar även de 
olika observationsrör (Or) och observationsbrunnar (Ob) för provtagning som finns utplacerade 
på åsen. Proverna från rör respektive brunnar behandlas på samma sätt och ger därmed 
jämförbara prover. Flödena från infiltrationsanläggningen (flöde B, C och D) var kända flöden, 
medan flödena uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen (flöde A och E) var två 
okända flöden. Utöver dessa flöden kunde andra okända flöden finnas, till exempel 
åvatteninträngning, saltvatteninträngning samt utflöde genom sprickor i berget. De tre kända 
flödena från infiltrationsanläggningen bestod av infiltrerat vatten via sprinkleranläggning (flöde 
B), sex infiltrationsbassänger (flöde C) samt två infiltrationsbrunnar (flöde D). Flödena från 
infiltrationsanläggningen var kända eftersom Gästrike Vatten AB kontinuerligt mätt dessa flöden. 
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Figur 3. Tvärsnitt av Gävleåsen med dess olika flöden uppströms (flöde A) och nedströms (flöde E) om infiltrations- 
anläggningen, samt flödena B, C och D från infiltrationsanläggningen. 

Tabell 1 listar benämningar och förklaringar för flödena i Gävleåsen. Observera att tabellen också 
visar det totala flödet från infiltrationsanläggningen, det vill säga summan av flöde B, C och D. 
Utöver flödena som listas i tabellen fanns även andra naturliga flöden i Gävleåsen såsom naturlig 
infiltration, det vill säga skillnaden mellan nederbörd och evapotranspiration som inte behandlats 
i detta projekt.  

Tabell 1. Flöden i Gävleåsen 

Flöde Beskrivning 
A Flödet som sker uppströms infiltrationsanläggningen 
B Sprinklerinfiltration 
C Bassänginfiltration 
D Infiltrationsbrunnar 
E Flödet som sker nedström infiltrationsanläggningen 
B+C+D Totala flödet från infiltrationsanläggningen 

2.4 Observationsrör och observationsbrunnar i Gävleåsen 
Observationsrör och observationsbrunnar finns utplacerade på Gävleåsen för provtagning av dess 
grundvatten. I tabell 2 visas de olika observationsrören och observationsbrunnarna från vilka 
underlagsdatan har erhållits. Brunnarna och rören är tabellerade i samma ordning som de är 
placerade på åsen, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen. Figur 3 visar 
profilsnittet av åsen samt dess observationsrör och observationsbrunnars placering i förhållande 
till varandra. Detta projekt behandlar sex av Gävleåsens observationsrör och två av 
observationsbrunnarna.  
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Tabell 2. De olika observationsrören och observationsbrunnarna, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen 

Beteckning Förklaring 
Or1 Observationsrör uppströms om infiltrationsanläggningen (flöde A) 
Or2 Observationsrör nära sprinkleranläggningen 
Ob1 Observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Ob2 Djupborrad observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Or3 Observationsrör precis nedströms om infiltrationsanläggningen 
Or4 Observationsrör mellan Or3 och Or5 
Or5 Observationsrör nedströms infiltrationsanläggningen (flöde E) 
Or6 Observationsrör långt nedströms om infiltrationsanläggningen 

 
Tabell 3 förklarar de olika beteckningar på vatten (som inte hämtats från observationsrören eller 
observationsbrunnarna) för vilka isotopdata erhållits. Upptagsvatten är det vatten som tagits från 
upptagningsbrunnarna långt uppströms på Gävleåsen. Sprinkler, Membran och Förfilter är 
åvatten som infiltreras till infiltrationsanläggningen. Ett vattenprov som benämns Membran har 
alltså tagits efter vatten har passerat reningsmembranet.  

Tabell 3. Beteckningar på olika typer av vatten som isotopdata är framtaget för 

Beteckning Förklaring 
Upptagsvatten Grundvatten som tas från brunnar långt uppströms om infiltrationsanläggningen och 

som infiltreras i anläggningen 
Sprinkler Obehandlat åvatten som sprinklas på åsen via sprinkleranläggningen 
Membran Membranrenat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
Förfilter Förfiltrerat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
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3. Teori 
I detta avsnitt behandlas teorin som förklarar bakgrunden till projektet. De delar som behandlats 
är allmän information om grundvattenbildning, dricksvattenkvalitet samt Darcys lag för 
beräkning av flöden. Teorin tar även upp hur data på an- och katjoner kan hanteras med hjälp av 
piperdiagram. I teorin presenteras också stabila syre- och väteisotoper, dess egenskaper samt hur 
de förekommer i olika typer av vatten. Även hur syre- och väteisotoper kan användas för att 
studera hydrogeologiska förhållanden diskuteras.  

3.1 Grundvattenbildning 
Grundvattenbildning är benämningen för den process då akviferer fylls på med vatten. Detta sker 
genom att markvatten perkolerar ner till grundvattenzonen (Grip & Rodhe, 2000, s. 51). 
Grundvattenbildningens storlek beror till viss del av nederbördsmängden, vegetationstypen samt 
klimatet. I svenskt klimat är grundvattenbildningen som störst under hösten och våren, då 
nederbördsmängden är som störst. Under sommaren sker ingen grundvattenbildning eftersom 
värmen gör att en stor del av nederbörden evapotranspirerar och att marken inte når fältkapacitet. 
Detta medför att nederbördsvattnet hålls kvar i markvattenzonen under sommaren. Under vintern, 
när markvattnet är fruset, perkolerar mindre eller inget vatten ner till grundvattenmagasinet och 
det sker ingen påfyllnad av grundvattenmagasinet (Svenskt vatten, 2010, s. 8). 

3.1.1 Konstgjord grundvattenbildning 
I situationer då grundvattenupptag används för dricksvattenförsörjning kan grundvatten- 
bildningen vara mindre än upptaget, vilket leder till att grundvattenytan sänks. I dessa fall kan 
konstgjord infiltration implementeras. Det finns olika typer av infiltrationsmetoder som kan 
tillämpas vid konstgjord infiltration, bland annat infiltrationsbassänger, brunnsinfiltration samt 
sprinklerinfiltration (Svenskt vatten, 2010, s. 11). Figur 4 visar tre olika infiltrationsmetoder som 
bland annat tillämpas i Gävleåsen (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-22).  

 

Figur 4. Tre olika infiltrationsmetoder för konstgjord grundvattenbildning skissade utifrån Hansson (2000). 

Infiltrationsbassänger är den infiltrationsmetod som förekommer på flest ställen i Sverige 
(Hansson, 2000). När vatten renas genom infiltrationsbassänger leds det först till bassängerna, 
som har ett sandlager med ett djup på cirka en meter och vattnet perkolerar genom det. Innan 
vattnet hamnar i bassängen luftas det för att mer organiskt material ska kunna brytas ner under 
reningen (Svenskt vatten, 2010, s. 26). När vatten perkolerar genom sandlagret avlägsnas 
oönskade partiklar och efter en tid i drift bildas en biohud av mikroorganismer som effektiviserar 
reningen av vattnet. Mikroorganismerna bryter ner organiskt material och filtrerar bort 
suspenderat material från vattnet. När vattnet har passerat sandskiktet fortsätter det att perkolera 
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genom de naturliga jordlagren och reningen av vattnet fortgår. Till slut hamnar vattnet i akviferen 
och kan pumpas upp ur brunnar för att användas som dricksvatten (Hansson, 2000). 

Vid tillämpning av brunnsinfiltration pumpas vatten upp uppströms i akviferen för att sedan 
infiltreras i brunnar vid infiltrationsanläggningen längre nedströms, se figur 4. Detta görs för att 
påskynda grundvattenbildningen i akviferen där dricksvattenupptaget sker. En anledning till att 
utföra denna förflyttning av vatten är för att det kan finnas hinder i akviferen som fördröjer 
flödet. Det kan exempelvis finnas en bergskam som stoppar upp flödet eller ett ler- och siltlager 
som gör att akviferen blir sluten på vissa platser (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-
22).  
 
Ytterligare en metod för konstgjord grundvattenbildning är sprinklerinfiltration, se figur 4. 
Ytvatten leds till ett sprinklersystem som sprider ut vattnet på marken. Ytvattnet infiltreras sedan 
och organiskt material i ytvattnet bryts delvis ned av mikroorganismerna i jorden. 
Sprinklerinfiltration fungerar på samma sätt som när regnvatten perkolerar genom marken och 
bildar grundvatten (Hansson, 2000). 

3.2 Dricksvattenkvalitet 
Följande avsnitt behandlar hur löst syre och kloridjoner kan användas som spårämne, hur 
organiskt material och löst syre påverkar vattenkvaliteten samt hur halten kloridjoner kan 
användas för att beräkna ett blandningsförhållande. Även hur piperdiagram konstrueras och dess 
användningsområde behandlas samt uppkomst av relikt salt grundvatten.  

3.2.1 Halt löst syre och organiskt material 
I en tidigare studie av Östblom (2015) undersöktes Valboåsens förbindelse med Gavleån genom 
att studera halten löst syre, det vill säga syre i obunden form. I studien konstaterades att 
grundvattnet vid ett flertal platser i åsen hade en låg halt löst syre, det vill säga en halt på mindre 
än 2 milligram per liter. Den låga halten löst syre indikerade att en inträngning av åvatten eller 
gammalt grundvatten skett i området (Östblom, 2015). Gammalt grundvatten som inte har varit i 
kontakt med atmosfären under lång tid, innehåller en lägre halt löst syre (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-05-18) 

Syre förbrukas vid nedbrytning av organiskt material, där koldioxid är en av slutprodukterna 
(Appelo & Postma, 2005, s. 53). Detta innebär att i vatten med hög halt organiskt material 
försvinner en stor del av syret till atmosfären (Berlin et al., 2014). 

Vid konstgjord infiltration ökar risken för att grundvattnet får en förhöjd halt av organiskt 
material. Ytvatten innehåller generellt mer organiskt material jämfört med grundvatten. Vid 
infiltration av ytvatten kan således kapaciteten av den biologiska nedbrytningen i marken inom 
infiltrationsområdet överstigas vilket kan leda till att organiskt material når grundvattnet. På 
grund av detta kan en förbehandling av ytvattnet krävas innan infiltrationen för att minska 
förekomsten av organiskt material i vattnet. Detta görs genom exempelvis förfiltrering av vattnet 
eller genom att rena vattnet i en membrananläggning (Svenskt vatten, 2010, s. 89). Halten 
organiskt material kan exempelvis mätas i enheten mgO2/l eller halt löst kol, DOC. Enheten 
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mgO2/l syftar på hur stor mängd syre som krävs för att bryta ned organiskt material i en liter 
vatten då ett oxidationsmedel används (Tölgyessy, 1993, s. 299).   

3.2.2 Kloridjonskoncentration och saltvatteninträngning 
Bakgrundshalterna för klorid i grundvattnet i Sverige är cirka 5 till 20 milligram per liter. 
Bakgrundshalten uppkommer bland annat till följd av kloridjoner i nederbörd. Enligt 
Naturvårdsverket motsvarar en kloridhalt över 50 milligram per liter en relativt hög halt och 100 
milligram per liter en hög halt. Halten klorid i grundvattnet kan öka i samband med saltning av 
vägar under vinterhalvåret (Naturvårdsverket, u.å.). 

Förekomst av salt i grundvatten kan uppkomma till följd av inträngning av relikt salt grundvatten 
samt av saltvatteninträngning från hav. Relikt salt grundvatten bildades under istiden då 
kustområdena i Sverige var täckta av havsvatten. Detta vatten finns än i dag lagrat under 
sötvattenzonen i berggrundens spricksystem. Om en akvifer minskar kraftigt i volym kan relikt 
vattnet tränga in i djupt borrade brunnar. Detta kan innebära att akviferen inte längre är lämplig 
som dricksvattentäkt. Den ökade salthalten indikeras av höga natrium- och kloridjonshalter 
(Svenskt Vatten, 2010, ss. 85-86). Vatten som har en kloridhalt på mindre än 300 mg Cl-/l klassas 
som sötvatten (Hendriks, 2010, s. 105). 

Vid ett stort uttag av grundvatten från en kustnära akvifer minskar sötvattenzonen i volym och 
gränsskiktet mellan sötvatten- och saltvattenzonen förflyttas inåt land samt uppåt mot markytan. 
Detta innebär att grundvattnet i djupborrade brunnar kan få förhöjda salthalter. Hur mycket 
saltvatten som kommer in i en akvifer beror av ett flertal faktorer. Till exempel ökar risken för 
saltvatteninträngning om uttaget av vatten från en akvifer är större än grundvattenflödet in i 
akviferen, samt om avståndet mellan utpumpningsstationerna är för litet (Barlow & Reichard, 
2010).  

Kloridjonskoncentration kan användas för att kartlägga hur olika vatten rör sig i ett system. Detta 
är möjligt då klorid är en konservativ jon och således är obenägen att förändras över tid (Panno et 
al., 2006). 

I en studie av Dun et al. (2013) användes koncentrationen av kloridjoner i olika vatten för att 
detektera vattnets ursprung i en grundvattentäkt. Provdata som inkluderades i studien var grund- 
och åvattenprover. Utifrån dessa data bestämdes blandningsförhållandena i vattnet vid en viss 
punkt utifrån ekvation 1. Det omblandade grundvattnet i denna studie ansågs vara en blandning 
av vatten med två ursprung; vatten från ån i anslutning till akviferen samt gammalt grundvatten. 
Detta antagande var en förutsättning för att ekvation 1 skulle gälla.  I ekvation 1 anges 
kloridkoncentrationerna i enheten milligram per liter. Cf anger andelen åvatten i 
blandningsvattnet. 
 

!! =
!!"#$%$&$'!!!"#$%&'(()$
!å!"##$%!!!"#$%&'(()$

           (1) 

Ekvation 1 utgår ifrån massbalansen för blandningsvattnet (se appendix A7, ekvation E1). I 
samma studie användes även kloridjonskoncentrationen för att undersöka om någon inträngning 
av åvatten skett till akviferen i vissa mätpunkter. Åvatten hade en lägre kloridjonskoncentration 
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än grundvatten vilket innebar att vid de mätpunkter kloridhalten sjunkit ansågs det ha skett en 
inträngning (Dun et al., 2014). 

3.3 Piperdiagram 
Ett piperdiagram kan tillämpas för att analysera skillnader i olika vattenprovers kemiska 
sammansättning. I ett sådant diagram separeras anjoner från katjoner i två triangelgrafer, se figur 
5. Axlarna till triangelgrafen för katjoner representeras av kalcium-, magnesium-, kalium- och 
natriumjoner. Triangelgrafen för anjoner representeras av klorid-, sulfat-, karbonat- och 
vätekarbonatjoner. Enheten för axlarna är jonernas andel av totalkoncentrationen, som redovisas i 
procent av milliekvivalenter per liter (% meq/l). En fördel med piperdiagram är att många 
vattenanalyser kan visualiseras samtidigt. Dessutom kan diagrammet användas för att identifiera 
vad för typ av vatten som analyseras, eller om det är en blandning av olika vatten (Appelo & 
Postma, 2005, ss. 9-11).  

 
Figur 5. Piperdiagram för grundvattenprover från två mätstationer i Sverige. 

Figur 5 visar ett exempel på hur ett piperdiagram kan konstrueras. I piperdiagrammet inkluderas 
grundvattendata från två mätstationer, där data är hämtat från Sveriges geologiska undersökning 
(SGU, 2014; SGU, 2008). Den ena mätstationen ligger vid östersjökusten nära Norrköping och 
representeras av en grön cirkel i piperdiagrammet. Den andra mätstationen ligger i Värmland och 
representeras av en orange fyrkant. De uppmätta jonvärdena för de två mätstationerna bildar två 
punkter i vardera triangelgraf. Dessa punkter transfereras till den diamantformade grafen, som 
ger information om vattnets kemiska sammansättning.  I denna figur kan det utläsas att 
grundvattnets jonsammansättning skiljer sig åt mellan de olika provplatserna. Exempelvis har 
grundvattnet en högre klorid- och sulfathalt vid kustmätstationen än vid mätstationen som är 
lokaliserad inåt land. 
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3.4 Darcys lag  
Darcys lag tillämpas för mättade flödesberäkningar och beskrivs av ekvation 2 (Hendriks, 2010 s. 
64).  

! =  −!" ∆!
∆!             (2) 

Parametrarna i Darcys lag, ekvation 2, redovisas i tabell 4.  

Tabell 4. Parametrar för tillämpning av Darcys lag 

Parametrar för Darcys lag för mättat flöde 

  Q   Flöde [m3/dag] 
  K   Hydraulisk konduktivitet för mättat flöde [m/dag] 
  A   Tvärsnittsarea för flödet [m2] 
  Δh   Skillnad i total potential [m] 
  Δx   Transportsträckan på flödet [m] 

 
Grundvattenflödet i Gävleåsen sker under mättade förhållanden och kan beräknas med Darcys 
lag. De ingående parametrarna kan dock bidra med osäkerhet vid tillämpning av ekvationen. 
Exempelvis kan den hydrauliska konduktiviteten variera mycket med djupet i vissa marker. Det 
kan även vara svårt att identifiera vilken typ av jord som tvärsnittet består av, dess struktur och 
textur (Grip & Rodhe, 2000). Den hydrauliska konduktiviteten är en stark bidragande faktor till 
att flödet varierar i marken då parametern är en multiplicerande faktor till ekvationen (Lind & 
Nyborg, 1986). 

3.5 Syre- och väteisotoper 
Variationer av stabila syre- och väteisotoper används bland annat för att lokalisera vilka inflöden 
som bidrar till ett grundvattenflöde, till exempel inflödet från ytvatten, samt för att kartlägga 
säsongsvariationer i ett grundvattenflöde (Gat, 2010, s. 134). Även information om markvattnets 
blandningsförhållande från olika vattenkällor och markvattnets uppehållstid kan erhållas genom 
att studera stabila syre- och väteisotoper (Gazis & Feng, 2003). I detta avsnitt behandlas syre- och 
väteisotopers förekomst och egenskaper, isotopanalys, isotopfraktionering samt syre- och 
väteisotoper i den hydrologiska cykeln. 

3.5.1 Syre- och väteisotopers förekomst och egenskaper 
Syre- och väteisotoper förkommer naturligt i vattenmolekylen. De syreisotoper som är stabila är 
16O, 17O samt 18O och den vanligaste av dessa är 16O som består av åtta protoner och åtta 
neutroner. Väte har två stabila isotoper, i den vanligaste isotopen 1H består atomkärnan av en 
proton. Den andra stabila isotopen 2H, består förutom av protonen också av en neutron (Gat, 
2010, ss. 9-10).  

Nio kombinationer av stabila syre- och väteisotoper kan förekomma i vattenmolekyler. Den 
vanligaste sammansättningen är 1H2

16O som förekommer i cirka 99,7 procent av alla 
vattenmolekyler. Den näst vanligaste är 1H2

18O som förekommer i 0,2 procent av molekylerna. 
Isotopernas olika massor ger dem olika bindningsstyrka och detta påverkar deras 
reaktionshastighet, exempelvis vid avdunstning. Bindningsstyrkan har även ett starkt samband 
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med vattnets ångtryck (Clark & Fritz, 1997, ss. 26-27). Sammansättningen av isotoper påverkar 
vattnets egenskaper såsom densitet, kokpunkt och smältpunkt (Gat, 2010, ss. 10-11). 

3.5.2  Isotopanalys 
Masspektrometri är en vanlig metod för analys av stabila isotoper. Vid isotopanalys av vatten 
används olika internationella standarder som referenser, exempel på dessa är VSMOW (Vienna 
Standard Mean Ocean Water) och SLAP (Standard Light Antarctic Precipitation) (Clark & Fritz, 
1997, s. 6). 

Syreisotopsammansättningen i ett vatten uttrycks som en kvot mellan dess två vanligaste 
isotoper, 18O och 16O genom att beräkna ett δ18O-värde, se ekvation 3.  I ekvationen relateras ett 
vattenprovs kvot till en känd standards kvot i enheten promille (Clark & Fritz, 1997, ss. 6-7). 
Genom att studera ekvation 3 kan det ses att ett negativt värde på δ18O betyder att vattenprovet är 
utarmat på 18O relativt 16O jämfört med standarden. Således betyder ett positivt värde att provet 
är anrikat på 18O relativt 16O jämfört med standarden. Ekvation 3 kan även användas för att 
beräkna δ2H på samma sätt som för δ18O.  

!!"! = (
(

!"!
!"!)!"#$

(
!"!
!"!)!"#$%#&%

− 1) ∙ 1000‰		                  (3) 

Genom analys av nederbörd samt vatten från sjöar och floder från olika delar av världen har ett 
linjärt samband mellan δ2H och δ18O för färskvatten upptäckts som ges av ekvation 4 (Craig, 
1961). Sambandet benämns Global Meteoric Water Line (GMWL) (Kendall & McDonnell, 1998, 
s. 65). Upptäckten av sambandet har möjliggjort studier av grundvattens ursprung (Clark & Fritz, 
1997, s. 36). 

!!! = 8!!"! + 10           (4) 

Det linjära förhållandet mellan δ2H och δ18O i färskvatten uppkommer på grund av att olika 
isotoper i havsvatten avdunstar olika lätt (Kendall & McDonnell, 1998, s. 92). Värden för δ2H 
och δ18O för ett lokalt område kan föras in i en graf för att få detta linjära samband, dock kan det 
lokalt variera hur väl nederbördsdata följer GMWL. Därefter kan sambandet jämföras med lokala 
yt- och grundvattendata för att spåra ett visst vattens ursprung (Clark & Fritz, 1997, s. 51).  

3.5.3 Samband mellan flöden och dess isotopsammansättning 
Isotopsammansättningen i ett flöde, som är en kombination av flera olika inflöden, kan beskrivas 
av en blandningsekvation, se ekvation 5. I ekvationen inkluderas två olika inflöden Q1 och Q2 
samt ett kombinerat flöde QT, där QT är en summa av Q1 och Q2. För de olika flödena anges även 
deras individuella isotopsammansättningar; ∂18O1, ∂18O2 och ∂18OT. Ekvationen kan även 
användas till att beräkna ett okänt flöde i de fall då alla isotopsammansättningar och övriga 
flöden är kända (Kendall & McDonnell, 1998, s. 80).   

!!"!!!! = !!"!!!! + !!"!!!!          (5) 
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3.5.4 Beräkning av blandningsförhållande med hjälp av isotopdata 
Syreisotopdata kan användas för att beräkna ett vattens blandningsförhållande. Flera studier har 
genomförts där inblandning av åvatten i dricksvattentäkter beräknats. I en studie av Stichler et 
al.(1986) undersöktes blandningsförhållandet i en dricksvattentäkt nära ån Danube vid staden 
Passau. I studien analyserades syreisotopdata på åvatten, grundvatten som var opåverkat av 
åvatten samt en aktuell dricksvattenbrunn. Då dricksvattentäkten ansågs bestå av i huvudsak 
åvatten och grundvatten kunde eventuella andra vattenkällor till brunnen negligeras. 
Blandningsförhållandet beräknades utifrån ekvation 6. Det betonades att för ett tydligt resultat 
bör de två ingående komponenterna ha signifikant isotopskillnad och att dricksvattnet som 
analyserades bestod i huvudsak av två källor. Ekvation 6 utgår ifrån massbalansen för 
blandningsvattnet (se appendix A7, ekvation E2). 

!å!"##$% =
!!"!!"#$%$&$!!!!"!!"#$%&'(()$
!!"!å!"##$%!!!"!!"#$%&'(()$

       (6) 

I en annan studie av Hunt et al.(2005) där åvatteninblandning i en dricksvattentäkt i Wisconsin 
undersöktes konstaterades att isotopanalys är ett effektivt sätt att beräkna blandningsförhållande i 
en dricksvattentäkt. Det betonades dock att det krävs en tidsserie av prover för att korrekt 
analysera isotopsammansättningen i de olika vattnen. 

3.5.5 Isotopfraktionering samt syre- och väteisotoper i den hydrologiska cykeln 
Meteorologiska processer styr den hydrologiska cykeln och de stabila isotoper som finns i vattnet 
(Clark & Fritz, 1997, s. 36). Sammansättningen av syre- och väteisotoper i en vattenmolekyl 
varierar mellan vattenreservoarer beroende på fraktionering, en process som leder till skillnader i 
isotopkvoter i olika vatten. I den hydrologiska cykeln sker denna process främst vid avdunstning 
och leder till olika isotopsammansättning i vattnets olika faser. Denna förändring i 
isotopsammansättning kan beskrivas med en fraktioneringsfaktor, som är relationen mellan 
kvoten 18O/16O i vattnet före en reaktion och kvoten efter reaktionen (Clark & Fritz, 1997, s.21). 
Isotopfraktionering beror på isotopernas olika massa (Gat, 2010, s. 22). 

3.5.5.1 Avdunstning 
Vid avdunstning av ytvatten sker en fraktionering av isotopsammansättningen då vatten övergår 
till ånga. Denna fraktionering som sker vid avdunstning påverkas av många faktorer, vilket gör 
att den varierar över tid och rum. Några av faktorerna är ytvattnets isotopsammansättning, 
humiditeten över vattenytan, vattenytans struktur samt luftmassornas rörelser ovanför vattenytan 
(Gat, 2010, ss. 47-48).  

För att vatten ska avdunsta krävs det att vätebindningar bryts. Eftersom 18O-H bindningen är 
starkare än 16O-H bindningen har vattenmolekylen med isotopsammansättningen 1H2

18O ett lägre 
ångtryck än 1H2

16O. Förångning av 1H2
16O går därav fortare än förångning av 1H2

18O under 
samma förhållanden, och en anrikning av tyngre isotoper sker i den kvarvarande flytande fasen. 
Vid höga temperaturer bryts vattenmolekylers bindningar lättare till följd av att ångtrycket ökar 
med ökande temperatur. När luften ovanför vattenytan har 100 procent luftfuktighet uppnås 
jämvikt i reaktionen och det sker ingen anrikning av isotoper (Clark & Fritz, 1997, ss. 26-27). 
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Markvattnets δ18O-värde beror på balansen mellan infiltration av vatten och av 
evapotranspirationen (Hsieh et al, 1998). 

3.5.5.2 Isotopsammansättning i nederbörd 
Kondensation är den process som driver bildning av moln och därmed nederbörd. Främst sker 
fraktionering mellan vatten i gas- och vätskefas (Clark & Fritz, 1997, s. 46). Andelen 18O och 2H 
i nederbörd minskar med minskande temperatur (Clark & Fritz, 1997, s. 65). Nederbördsvatten på 
högre latituder innehåller generellt en mindre andel tunga isotoper relativt lätta isotoper än 
nederbördsvatten på lägre latituder. Detta beror på att fraktionering sker i större omfattning vid 
kondensation vid lägre temperaturer (Kendall & McDonnell, 1998, s. 102). Med minskande 
temperatur blir δ18O-värdena allt mer negativa, 18O utarmas således allt mer från 
nederbördsvattnet (Clark & Fritz, 1997, ss. 64-65).  

3.5.5.3 Isotopsammansättning i grundvatten 
Isotopsammansättningen i grundvattnen beror indirekt av klimatet i ett avrinningsområde. I 
tempererade klimat är isotopsammansättningen i grundvattnet nästan identisk med nederbördens 
sammansättning. Dock gäller detta samband endast om grundvatteninflödet i en akvifer inte 
domineras av ytvatten, då sammansättningen i detta vatten påverkas starkt av avdunstning. I 
klimat där marken under vissa tider på året är frusen beror isotopsammansättningen i 
grundvattnet till stor del av snösmältningsprocessen (Gat, 2010, s. 133).  

Vid grundvattenytan, som är i kontakt med atmosfären, är isotopsammansättningen en blandning 
av sammansättningen i grundvattnet uppströms i akviferen och det lokala flödet. Det lokala flödet 
kan till exempel ha påverkats av läckage till eller från djupare och närliggande delar av akviferen. 
Generellt påverkas inte isotopsammansättningen i grundvattnet av interaktion med akviferens 
material (Gat, 2010, ss. 133-134). 

På en plats med stora säsongsvariationer i temperatur kan variationen i isotopkvoten ses tydligt. 
Denna variation kan användas för att uppskatta hastigheten på grundvattencirkulationen i ett 
område samt när på året mest grundvattenbildning sker (Clark & Fritz, 1997, ss. 71-72). 
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4. Metod 
Avsnittet beskriver vilka metoder som har använts för att kunna besvara projektets 
frågeställningar. Däribland den metod som har tillämpats för beräkning av flöde A och E i 
Gävleåsen, samt beskrivning över hur framtagandet av tre flödesmodeller gick till. Metoden 
beskriver också hur syreisotopdata kan användas för att förkasta eller verifiera dessa tre modeller. 
Beräkning av blandningsförhållandet mellan åvatten och grundvatten i observationsbrunn Or5 
med hjälp av syreisotopdata samt med hjälp av kloriddata behandlas också i detta avsnitt. Även 
hur halten organiskt material, löst syre och kloridjoner varierar över tid i grundvattnet i 
förhållande till åvattnet berörs. Piperdiagram tillämpas för att bland annat undersöka om 
blandning av olika vatten förekommer. För att åskådliggöra den tillgängliga underlagsdatan som 
behandlas under detta avsnitt har MATLAB tillämpats för samtliga metoder. 

4.1 Flöden i Gävleåsen 
Infiltrationsanläggningens olika typer av flöden åskådliggjordes i två grafer över tiden för att få 
en tydligare bild över flödenas storlek och dess variationer. För beräkning av flöde A och E 
tillämpades Darcys lag, se ekvation 2. I ekvationen krävdes att tre okända parametrar för både 
flöde A och E beräknades eller uppskattades. Dessa parametrar var de hydrauliska 
konduktiviteterna, tvärsnittsareorna som flödena passerade genom samt flödenas gradienter. 
Flödena beräknades utifrån tre modeller (se avsnitt 4.1.4).  

4.1.1 Infiltrationsanläggningens flöden över tid 
Infiltrationsanläggningens flöde B, C och D åskådliggjordes i en graf för att erhålla en tydligare 
bild över hur infiltrationsanläggningens flöden varierade över tiden. Ytterligare en graf som visar 
infiltrationen av åvatten och grundvatten till infiltrationsanläggningen över tiden togs fram. Detta 
för att ge en tydligare bild över vilket typ av vatten som har tillsatts till åsen eftersom just åvatten 
och grundvatten innehåller olika kemiska sammansättningar. 

4.1.2 Uppskattning av Gävleåsens hydrauliska konduktivitet  
Att uppskatta markens hydrauliska konduktivitet för flöde A och E var nödvändigt för 
tillämpning av Darcys lag, se ekvation 2. Den hydrauliska konduktiviteten bidrar med en 
multiplicerande faktor till ekvationen vilket innebär att det var viktigt att uppskattningen av den 
hydrauliska konduktiviteten blev sanningsenlig. Flöde A och E är två grundvattenflöden under 
mättade förhållanden och därför var endast den hydrauliska konduktiviteten för marken där 
mättade förhållanden råder intressanta att uppskatta. 

För att uppskatta åsens hydrauliska konduktivitet studerades olika källor som berörde hydraulisk 
konduktivitet. Detta kopplades sedan till borrprofilsdata för observationsrör Or1 och Or5. Tabell 
5 visar de olika kornstorlekarnas hydrauliska konduktivitetsintervall (Grip & Rohde, 2000; 
Knutsson & Morfeldt, 2002).  

Tabell 5. Den hydrauliska konduktiviteten för sand (Grip & Rohde, 2000) och grus (Knutsson & Morfeldt, 2002) 

Kornstorlek  
Fullständigt namn 

Kornstorlek Förenklat 
namn 

Hydraulisk konduktivitet [m/s] 

Grusig sand Sand 10-5 – 10-2 
Sandigt grus Grus 10-3 – 100 
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Den hydrauliska konduktiviteten för flöde A uppskattades med hjälp av borrprofilsdata för 
observationsrör Or1 och den hydrauliska konduktiviteten för flöde E uppskattades med hjälp av 
borrprofilsdata för observationsrör Or5, se figur 3. Observationsrör Or1 hade en grundvattenyta 
på 9,03 meter under markytan, och hela röret sträckte sig till 14,5 meter under markytan. 
Observationsrör Or5 hade en grundvattenyta på 9,06 meter under markytan, och hela röret 
sträckte sig till 16,2 meter under markytan. Tabell 6 listar de olika kornstorlekarna för 
observationsrör Or1 och Or5 för respektive djup där de mättade grundvattenflödena skedde. 

Tabell 6. Kornstorleksfördelningens variation med djupet för observationsrör Or1 och Or5 baserat på borrprofilsdata 

 Meter under 
markyta 

Kornstorlek 
Fullständigt namn 

Kornstorlek 
Förenklat namn 

Observationsrör Or1 7,0 – 12,0 Grusig sand Sand 
Flöde A (uppströms) 12,0 – 13,0 Sandigt grus Grus 
 13,0 – 14,5 Block eller berg Berg 
Observationsrör Or5 8,0 – 10,0 Sandigt grus Grus 
Flöde E (nedströms) 10,0 – 16,2 Grusig sand Sand 

 
Fraktionerna grusig sand och sandigt grus antogs ha en genomsnittlig hydraulisk konduktivitet 
på 0,01 meter per sekund, baserat på tabell 6. Detta innebar att både den hydrauliska 
konduktiviteten för jorden i observationsrör Or1 och i observationsrör Or5 antogs vara 
densamma.   

4.1.3 Uppskattning av tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 
För att beräkna flöde A och E med Darcys lag behövdes även tvärsnittareorna där flödet 
strömmar uppskattas, se ekvation 2. Tvärsnittsareorna innebar i detta fall grundvattnets djup 
multiplicerat med bredden på åsen där flödena sker. Grundvattnets djup vid flöde A och E 
uppskattades med hjälp av observationsrör Or1 respektive Or5.  

Åsens bredd uppskattades till 100 meter för både observationsrör Or1 och Or5 (Källgården, 
personlig kommunikation, 2016-04-28). Grundvattnets djup för observationsrören uppskattades 
med figur 3 och med hjälp av borrprofilsdata. Genom att betrakta figur 3 uppskattades 
observationsrör Or1 grundvattendjup till tre meter. Observationsrör Or5 grundvattendjup 
uppskattades till sju meter. Dessa uppskattningar jämfördes även med borrprofilsdata för vardera 
observationsrör. Figur 6 är en variant av figur 3 för att förtydliga hur uppskattningen av 
gradienterna för flöde A och E gick till. 
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Figur 6. Grundvattnets djup för flöde A vid observationsrör Or1 och flöde E vid observationsrör Or5. 

För att beräkna flöde A och E behövde också gradienten (Δh/Δx) i Darcys lag beräknas, se 
ekvation 2. Avståndet Δx togs fram för både flöde A och E enligt figur 6.  Skillnaden i totala 
potentialen, Δh uppskattades med hjälp av borrprofilsdata för båda flödena. Gradienten för flöde 
A erhölls genom att jämföra avstånd och höjdskillnad mellan observationsrör Or1 och Or2 med 
hjälp av kartor och borrprofilsdata. Gradienten för flöde E erhölls på samma sätt, dock mellan 
observationsrör Or5 och Or6 istället. I figur 6 har Δh och Δx utmarkerats för förtydligande om 
hur borrprofilsdatan nyttjades.  

4.1.4 Tre modeller över Gävleåsens vattenflöden 
Projektet behandlar tre modeller över de tre mest troliga flödesscenarierna som kunde förekomma 
i Gävleåsen. I den första modellen antogs vattnets massbalans mellan flöde A, B, C, D och E 
stämma helt. I den andra modellen antogs det ske en förlust av vatten från massbalansen, till 
exempel utläckage till Gavleån eller till sprickor i berget. I den tredje modellen antogs det ske ett 
tillskott till massbalansen, till exempel ett inläckage. Figur 7 visar en överskådlig bild över de 
flöden som behandlas för de tre modellerna.  

 

Figur 7. Beskrivning av flödena i de tre olika modellerna. 
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För samtliga modeller antogs den hydrauliska konduktiviteten för flöde A vara konstant och 
densamma som hela Gävleåsens hydrauliska konduktivitet. Den hydrauliska konduktiviteten för 
flöde B, C och D behövde inte uppskattas eftersom dessa flöden var kända sedan innan. För 
tillämpning av de tre modellerna krävdes det dock att den hydrauliska konduktiviteten för flöde E 
varierade, för att uppfylla de olika modellernas massbalanser.  

4.1.4.1 Modell 1 
Modell 1 baserades på antagandet att massbalansen av vatten i Gävleåsen stämde till fullo för 
flödena A, B, C, D och E. Detta innebar att flöde A adderad med flödena B, C och D från 
infiltrationsanläggningen var lika med flöde E. För att uppfylla modell 1 antogs flöde E ha en 
större hydraulisk konduktivitet än flöde A, eftersom E skulle vara mindre än summan av flöde A, 
B, C och D om den hydrauliska konduktiviteten inte justerades. Flödenas massbalans för modell 
1 beskrivs av ekvation 7. 

! = ! + ! + ! + !                     (7) 

4.1.4.2 Modell 2 
Modell 2 baserades på antagandet att det sker en förlust i massbalansen av vatten innan det når 
flöde E. Den okända förlusten döptes till flöde X för modell 2. För att modell 2 skulle uppfyllas 
antogs flöde E och flöde A ha samma hydrauliska konduktivitet. Flödenas massbalans för modell 
2 beskrivs av ekvation 8.  

! = ! + ! + ! + ! − !                   (8) 

4.1.4.3 Modell 3 
Modell 3 baserades på antagandet att ett okänt flöde tillkommer till flöde E utöver flöde A, B, C 
och D. Det okända flödet som tillkommer i modell 3 döptes till Y. För att modell 3 skulle 
uppfyllas antogs flöde E ha en större hydraulisk konduktivitet än flöde A. Flödenas massbalans 
för modell 3 beskrivs av ekvation 9. 

! = ! + ! + ! + ! + !                   (9) 

4.1.5 Blandningsförhållande med modell 1 
Blandningsförhållandet av åvatten och grundvatten kunde beräknas för det totala flödet 
A+B+C+D, då flödena av åvatten respektive grundvatten från infiltrationen var kända samt flöde 
A uppskattat. I modell 1, där massbalansen antogs stämma till fullo, betydde det att ett 
blandningsförhållande erhölls för flöde E. Andelen åvatten beräknades med ekvation 10. 
 

!"#$% å!"##$% = å!"##$%&'ö!"
!"!#$# !"ö!"#        (10) 

 
 

4.2 Isotopanalys 
För att besvara frågeställning 3 användes bland annat isotopdata samt framräknade flöden med 
Darcys lag för de tre olika modellerna. Även blandningsekvationen, se ekvation 5 och 



 
 

26 

blandningsförhållandet, se ekvation 6 har tillämpats. Då inte isotopdata för flöde A erhölls, 
antogs isotopsammansättningen i flöde A vara den samma som i Upptagsvattnet. 

Gästrike Vatten AB har med sin underlagsdata tillhandahållit δ2H- och δ18O-värden för 
vattenprover tagna i observationsrör Or5 och för vatten som infiltrerats i 
infiltrationsanläggningen. Varje prov har analyserats fyra gånger och dess isotopsignatur har 
kalibrerats mot en laboratoriestandard. Denna laboratoriestandard har kalibrerats mot tre olika 
officiella standarder från International Atomic Energy Agency (IAEA); the Vienna Standard 
Mean Ocean Water (VSMOW), the Greenland Ice sheet Precipitation (GISP) och the Standard 
Light Antarctic Precipitation (SLAP). Standardavvikelsen för δ18O-värdena under tidsperioden 
augusti 2014 till september 2015 varierade mellan 0,00 till 0,09 promille och för δ2H varierade 
standardavvikelsen mellan 0,02 till 0,58 promille (Lundholm & Boily, 2016). 

4.2.1 Förändring av δ18O-värden över tiden i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
Variationen av δ18O med tiden i Or5 och i vattnet som infiltreras vid infiltrationsanläggningen 
undersöktes för att få en uppfattning om säsongsvariationer, samt variationer uppkomna till följd 
av ändrat blandningsförhållande mellan vatten med olika ursprung. Detta gjordes i MATLAB och 
åskådliggjordes i en figur.  

4.2.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
Med de δ2H- och δ18O-värden som erhölls har korrelationen mellan dessa åskådliggjorts i ett 
diagram genererat i MATLAB med δ2H-värden på y-axeln och δ18O-värden på x-axeln. Detta 
gjordes för att erhålla ett lokalt samband för färsk- och grundvatten kring Gävleåsen. 

4.2.3 Isotopmassbalans för de tre modellerna  
För att kunna verifiera eller förkasta de tre modellerna över troliga flödesscenarier ställdes en 
isotopmassbalans upp för vardera modell.  För modell 1 där flöde A tillsammans med flöde B, C 
och D antogs summera upp till flöde E, ställdes en isotopmassbalans upp enligt ekvation 11. 
Denna ekvation formulerades genom att utgå från blandningsekvationen, se ekvation 5. QA är 
flödet uppströms om infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.g.v. är medelflödet av grundvatten som 
infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. är medelflödet av åvatten som infiltrerats vid 
infiltrationsanläggningen och QE är flödet i åsen nedströms. Det antogs att δ18O-värdet i flöde A 
var detsamma som för observationsrör Or5. Parametrarna δ18Oinfiltr.g.v. och δ18Oinfiltr.å.v. är 
medelvärden av δ18O-värden i infiltrerat grundvatten respektive åvatten.  

!!!!"!! + !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!. = !!!!"!!     (11) 

För modell 2 och modell 3 tillkom mellan flöde A och E, förutom flöden från 
infiltrationsanläggningen (flöde B, C och D), också ett okänt flöde (flöde X respektive Y) 
beroende på modell (modell 2 respektive 3).  
 
Blandningsekvationen, ekvation 5 användes för att ställa upp en isotopmassbalans som beskriver 
förhållandet mellan alla olika flöden i Gävleåsen, samt deras δ18O-värden för modell 2 och modell 
3 med ekvation 12. QA är flödet uppströms om infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.g.v. är medelflödet av 
grundvatten som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. är medelflödet av åvatten som 
infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, QE är flödet i åsen nedströms och QX,Y är det okända 
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flödet X respektive Y. Rimliga värden på QX,Y togs fram genom att begränsa δ18O-värdet för det 
okända flödet X respektive Y till att vara inom intervallet mellan uppmätta extremvärden för δ18O 
i Gävleåsen och infiltrationsvattnet.  

!!!!"!! + !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!. + !!,!!!"!!,! = !!!!"!!   (12) 

Med ekvation 12 kunde förhållandet mellan flödet X respektive Y, QX,Y, och dess värden för 
δ18OX,Y åskådliggöras i en figur för modell 2 och modell 3. Detta utfördes genom att sätta in de 
tidigare beräknade värdena för flöde A och E för de två modellerna i en omskriven version av 
ekvation 12, där δ18OX,Y uttrycktes som en invers funktion av QX,Y. δ18OA och δ18OE är beräknade 
medelvärden av δ18O-värden för Upptagsvatten och observationsrör Or5. Observera att δ18O-
värdet för flöde A antogs vara detsamma som det beräknade medelvärdet för Upptagsvatten och 
att δ18O-värdet för flöde E antogs vara detsamma som medelvärdet för observationsrör Or5.  

4.2.4 Blandningsförhållandet i grundvattnet vid Or5 beräknat med δ18O-värden 
Ett blandningsförhållande för vattnet vid observationsrör Or5 kunde beräknas med antagandet att 
vattnet vid Or5 bestod av två vatten med olika δ18O-värden. Denna beräkning var oberoende av 
de olika modellerna. De vatten som Or5 antogs bestå av var åvatten som tillkommit mellan 
punkten uppströms, Upptagsvatten, och punkten nedströms vid Or5 samt grundvatten. 
Grundvattnets δ18O-värde representerades av δ18O-värdet för Upptagsvatten i form av ett 
medelvärde för perioden augusti 2014 till september 2015. Åvattnets δ18O-värde representeras av 
ett medelvärde av det infiltrerade åvattnet. Andelen åvatten kunde med hjälp av ekvation 6 
således beräknas. 

4.3 Kemisk analys 
För att besvara frågeställning 2 studerades hur kloridhalten, halten organiskt material samt halten 
löst syre varierade över tiden. Detta för att undersöka om eventuella förändringar i halterna kunde 
förklaras av flödesförändringar vid infiltrationsanläggningen. Det beräknades även ett 
blandningsförhållande mellan åvatten och grundvatten nedströms infiltrationsanläggningen, vid 
flöde E. Med hjälp av piperdiagram kartlades jonsammansättningen i åvattnet samt grundvattnet 
vid de olika mätstationerna. 

4.3.1 Blandningsförhållandet i grundvattnet vid Or5 med kloridjonskoncentrationen 
För att beräkna blandningsförhållandet i vattnet vid observationsrör Or5 med hjälp av 
kloridjonskoncentrationen antogs vattnet vid Or5 endast bestå av åvatten och grundvatten. 
Åvattnet i denna beräkning var det åvatten som tillkommit mellan punkten uppströms, 
Upptagsvatten, och punkten nedströms vid Or5. Benämningen åvatten inkluderade alltså inte det 
åvatten som eventuellt varit inblandat i vattnet från början vid Upptagsvatten. Därefter 
beräknades medelvärden för kloridjonskoncentrationen i åvatten från Gavleån, vatten vid 
Upptagsvatten samt vatten vid Or5 under perioden augusti 2014 till september 2015. Dessa 
medelvärden sattes därefter in i ekvation 1, varvid andelen åvatten vid Or5 kunde beräknas.  

4.3.2 Halt löst syre, organiskt material samt klorid över tid 
Halterna klorid, organiskt material samt löst syre sattes som en funktion av tiden, i form av 
datumet för provtagningen. Detta medförde att halten av de undersökta ämnena i 
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observationsrören och observationsbrunnarna kunde jämföras mot varandra på ett överskådligt 
sätt. Dessa figurer jämfördes därefter med de olika flödena i infiltrationsanläggningen över tid för 
att undersöka om det fanns något samband. Figurerna konstruerades i MATLAB, se appendix.  

4.3.3 Piperdiagram 
Piperdiagrammen togs fram med programmet Gw_Charts, som hämtats från U.S Geological 
Survays hemsida (USGS, 2015). Vattnets jonsammansättning för alla observationsrör och 
observationsbrunnar kartlades i ett piperdiagram genom att föra in medelvärden för respektive 
jonhalter under perioden augusti 2014 till september 2015.  Det konstruerades även piperdiagram 
som visade jonsammansättningen i vattnet över tid för varje observationsrör och 
observationsbrunn, men då bara ett observationsrör Or2 visade ett avvikande resultat så 
inkluderades endast detta piperdiagram i projektet.  
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5. Resultat 
Detta avsnitt presenterar de resultat som erhållits baserat på de metoder som tillämpats. 
Resultatavsnittet tar upp de beräknade flödena A och E för samtliga tre modeller. 
Blandningsförhållandet för flöde E som har beräknats med både syreisotopdata och kloriddata 
presenteras, likväl som hur åsens lösta syre och organiska material varierat över tiden. 
Piperdiagram över mätpunkters olika sammansättningar av an- och katjoner presenteras också 
under detta avsnitt.  

5.1 Flöden i Gävleåsen 

5.1.1 Infiltrationsanläggningens flöden över tid 
Figur 8 visar en förenklad bild över hur infiltrationsflödena varierar under ett år, från oktober 
2014 till september 2015. Flödet från sprinkleranläggningen kallas i figuren för flöde B. Flödena 
från de sex infiltrationsbassängerna kallas för flöde C och flödet från de två infiltrationsbrunnarna 
kallas för flöde D. I oktober 2014 sker det endast ett flöde från infiltrationsbrunnarna. I december 
2014 börjar vatten även infiltreras via bassängerna, varav brunnsinfiltrationen minskar. I juli 
2015 börjar vatten infiltreras i Gävleåsen med sprinkleranläggningen.   

 

Figur 8. De olika infiltrationsflödena (flöde B, C och D) i Gävleåsens infiltrationsanläggnings förändring mellan oktober 2014 
och september 2015. 

I infiltrationsanläggningen infiltreras både grundvatten och åvatten. Hur infiltrationen av dessa 
två vatten varierar mellan oktober 2014 och september 2015 visas i figur 9. Infiltrationen av 
grundvatten är störst nästan hela året, men i augusti 2015 är infiltrationen av åvatten större under 
drygt en månad. Även i slutet på september 2015 är infiltrationen av åvatten större än 
infiltrationen av grundvatten. I mars syns en topp i hur mycket vatten som infiltreras.  
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Figur 9. Flödenas förändring över tiden för infiltrerat grundvatten och infiltrerat åvatten i infiltrationsanläggningen. 

Medelvärdet för figur 9, över grundvatten och åvatten från oktober 2014 till september 2015, 
visas i tabell 7.  

Tabell 7. Medelvärden för flöden genom infiltrationsanläggningen med uppdelningen infiltrerat åvatten och grundvatten 

Medelvärde av flöden från infiltrationsanläggningen 
[l/s] 
Grundvatten Åvatten Totala flödet (åvatten + grundvatten)  
56 20 76 

5.1.2 Gävleåsens hydrauliska konduktivitet 
Baserat på antagandet att grusig sand och sandigt grus hade en genomsnittlig hydraulisk 
konduktivitet på 0,01 meter per sekund med hjälp av tabell 5, så bestämdes Gävleåsens generella 
hydrauliska konduktivitet vara 0,01 meter per sekund. Det vill säga marken vid observationsrör 
Or1 och Or5 antogs ha samma hydrauliska konduktivitet. 

5.1.3 Tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 
För tillämpning av Darcys lag (ekvation 2) beräknades tvärsnittareorna och gradienterna för flöde 
A och E. Tabell 8 är en sammanställning av dessa framtagna tvärsnittareor och gradienter. 
Tabellen listar även åsens framtagna bredd och flödets djup vid flöde A och E.  

Tabell 8. Tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 

  Åsens 
bredd 

Flödets 
djup 

Tvärsnittsarea 
A 

Δh Δx Gradient 
Δh/Δx 

Flöde Observationsrör [m] [m] [m2] [m] [m]  
A Or1 100 3 300 −3,8 360 −0,0106 
E Or5 100 7 700 −2,9 430 −0,0066 
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5.1.4 Tre modeller över Gävleåsens flöden 
Tabell 9 visar den hydrauliska konduktiviteten för flöde A, som är densamma för samtliga 
modeller samt de varierande hydrauliska konduktiviteter för flöde E som tillämpats i de tre 
modellerna. 

Tabell 9. Använda hydrauliska konduktiviteter för flöde A och E, för de tre modellerna 

 MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 
 K [m/s] K [m/s] K [m/s] 
Flöde A (uppströms) 0,01 0,01 0,01 
Flöde E (nedströms) 0,023 0,01 0,04 

 
För de tre modellerna har flöde A och E beräknats med Darcys lag, se ekvation 2.  I tabell 10 
visas resultatet för beräkningar av flöde A och E för de tre modellerna. Tabellen visar också flöde 
B, C och D från infiltrationsanläggningen. Differensen mellan nedströms flöde E och resterande 
flöden redovisas också i tabellen. Resultatet i denna tabell har beräknats med resultatet från tabell 
9.  

Tabell 10. Beräkningar av flöde A och E, uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen beräknade med Darcys lag för 
de tre modellerna 

  MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 
Flöden Beskrivning Q [l/s] Q [l/s] Q [l/s] 
A Uppströms flöde 32 32 32 
B+C+D Infiltrationsanläggningens 

flöde 
76 76 76 

A+B+C+D Infiltrationsanläggningens 
samt uppströms flöde 

108 108 108 

E Nedströms flöde 108 46 190 
 
I figur 10 visas förhållandet mellan storleken på flöde A, flöde E samt årsmedelvärdet på 
infiltrationsanläggningen flöden B, C och D för de tre modellerna. Figuren visar också en summa 
av flödena A, B, C och D, det vill säga flödena från infiltrationsanläggningen adderat med flödet 
uppströms. Längst till vänster visas flödenas storlek i förhållande till varandra för modell 1. 
Infiltrationsanläggningens flöde B, C och D ligger mellan flöde A och flöde E i storlek. Summan 
av flöde A, B, C och D är lika stort som flöde E. I mitten av figuren visas flödenas storlek i 
förhållande till varandra för modell 2. Både flöde A och flöde E är mindre än årsmedelvärdet av 
infiltrationsanläggningens flöden B, C och D för denna modell. Flöde A är det minsta flödet och 
flöde E är något större än flöde A. Summan av flöde A, B C och D är högre än flöde E i figuren, 
det sker ett nettoutflöde av vatten (X). Flödenas storlek i förhållande till varandra för modell 3 
visas längst till höger i figur 10. Med modell 3 blir flöde E mycket större än flöde A och 
årsmedelvärdet från flödena från B, C och D, det sker ett nettoinflöde med vatten in i åsen (Y). 
Summan av flöde A, B C och D är mindre än flöde E. 
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Figur 10. Storleken på flöde A, flöde E, årsmedelvärdet av flöde B, C och D samt summan av flöde A, B, C och D. Även 
nettoutflödet X och nettoinflödet Y visas i bilden.  

Tabell 11 visar storleken på nettoutflödet X och nettoinflödet Y som beräknats för modell 2 
respektive modell 3. Nettoinflödet och nettoutflödet som visas i tabellen är skillnaden mellan 
nedströms flöde (flöde E) och resterande flöden (flöde A, B, C och D).  
 
Tabell 11. Nettoutflödet X och nettoinflödet Y för modell 2 respektive modell 3 

 Nettoflöde [l/s] 
X -62 
Y 82 

5.1.5  Blandningsförhållande för modell 1 
 
Tabell 12 visar andelen åvatten respektive grundvatten i flöde E beräknat utifrån modell 1. 
Andelen åvatten i flöde E beräknades till 19 procent. 
 
Tabell 12. Andel åvatten och grundvatten i flöde E 

Period Andel grundvatten Andel åvatten 
oktober 2014 - september 2015 0,81 0,19 

5.2 Isotopanalys 

5.2.1 Förändring av δ18O-värden över tiden i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
I figur 11 ses δ18O-värdenas variation över tid för tidsperioden augusti 2014 till september 2015 
på två platser i Gävleåsen, samt i förfiltervatten, membranvatten och i sprinklervatten som 
infiltrerats vid infiltrationsanläggningen. I figuren kan det ses att δ18O-värden för Upptagsvatten 
och observationsröret Or5 visade tendenser till liknande variationer i δ18O-värden över tid men 
att Or5 generellt visade högre δ18O-värden än Upptagsvatten. Det kan ses att även åvatten, 
representerat av Förfilter, Sprinkler och Membran, visade variation över tid.  
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Figur 11. δ18O-värden för olika platser i Gävleåsen och i infiltrationsvatten till infiltrationsanläggningen för tidsperioden augusti 
2014 till september 2015. 

5.2.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
Förhållandet mellan δ2H och δ18O för grundvatten respektive åvatten kan ses i figur 12. Figuren 
visar att provtagspunkterna lagt sig i ett linjärt diagonalt band. Figuren visar att 
provtagspunkterna huvudsakligen lagt sig i två olika kluster. För klustret längst ner till vänster i 
figuren ligger mätvärden för grundvatten. För klustret uppe till höger i figuren ligger mätvärden 
för åvatten. Figuren visar att grundvattnet har mer negativa δ2H- och δ18O-värden än 
förfiltervattnet, membranvattnet och sprinklervattnet, således innehåller grundvattnet mindre 18O 
relativt 16O än vad åvattnet gör. Det finns även en större variabilitet i δ18O-värden i åvattnet 
jämfört med grundvattnet, vilket också visades i figur 11. 

 
Figur 12. Förhållandet mellan δ2H och δ18O i Gävleåsen samt i förfiltervatten, membranvatten och sprinklervatten till 
infiltrationsanläggningen. 



 
 

34 

5.2.3 Isotopmassbalans för de tre modellerna  
Medelvärden av δ18O uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen redovisas i tabell 13. 
Uppströmsvärdet för δ18O i flöde A är beräknat medelvärde för Upptagsvattenvattnet och 
nedströmsvärdet för δ18O i flöde E är beräknat medelvärde för vattenprover tagna ur 
observationsrör Or5. 
 
Tabell 13. Medelvärden för δ18O uppströms i Upptagsvatten och nedströms i observationsrör Or5 

Medelvärde δ 18O [‰] 
Upptagsvatten -10,30 
Or5 -10,00 

5.2.3.1 Modell 1 
I tabell 14 redovisas medelvärden av δ18O för grundvatten respektive åvatten som infiltrerats vid 
infiltrationsanläggningen. Dessa värden användes tillsammans med medelvärden på grund- och 
åvattenflödena från infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell 7, redovisade värden på 
δ18O i tabell 13 och flöde A och E för modell 1 som redovisades i tabell 10 för att ställa upp en 
isotopmassbalans för modell 1 enligt ekvation 11.  

Tabell 14. Medelvärden av δ18O för de olika vatten som ingår i isotopmassbalansen för modell 1 

Vatten δ 18O-värde [‰] 
Grundvatten -10,30 
Åvatten -9,10 
 
Tabell 15 visar vad vänster- och högerledet i isotopmassbalansen beräknades till samt differensen 
mellan dem. 

Tabell 15. Framräknade värden för vänsterled och högerled i isotopmassbalansen som ställts upp i ekvation 11 

Isotopmassbalans [l/s ‰] 

Vänsterled  -1088,42 
Högerled -1079,57 
Differens mellan vänster- och högerled 8,85 

5.2.3.2 Modell 2 
I figur 13 visas förhållandet mellan δ18O i nettoutflödet X mellan observationsrör Or1 och Or5 
och nettoutflödet X:s storlek framräknat med ekvation 12 för modell 2. Flöde A och E för modell 
2 i tabell 10 har använts samt δ18O-värden för dessa flöden från tabell 13.  Medelvärden av 
grund- och åvattenflödena från infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell 7 har använts 
tillsammans med medelvärden av δ18O för dessa vatten som redovisas i tabell 14. I figuren visas 
även uppmätta minimum- och maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen, som redovisas i tabell 
16. I figuren kan det ses att storleken på nettoutflödet X hamnade inom det ungefärliga intervallet 
60 till 75 liter per sekund.  
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Figur 13. Förhållandet mellan δ18O och nettoutflödet X:s storlek mellan observationsrör Or1 och observationsrör Or5 beräknat 
för modell 2. 

Extremvärden för δ18O vid Gävleåsen redovisas i tabell 16. Uppmätt minimumvärde för δ18O 
under tidsperioden augusti 2014 till september 2015 var -10,51 promille och maximumvärde för 
δ18O var -8,40 promille. Minimumvärdet var i Upptagsvattnet och maximumvärdet var i 
förfiltervattnet.  

Tabell 16. Minimum- och maximumvärde för δ18O som har uppmätts i vattenprover tagna vid Gävleåsen under tidsperioden 
augusti 2014 till september 2015 samt var detta prov togs 

Minimumvärde δ 18O [‰] Upptagsvatten -10,51 
Maximumvärde δ18O [‰] Förfilter -8,40 
 

5.2.3.3 Modell 3 
Förhållandet mellan δ 18O och nettoinflödet Y:s storlek för modell 3 beräknades med ekvation 12 
och visas i figur 14. Flöde A och E för modell 3 hämtade från tabell 10 har använts samt δ18O-
värden från tabell 13 för flöde A och E. Medelvärden av grund- och åvattenflödena från 
infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell 7 har använts tillsammans med medelvärden av 
δ18O för dessa vatten som redovisas i tabell 14. I figuren visas även uppmätta minimum- 
och maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen som redovisades i tabell 16. I figuren ses att 
storleken på nettoinflödet hamnade inom det ungefärliga intervallet 77 till 97 liter per sekund.  
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Figur 14. Förhållandet mellan δ18O och nettoinflödet Y:s storlek mellan observationsröret Or1 uppströms och observationsröret 
Or5 nedströms beräknat med modell 3.  

5.2.4 Blandningförhållandet i grundvattnet vid Or5 beräknat med δ18O-värden 
Blandningsförhållandet i observationsrör Or5, uttryckt som ett medelvärde för perioden augusti 
2014 till september 2015, redovisas i tabell 17. Förhållandet beräknades utifrån antagandet att 
vattnet i observationsrör Or5 var en blandning av åvatten och grundvatten. I tabellen ses att 
blandningsförhållandet i vattnet vid Or5 under perioden var 74 procent grundvatten och 26 
procent åvatten. 

Tabell 17. Blandningsförhållande i observationsrör Or5 av grund- och åvatten 

Period Andel grundvatten Andel åvatten 
2014-08-05 – 2015-09-08 0,74 0,26 

5.3 Kemisk analys 
I detta avsnitt presenteras hur halten klorid, organiskt material och löst syre varierat över tiden i 
grundvattnet för de olika mätstationerna. 

5.3.1 Blandningsförhållandet i grundvattnet vid Or5 med kloridjonskoncentrationen 
Tabell 18 visar andelen grundvatten och andelen åvatten i observationsrör Or5, för perioden 
augusti 2014 till september 2015. Medelandelen grundvatten under denna period var 75 procent. 

Tabell 18. Medelvärde av andel åvatten och grundvatten i observationsrör Or5 under perioden augusti 2014 till september 2015 

Period Andel grundvatten Andel åvatten 
2014-08-05 – 2015-09-08 0,75 0,25 

 
 
  



 
 

37 

5.3.2 Halt löst syre, organiskt material samt klorid över tid 

5.3.2.1 Kloridhalt 
Figur 15 visar att kloridhalten i grundvattnet var relativt konstant under året vid samtliga 
mätstationer förutom för vissa variationer vid observationsrör Or3 samt observationsbrunn Ob2. 
Grundvattnet i den djupborrade observationsbrunnen Ob2 hade en hög halt klorid jämfört med de 
övriga mätpunkterna och åvattnet samt Or2 hade generellt en låg kloridhalt.  

 

Figur 15. Kloridhalt i grundvattnet vid provplatserna under perioden augusti 2014 till september 2015 

5.3.2.2 Organiskt material 
I figur 16 kan det utläsas en ökning av organiskt material i grundvattnet vid observationsrör Or2 
under året. För observationsrör Or3 och observationsbrunn Ob1 varierade halten något under året. 
Halten organiskt material i åvattnet var konstant högre än halten i grundvattnet under det 
undersökta året.  

 

Figur 16. Halt organiskt material i grundvattnet vid provplatserna under perioden augusti 2014 till september 2015. 
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5.3.2.3 Löst syre 
Halten löst syre varierar över tid vid de olika mätpunkterna enligt figur 17.  Det kan utläsas en 
tydlig ökning av löst syre under perioden juli till augusti 2015 för observationsrör Or2, det vill 
säga mätpunkten efter sprinkleranläggningen. De övriga provplatserna visar generellt en lägre 
halt löst syre under denna tidsperiod jämfört med månaderna innan. Dock gäller inte denna trend 
för provplatsen uppströms, Upptagsvatten, och det membranrenade åvattnet, Membran. Det 
membranrenade åvattnet har enligt figur 17 konstant en högre halt löst syre än grundvattnet vid 
de undersökta tidpunkterna.  

 

Figur 17. Halt löst syre i grundvattnet vid provplatserna under perioden augusti 2014 till september 2015 
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5.3.3 Piperdiagram 
Figur 18 visar ett årsmedelvärde för jonsammansättningen i grundvattnet vid de olika 
mätplatserna samt i åvatten från Gavleån. Piperdiagrammet i figur 20 visar en tydlig skillnad i 
jonsammansättningen mellan åvattnet, grundvattnet i den djupborrade observationsbrunnen Ob2 
och grundvattnet vid övriga mätplatser. Grundvattnet i Ob2 har, som även visas i figur 15, en 
högre andel kloridjoner än grundvattnet vid de andra mätplatserna. Åvattnet från Gavleån har en 
lägre andel karbonat än grundvattnet. 

  

Figur 18. Piperdiagram med årsmedelvärde för jonsammansättningen vid provplatserna. 

Figur 19 vid Or2 visar att grundvattnets jonsammansättning generellt inte ändrats under den valda 
tidsperioden.  Dock kan det utläsas en skillnad i grundvattnets jonsammansättning i augusti 2015 
jämfört med grundvattenproverna som tagits tidigare under året.  

   

Figur 19. Piperdiagram för mätplats Or2 i förhållande till tid. 



 
 

40 

6. Diskussion 

6.1 Darcys lag och dess uppskattade parametrar 
Darcys lag (ekvation 2) innehöll tre parametrar som vi behövde uppskatta för beräkning av flöde 
A och E för vardera modell. Dessa tre parametrar var de hydrauliska konduktiviteterna för flöde 
A och E, samt deras tvärsnittsareor och gradienter. De tre parametrarna bidrog på olika sätt med 
osäkerhet till våra resultat som diskuteras i detta avsnitt.  

6.1.1 Hydraulisk konduktivitet i Gävleåsen  
Den hydrauliska konduktiviteten antogs vara densamma i hela åsen, enligt avsnitt 4.1.2. Detta 
antagande genomfördes genom att studera olika källor som nämnde hydrauliska konduktiviteter 
för olika jordfraktioner. Gävleåsen består till största delen av fraktionerna sandigt grus och 
grusig sand. Av denna anledning fokuserade vi endast på dessa jordfraktioner i tabell 5. Den 
hydrauliska konduktiviteten har antagits vara densamma oavsett på vilket djup eller var i 
Gävleåsen flödena sker. Hydrauliska konduktiviteten är dock troligen något som egentligen 
varierar i Gävleåsen, även med avseende på säsongsvariationer. För noggrannare uppskattningar 
av flödet rekommenderar vi genomförandet av en studie för att identifiera Gävleåsens verkliga 
hydrauliska konduktivitet, och dess variation med djupet. 

6.1.2 Gradienter och tvärsnittsareor för flöde A och E 
Gradienterna och tvärsnittsareorna som tillämpats i Darcys lag för flöde A och E, se tabell 8, kan 
bidra med en osäkerhet. Dessutom sker det en årsvariation för grundvattenytans höjdläge i åsen. 
Höjdtermen (Δh) i ekvation 2 för gradienten är därav ej nödvändigtvis konstant såsom det har 
beräknats i detta projekt. Dock påverkar inte dessa värden resultatet i stor utsträckning eftersom 
resultatet visar hur flöde A och flöde E förhåller sig till varandra och att dessa värden var 
konstanta i de tre modellerna. Resultatet visar också hur dessa flöden förhåller sig till flödet från 
infiltrationsanläggningen. Beräkningarna av flödet har dock betydelse för senare uppställningar 
av isotopmassbalanser för de tre olika modellerna då det i dessa ingår flöde A och E.  

6.2 Flödesberäkningar och isotopmassbalans för de tre modellerna 
Eftersom osäkerhet råder för den uppskattade hydrauliska konduktiviteten i Gävleåsen blir också 
de hydrauliska konduktiviteterna för flöde E i de olika modellerna av stor osäkerhet, se tabell 9. 
De hydrauliska konduktiviteterna för flöde E i de tre modellerna har anpassats till de tre 
modellerna utan vidare bedömning av vad som stämmer överens med verkligheten. Flöde A är 
dock konstant för de tre modellerna, baserat på avsnitt 4.1.2. 

6.2.1 Modell 1 
Figur 10 visar flödena för modell 1 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 7 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 1. Både figuren och tabellen visar att 
summan av flöde A, B C och D var exakt lika med flöde E. Anledningen till att flödena beter sig 
på detta vis beror helt enkelt på att vi antagit att det ska vara så för modell 1.  

I tabell 15 redovisas resultatet av isotopmassbalansen i ekvation 11 som ställdes upp för modell 
1. Det kan i tabellen ses att differensen mellan vänster- och högerled är 8,85 liter per sekund 
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promille, vilket ger en skillnad på 0,8 procent. Isotopmassbalansen stämmer alltså relativt bra för 
modell 1. Detta var inte ett förväntat resultat då modell 1 beskriver ett idealt förhållande där inga 
in- och utflöden sker till och från åsen utöver flödena A, B, C och D. Eftersom modell 1 ej tar 
hänsyn till dessa in- och utflöden är modellen troligtvis inte realistisk. Det är inte troligt att åsen 
är som ett stängt rör där allt vatten flödar i samma riktning. Vatten rör sig från hög till låg 
potential och därför rör det sig exempelvis mot Gavleån när grundvattenytan är högre än 
åvattenytan. 

En mer realistisk variant på modell 1 skulle kunna vara att utöver flödena A, B, C och D så sker 
det okända in- och utflöden som tar ut varandra, så att nettoflödet blir noll. Det räcker inte med 
att flödena tar ut varandra även syreisotopsammansättningen i dessa flöden måste också ha ett 
netto som blir nära noll. 

6.2.2 Modell 2 
Figur 10 visar flödena för modell 2 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 8 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 2. I denna modell antas det ske en 
nettoförlust från massbalansen. Modell 2 är den enda av modellerna som har samma hydrauliska 
konduktivitet för både flöde A och för flöde E. Eftersom vi tidigare hade uppskattat att den 
hydrauliska konduktiviteten var densamma överallt för hela Gävleåsen bör det således vara 
modell 2 som är troligast för Gävleåsen.  

I tabell 11 redovisas netttoutflödet X till att vara -62 liter per sekund i modell 2. 
Isotopmassbalansen för modell 2 utfördes för att försöka verifiera ifall det kunde vara rimligt att 
ett okänt nettoutflöde skett från åsen. I figur 13 där förhållandet mellan δ18O-värde och 
nettoutflödet X redovisas kan det ses att detta flöde hamnade inom området avgränsat av max- 
och minimivärden för δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet. Vid avläsning i figur 13 vid ett 
nettoutflöde på 62 liter per sekund blir δ18O-värdet cirka -10,1 promille. Detta δ18O-värde ligger 
närmare de uppmätta värdena på δ18O för grundvatten än för åvatten enligt tabell 14. Det okända 
nettoutflödet från åsen består troligtvis av vatten med en sammansättning mest lik grundvatten. 
Modell 2 kan därför beskriva ett möjligt scenario över vad som sker i åsen.  

Blandningsförhållandet visar på tillkomst av åvatten mellan Upptagsvatten och Or5, se tabell 17 
och tabell 18. Tillkomsten av åvatten skulle kunna ha skett via infiltrationsanläggningen eller 
åvatteninträngning uppströms och nedströms flöde A, således kan modell 2 med en nettoförlust 
mellan flöde A och flöde E vara rimlig även med hänsyn till blandningsförhållandet. 

6.2.3 Modell 3 
Figur 10 visar flödena för modell 3 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 9 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 3. I denna modell antas det ske ett tillskott 
av vatten till massbalansen. Detta okända tillskott av vatten skulle kunna vara inträngt vatten från 
Gavleån, då det bland annat stämmer med beräkningar av blandningsförhållandet. För denna 
modell är den hydrauliska konduktiviteten för flöde E fyra gånger så stor som den hydrauliska 
konduktiviten för flöde A. I verkligheten är denna variation möjlig, men antagligen inte lika 
trolig som modell 2, där den hydrauliska konduktiviteten antas vara densamma överallt.  
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För modell 3 visar tabell 11 att nettotillskottet Y beräknades att vara 82 liter per sekund. I figur 
14 där resultatet av en isotopmassbalansberäkning för modell 3 redovisas kan det ses att 
nettoinflödet Y hamnar inom intervallet avgränsat av max- och minimivärden för δ18O i 
Gävleåsen och i infiltrationsvattnet. Vid avläsning i figur 14 vid flödet 82 liter per sekund kan det 
ses att detta motsvarar ett δ18O-värde på cirka -9,9 promille. Enligt tabell 14 är medelvärdet på 
δ18O för åvatten -9,10 promille. Dock kan det inte denna skillnad i δ18O-värde utesluta att ett 
okänt nettoinflöde skett. Det okända nettoinflödet kan exempelvis bestå av både grund- och 
åvatten. Scenariot som modelleras i modell 3 kan således inte förkastas med 
isotopmassbalansberäkningar.  

6.3 Isotopanalys 
Vi har antagit att isotopvärdet vid flöde A är detsamma som för Upptagsvatten, Detta innebär en 
osäkerhet då åvatten kan ha trängt in i åsen mellan Upptagsvatten och flöde A då ån följer åsen 
även uppströms. Om så är fallet kan flöde A ha en annan isotopsammansättning och därmed 
följer osäkerhet i isotopmassbalansen för de olika modellerna. 

De isotopvärden vi erhållit har tagits på de olika infiltrationsvattnen och i Or5. För en 
noggrannare studie om hur isotopanalys kan förklara flöden i åsen kan isotopdata från fler 
observationsbrunnar och -rör ge en mer dynamisk bild av de hydrogeologiska förhållandena i 
åsen.  

6.3.1 Förändringen av δ18O-värden över tid 
Figur 11 visar att isotopsammansättningen i olika vatten följer ett säsongsliknande mönster. 
Figuren visar också att värdena för observationsrör Or5 är generellt högre än Upptagsvatten. 
Detta kan tyda på en inblandning av åvatten från infiltrationsanläggningen och/eller inträngning 
från Gavleån. Då mönstret skiljer sig åt mellan åvatten och grundvatten ger detta svårigheter att 
analysera blandningsförhållanden för kortare tidsperioder utan att veta de olika vattnens 
transporttider. Det finns även en osäkerhet i denna tolkning av tidsserien då data för åvatten 
saknas under en period och att olika behandlingars inverkan på isotopsammansättningen av 
åvatten inte har studerats. 

6.3.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O 
Figur 12 visar att olika vatten tydligt klustrar sig längs en rät linje med en signifikant skillnad 
mellan åvatten och grundvatten uppströms. Detta visar på möjligheten att utifrån isotopstudier 
avgöra om åvatteninblandning skett i Gävleåsens akvifer.  

6.4 Blandningsförhållandet i Or5  
Vid en jämförelse av resultaten av beräknade blandningsförhållandet i Or5 ses en 
överensstämmelse mellan isotop- och kloridanalysen. Detta tyder på att åvatten har tillkommit 
mellan Upptagsvatten och Or5 och att antagandet att grundvattnet i Or5 i huvudsak består av 
åvatten och grundvatten uppströms kan anses rimligt.  

Eftersom observationsrör Or5 är belägen vid flöde E kan resultaten från de olika beräkningarna 
av blandningsförhållandet jämföras. Vid jämförande av blandningsförhållande uträknat med 
δ18O-värden, klorid samt flöden skiljer sig flödesuträkningen från de andra. Det skulle kunna tyda 
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på att flödet av åvatten i åsen inte enbart härrör från infiltrationsanläggningen utan att åvatten 
tränger in i åsen direkt från Gavleån. Dock är det vanskligt att dra någon slutsats av detta då 
beräkningarna baseras på flera antaganden och uppskattningar. Resultatet för beräkningen av 
blandningsförhållandet i flöde E för modell 1 baseras på antagandet att allt infiltrerat åvatten når 
grundvattnet. Detta är troligtvis inte korrekt då det infiltrerade åvatten kan till exempel avdunsta 
eller tas upp av växter. Om hänsyn tas till detta kan resultatet visa en lägre andel åvatten i 
grundvattnet. 

Vid beräkning med klorid och isotoper av blandningsförhållandet i Or5 antogs att vattnet bestod 
av två vatten med olika sammansättning. Detta gjordes för att kunna använda ekvation 1 och 
ekvation 6 då det antogs att dessa vatten var de största källorna till vattnet i Or5. Dock råder det 
osäkerhet om detta är ett rimligt antagande. Mellan Upptagsvatten och Or5 kan det tillkomma 
andra flöden, exempelvis grundvatten från annat håll, nederbörd eller relikt vatten, med annan 
sammansättning än de studerade. För en noggrannare studie kan data för nederbörd och fler 
observationsbrunnar och -rör inkluderas i beräkningarna. Detta hade vi inte tillgång till under 
denna studie. Vidare bör nämnas att även Upptagsvatten som i denna beräkning fått representera 
grundvatten kan ha åvatten inblandat då Upptagsvatten tas från brunnar uppströms belägna nära 
Gavleån.  

6.5 Kemisk analys 

6.5.1 Piperdiagram 
Medelvärdena av jonsammansättningen i grundvattnet under perioden augusti 2014 till september 
2015 vid de olika mätplatserna var relativt lika varandra, se figur 18. Detta med undantag av Ob2, 
där kloridhalten i grundvattnet var mycket högre än vid de övriga mätpunkterna. Enligt detta 
resultat verkar inte vattnet vid mätpunkterna nedströms om Upptagsvatten vara en blandning av 
grundvatten uppströms och åvatten. En förklaring till detta kan vara att även grundvattnet vid 
Upptagsvatten har påverkats av åvatten. En annan möjlighet är att grundvattnet i samtliga 
mätpunkter inte var nämnvärt påverkade av åvatten. För att få en tydligare bild av förändringar i 
jonsammansättningen med avseende på åvatten skulle det således krävas en mätpunkt längre 
uppströms. Denna mätpunkt måste vara placerad långt från Gavleån, så att risken för inträngning 
av åvatten är mycket liten. Dessa resultat är dock medelvärden av vattnets jonsammansättning 
och det kan vara vissa variationer under året som inte kan ses när bara medelvärdet studeras. 

Sammansättningen i grundvattnet vid observationsrör Or2 var i augusti månad mer lik åvattnets 
sammansättning än grundvattnets, se figur 19. Då sammansättningen tidigare under året inte 
avvikit från grundvattensammansättningen kan förändringen anses bero av att 
sprinkleranläggningen sattes i drift under juli 2015.  Vid jämförelse mellan det datum då 
sprinkleranläggningen sattes i drift och det datum då det avvikande grundvattenprovet 
registrerades kan vattnets perkolationstid uppskattas vara 1 till 20 dagar. Antagande att 
förändringen i jonsammansättningen beror av sprinkleranläggningen kan dock vara felaktigt, då 
det bara var jonsammansättningen vid ett datum som avvek. Detta kan innebära att provanalysen 
av de avvikande parametrarna var felaktig och det skulle således krävas mer data under samma 
period för att bekräfta förändringen i jonsammansättningen.   
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6.5.2 Kloridhalt över tid 
Kloridhalten i åvattnet var lägre än vad den var i grundvattnet vilket indikerar att i de fall 
kloridhalten sjunkit vid en mätpunkt kan det ha skett en inträngning av åvatten i akviferen eller 
skett en påverkan från infiltrationsanläggningen, se figur 15.  Figuren visar att kloridhalten i 
grundvattnet var högre uppströms än nedströms för de flesta mätstationerna vilket kan innebära 
att grundvattnet påverkats av åvatten. Även variationerna i Or3 kan förklaras av inträngning av 
åvatten, då förändringarna i halten klorid var mycket tydlig. 

I den djupborrade observationsbrunnen, Ob2, var kloridhalten i grundvattnet hög jämfört med 
halten vid de andra mätstationerna enligt figur 15. Halten klassas enligt Naturvårdsverket som 
relativt hög. Detta kan indikera att det skett en saltvatteninträngning av relikt saltvatten i 
akviferen. Att halten löst syre var låg i samma observationsbrunn bekräftar att vattnet i brunnen 
var äldre grundvatten.  Detta innebär att det troligtvis uppkommit ett lokalt flöde av relikt 
grundvatten till akviferen. Dock visar den låga kloridhalten vid observationsbrunn, Ob1, som 
ligger i anslutning till Ob2, att Ob1 inte påverkats av kloridhalten vid Ob2. Detta visar på ett 
mycket begränsat lokalt flöde av relikt salt grundvatten vid Ob2.   

6.5.3 Halt organiskt material över tid 
Åvattnet från Gavleån, som analyserats, innehöll en hög halt organiskt material jämfört med 
grundvattnet, se figur 16. Detta stämmer väl med teorin. Grundvattnet vid Ob1 och Or2 innehöll 
en högre halt organiskt material än i vattnet uppströms, Upptagsvatten. Detta kan förklaras av en 
inträngning av åvatten vid eller mellan dessa mätpunkter. Halten organiskt material vid Or2 steg 
kraftigt efter juli 2015. Detta kan förklaras av att sprinkleranläggningen sattes i drift i mitten av 
juli. Påverkan på grundvattnet av sprinklervattnet borde uppkomma med en viss fördröjning, 
enligt uträkning cirka 20 dagar, då sprinklervattnet måste perkolera i marken. Detta stämmer väl 
med resultaten då den kraftigaste ökningen av halten organiskt material skedde mellan juli och 
augusti 2015. Dock är organiskt material inte helt lämpligt som spårämne, då det bryts ned. 

6.5.4 Löst syre över tid 
Halten löst syre i grundvattnet varierade kraftigt med tiden vid de olika mätpunkterna, se figur 
17. Halten löst syre i Upptagsvatten, var relativt konstant under året. Detta indikerar att vattnet 
nedströms, där halten löst syre varierade kraftigt med tiden, påverkats av andra inflöden med 
andra vattensammansättningar.   

Halten löst syre i grundvattnet vid den djupborrade observationsbrunnen, Ob2, var konstant låg 
över tid. Detta kan indikera att vattnet i brunnen var äldre grundvatten.  Halten löst syre i 
grundvattnet vid Or2 ökade kraftigt i juli 2015. Denna höjning skulle kunna bero av påverkan 
från sprinkleranläggningen. Dock skedde förändringen av halten löst syre inte med någon 
tidsfördröjning vilket talar emot antagandet att förändringen i halten löst syre var orsakad av 
sprinkleranläggningen. Mycket av det vatten som infiltreras i infiltrationsanläggningen luftas och 
då åvatten i detta fall innehöll en hög halt löst syre kan det vara svårt att detektera vattnets 
ursprung med löst syre som indikator. Syre är även ett ämne som förbrukas vid nedbrytning av 
organiskt material vilket gör det mindre lämpligt som spårämne. 
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6.6 Avgränsningar 
En stor avgränsning som vi valde att göra för detta projekt var att exkludera flöden som tillkom i 
åsen på grund av nederbörd. I projektet tas inte heller hänsyn till evapotranspirationen. 
Vegetationsupptaget skulle vara av betydelse för exempelvis sprinkleranläggningen, eftersom 
denna är placerad i en skog med mycket växtlighet. Således skulle flödet från 
sprinkleranläggningen kunna vara mindre än de värden som vi tillämpat i projektet. Nederbörden 
kan också vara en källa till osäkerhet, särskilt för dagar då det regnat väldigt mycket. Detta 
nederbördsvatten tillförs nämligen direkt till infiltrationsbassängerna och sprinkleranläggningen 
och skulle därav kunna påverka flöde E. Vatten som tillförs infiltrationsbassängerna är alltid i 
kontakt med atmosfären, avdunstning skulle därför kunna minska flödet från bassängerna och 
förändra isotopsammansättningen.  
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7. Slutsatser 
Slutsatserna efter genomförandet av detta projekt var följande: 

 
• Blandningsförhållandet mellan åvatten och grundvatten nedströms infiltrationsanläggningen på 

Gävleåsen kan beräknas med hjälp av kloridjoner eller δ18O-värden om vattnet antas bestå av två 
källor med olika kloridjonkoncentration respektive isotopsammansättning.  

 
• Blandningsförhållandet samt variationer i kloridjonskoncentrationen respektive δ18O-värden visar 

att det troligtvis tillkommit åvatten från Gavleån mellan Upptagsvatten och observationsrör Or5, 
genom konstgjord infiltration och/eller inträngning. 

 
• De mest troliga flödesscenarierna i Gävleåsen av de tre modellerna är att det antingen sker ett 

okänt nettoinflöde eller nettoutflöde mellan flöde A och E. Det vill säga att modell två eller tre 
bäst beskriver flödena i Gävleåsens infiltrationsområde, eftersom åsen inte är ett slutet 
system.  Det går dock inte att med säkerhet bestämma storleken på dessa flöden, då det används 
en uppskattad hydraulisk konduktivitet i beräkningarna. För att med säkerhet bestämma storleken 
på flödena krävs att fler studier utförs för att fastställa åsens hydrauliska konduktivitet.  

 
• Den höga kloridhalten i den djupborrade brunnen Ob2 visar att det skett en saltvatteninträngning 

i akviferen. 

• För att med säkerhet kunna fastställa de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen inom det 
undersökta infiltrationsområdet med syreisotoper behövs isotopdata från fler observationsrör i 
åsen. Vattenprover behöver även tas med jämnare tidsintervall för att resultatet skall bli 
representativt för den valda perioden. 

 

	
 

 

  



 
 

47 

Referenser 
Adrielsson, L. Rullstensås. (Nationalencyklopedin). Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rullstensås. [2016-04-14]. 
Appelo, A.A.J., Postma, D. (2005).Geochemistry, groundwater and pollution. 2. Uppl. 2. Boca 

Raton: CRC Press. 
Barlow, P.M. Reichard, E.G. (2010). Saltwater intrusion in coastal regions of North America. 

Hydrogeology Journal, 18(1), s.248. 
Berlin, M., Kumar, G. S. & Nambi, I. M. (2014). Numerical Modeling on the Effect of Dissolved 

Oxygen on Nitrogen Transformation and Transport in Unsaturated Porous System. Environmental 
Modeling & Assessment, 19(4), pp 283–299. 

Clark, I. D. & Fritz, P. (1997). Environmental isotopes in hydrogeology. Boca Raton, FL: CRC 
Press/Lewis Publishers 

Craig, H. (1961). Isotopic Variations in Meteoric Waters. Science, 133(3465), ss. 1702–1703.  
Dun, Y., Tang, C. & Shen, Y. (2014). Identifying interactions between river water and 

groundwater in the North China Plain using multiple tracers. Environmental Earth Sciences, 
72(1), pp 99–110. 

Gazis, C. & Feng, X. (2003). A stable isotope study of soil water: evidence for mixing and 
preferential flow paths. Geoderma  119, 97-111. 

Gat, J. (2010). Isotope hydrology: a study of the water cycle. London: Imperial College Press. 
(Series on environmental science and management; vol. 6). 

Grip, H. & Rodhe, A. (2000). Vattnets väg från regn till bäck. 3., rev. uppl. Uppsala: Hallgren & 
Fallgren.  

Gästrike Vatten AB. Organisation. Tillgänglig: http://www.gastrikevatten.se/organisation  
[2016-04-12] 

Hansson, G. (2000). Konstgjord grundvattenbildning - 100-åring teknik inom svensk 
dricksvattenförsörjning. VAV AB (VA-forsk rapport 2000:5). Tillgänglig: 
http://vattenbokhandeln.manager.nu/Default.aspx?module=63&content=5&fwsite=1&lang=S
V&pid=96. [2016-04-15]. 

Hendriks, M.R. (2010). Introduction to Physical Hydrology. 1. uppl. New York: Oxford 
University Press Inc. 

Hsieh, J. C. C., Chadwick, O. A., Kelly, E. F. & Savin, S. M. (1998). Oxygen isotopic 
composition of soil water: Quantifying evaporation and transpiration. Geoderma, 82(1–3), ss. 
269–293.  

Hunt, R.J., Coplen, T.B., Haas, N.L., Saad, D.A., Borchardt, M.A. (2005). Investigating surface 
water-well interaction using stable isotope ratios of water. Journal of Hydrology, vol 302, ss. 
154-172 

Kendall, C. & McDonnell, J. J. (Eds) (1998). Isotope tracers in catchment hydrology. 
Amsterdam ; New York: Elsevier. 

Knutsson, G. & Morfeldt, C.-O. (2002). Grundvatten: teori & tillämpning. 3., rev. utg. 
Stockholm: Svensk byggtjänst. ISBN 978-91-7332-972-9. 

Lind, B. och Nyborg, M. (1986) Moränstruktur och hydraulisk konduktivitet.  
Göteborg: Chalmers University of Technology. (Rapportserie: 1986: 80). Tillgänglig: 
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/179514/local_179514.pdf  

Midvatten AB. Midvatten AB. Tillgänglig: http://www.midvatten.se/ [2016-04-12] 



 
 

48 

Nationalencyklopedin. Gävleåsen. Tillgänglig: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gävleåsen. [2016-04-14]. 

Naturvårdsverket (u.å.). Fördjupning - Klorid i grundvattnet. Tillgänglig: 
http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-
indikatorer/Indikatorsida/Fordjupning/?iid=79&pl=1&t=Land&l=SE. [2016-05-19]. 

Nordström, A. Vattenförsörjning. (Nationalencyklopedin). Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vattenf%C3%B6rs
%C3%B6rjning#var-finns-vattnet. [2016-04-14]. 

Panno, S. V., Hackley, K. C., Hwang, H. H., Greenberg, S. E., Krapac, I. G., Landsberger, S. & 
O’Kelly, D. J. (2006). Characterization and Identification of Na-Cl Sources in Ground Water. 
Ground Water, 44(2), pp 176–187. 

SGU (2014). Data för station 20017_4, Charlottenberg. Tillgänglig: 
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-miljoovervakning-grundvatten-sv.html [2016-04-25] 

SGU (2008). Data för station 20005_48, Arkösund. Tillgänglig: 
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-miljoovervakning-grundvatten-sv.html [2016-04-25] 

Stichler, W., Maoszewski, P., Moser, H. (1986). Modelling of river water infiltration using 
oxygen-18 data. Journal of Hydrology, vol 83, ss. 355-365. 

Svenskt vatten (2010). Dricksvattenteknik: 2, Grundvatten. 1. utg. Stockholm: Svenskt vatten. 
(Publikation U). 

Tölgyessy, J. (1993). Chemistry and Biology of Water, Air and Soil: Environmental Aspects. Elsevier. 
USGS (2015). Gw_Chart. Tillgänglig: 

http://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/GW_Chart/GW_Chart.html[2016-04-29] 
Östblom, J. (2015). Utredning av Valboåsens grundvattenmagasins förbindelse med Gavleån-En 

analys av halten löst syre genom mätningar. Diss. Gävle: Högskolan i Gävle. 
 
Icke publicerat material 
Josef Källgården, projektledare, handläggare, Midvatten AB & Karolina Stenroth, 

processingenjör, Gästrike Vatten AB, 2016-04-05. 
Josef Källgården, projektledare, handläggare, Midvatten AB, 2016-04-28. 
Karolina Stenroth, processingenjör, Gästrike Vatten AB, 2016-04-22. 
Karolina Stenroth, processingenjör, Gästrike Vatten AB, 2016-05-18. 
Lundholm, J. & Boily, Å. (2016) Resultat O18. Opublicerat Exceldokument. Department of 

Forest Ecology and Management. Umeå: Swedish University of Agricultural Sciences  
 

 

 

  



 
 

49 

Appendix 

A1. Flödesberäkningar och grafer 
% KÄNDA FLÖDEN I ÅSEN  
% Laddar in data 
load vattenflodenalla.txt 
load vattenflodenBCD.txt                                                       
 
% y-axel: åvatten- och grundvattenflöden 
Qavatten = vattenflodenalla(:,11)/1000;      % [m3/s] Åvatten 
Qgrund = vattenflodenalla(:,12)/1000;        % [m3/s] Grundvatten 
 
%årsmedelvärde för åvattnet och grundvattnet 
medel_avatten = mean(Qavatten); 
medel_grundvatten = mean(Qgrund); 
 
Q6 = vattenflodenalla(:,10)/1000;               % [m3/s] Bassäng 6 
 
% y-axel: De tre olika flödena B, C och D 
QB = vattenflodenBCD(:,4)/1000;                 % [m3/s] Sprinkler (flöde B) 
QC = Q6 + vattenflodenBCD(:,5)/1000;        % [m3/s] Bassänger (flöde C) 
QD = vattenflodenBCD(:,6)/1000;                 % [m3/s] Brunnar (flöde D) 
 
% x-axel: Tidsvektor 
ar = vattenflodenBCD(:,1); 
manad = vattenflodenBCD(:,2); 
dag = vattenflodenBCD(:,3); 
tid = datenum(ar, manad, dag); 
 
%Plottar åvatten och grundvatten mot tiden 
plot(tid,Qavatten) 
hold on 
plot(tid,Qgrund) 
datetick('x',12) 
legend( 'Åvatten','Grundvatten') 
title('Infiltration av åvatten och grundvatten (förändring över tiden)','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöden [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
 
% Plott över B C D mot tiden 
figure 
plot(tid, QB); 
hold on 
plot(tid, QC); 
hold on 
plot(tid, QD) 
datetick('x',12) 
legend( 'B (Sprinkler)', 'C (Bassänger)', 'D (Infiltrationsbrunnar)') 
title('Infiltrationsflödenas förändring över tid','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöde [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
 
% De tre modellerna i ett stapeldiagram 
%Modell 1 
QA1= 32; 
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QBCD1= 76; 
QE1= 108; 
QABCD1= 108; 
%Modell 2 
QA2= 32; 
QBCD2= 76; 
QE2= 46; 
QABCD2= 108; 
%Modell 3 
QA3= 32; 
QBCD3= 76; 
QE3= 190; 
QABCD3= 108; 
Qvektor=[QA1 QBCD1 QABCD1 QE1; QA2 QBCD2 QABCD2 QE2; QA3 QBCD3 QABCD3 QE3]; 
bar(Qvektor) 
title('Flödet uppströms, nedströms och genom infiltrationsanläggningen för de tre modellerna','fontsize',24) 
ylabel('Q [l/s]') 
xlabel('Modell') 
legend( 'A (Uppströms)', 'Årsmedelvärde av flöde B, C och D (Infiltrationsanläggningen)','Summan av flöde A, B, C 
och D', 'E (Nedströms)') 
set(gca,'fontsize',18) 

A2. Delta18O mot tiden 
%Syreisotoper. delta18O mot tiden 
%Laddar in värden 
load B_uppstromsO18.txt 
load FrfilterO18.txt 
load MemJO18.txt 
load Or5O18.txt 
load SprinklerO18.txt 
 
%B_uppströms 
B_uppstromsO = B_uppstromsO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arB = B_uppstromsO18(:,1); 
manadB = B_uppstromsO18(:,2); 
dagB = B_uppstromsO18(:,3); 
tidB_uppstroms = datenum(arB, manadB, dagB); 
 
%Förfilter 
FrfilterO = FrfilterO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arF = FrfilterO18(:,1); 
manadF = FrfilterO18(:,2); 
dagF = FrfilterO18(:,3); 
tidFrfilter = datenum(arF, manadF, dagF); 
 
%Membran 
MemJO = MemJO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arM = MemJO18(:,1); 
manadM = MemJO18(:,2); 
dagM = MemJO18(:,3); 
tidMemJ = datenum(arM, manadM, dagM); 
 
%Or5 
OrO = Or5O18(:,5); 
%Tidsvektor 
arOr = Or5O18(:,1); 
manadOr = Or5O18(:,2); 
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dagOr = Or5O18(:,3); 
tidOr = datenum(arOr, manadOr, dagOr); 
 
%Sprinkler 
SprinklerO = SprinklerO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arSp = SprinklerO18(:,1); 
manadSp = SprinklerO18(:,2); 
dagSp = SprinklerO18(:,3); 
tidSprinkler = datenum(arSp, manadSp, dagSp); 
 
%Plottar syreisotoper mot tiden. 
figure 
plot(tidB_uppstroms, B_uppstromsO,'*'); 
hold on 
plot(tidFrfilter, FrfilterO,'o'); 
hold on 
plot(tidMemJ, MemJO,'x'); 
hold on 
plot(tidOr, OrO,'^'); 
hold on 
plot(tidSprinkler, SprinklerO,'d'); 
legend('Upptagsvatten', 'Förfilter','Membran', 'Or5', 'Sprinkler') 
xlabel('tid') 
ylabel('delta18O [promille]') 
title('Syreisotopers förändring över tid','fontsize',16) 
set(gca,'fontsize',14) 
datetick('x',12) 

A3. Förhållandet mellan delta2H och delta18O 
%Syreisotoper. Förhållandet mellan delta2H och delta18O 
%Laddar in värden 
load B_uppstromsO18.txt 
load FrfilterO18.txt 
load MemJO18.txt 
load Or5O18.txt 
load SprinklerO18.txt 
 
%B_uppströms 
B_uppstromsO = B_uppstromsO18(:,5); 
B_uppstromsH = B_uppstromsO18(:,7); 
 
%Förfilter 
FrfilterO = FrfilterO18(:,5); 
FrfilterH = FrfilterO18(:,7); 
 
%Membran 
MemJO = MemJO18(:,5); 
MemJH = MemJO18(:,7); 
 
%Or5 
OrO = Or5O18(:,5); 
OrH = Or5O18(:,7); 
 
%Sprinkler 
SprinklerO = SprinklerO18(:,5); 
SprinklerH = SprinklerO18(:,7); 
 
%Plott syreisotoper mot väteisotoper 
plot(B_uppstromsO, B_uppstromsH,'*'); 
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hold on 
plot(FrfilterO, FrfilterH,'o'); 
hold on 
plot(MemJO, MemJH,'x'); 
hold on 
plot(OrO, OrH,'^'); 
hold on 
plot(SprinklerO, SprinklerH,'d'); 
legend('Upptagsvatten', 'Förfilter','Membran', 'Or5', 'Sprinkler') 
xlabel('delta18O [promille]') 
ylabel('delta2H [promille]') 
title('Förhållandet mellan delta18O och delta2H','fontsize',16) 
set(gca,'fontsize',14) 

A4. Isotopmassbalans för flöde X respektive Y 
% Medelvärden för delta18O uppströms infiltrationsanläggningen och vid 
% Or5, i infiltrerat grundvatten repektive infiltrerat åvatten 
delta18Or5=-10; % promille 
delta18upp=-10.30;% promille 
delta18infilt_gv=-10.30; %promille 
delta18infilt_av=-9.101; % promille 
% Minimum- och maximumvärden för delta18O i Gävleåsen och i 
% infiltrationsvattnet  
delta18Omin=-10.51; % Min-värde Upptagsvatten 2014-10-15 
delta18Omax=-8.40; % Max-värde Förfilter 2014-10-15 
% Modell 2 
QOr5_2=46; % l/s 
Qupp_2=32; % l/s 
Qinfilt_gv=56; % l/s 
Qinfilt_av=20; % l/s 
x2 = [9.8:1:150];% Q-blandningvektor 
% delta18Obland=y2 
y2=((QOr5_2*delta18Or5-Qupp_2*delta18upp-Qinfilt_gv*delta18infilt_gv-Qinfilt_av*delta18infilt_av).*(x2.^-
1)*(-1)); 
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x2,y2,'linewidth',2) 
ylabel('delta18O_n_e_t_t_o_u_t_f_l_ö_d_e [promille]') 
xlabel('Q_n_e_t_t_o_u_t_f_l_ö_d_e[l/s]') 
title('MODELL 2:Förhållandet mellan delta18O och storleken på nettoutflödet X','fontsize',16) 
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f2=delta18Omin.*ones(size(x2)); 
g2=delta18Omax.*ones(size(x2)); 
plot(x2,f2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(x2,g2,'linewidth',2) 
legend('Nettoutflöde X','Min-värde: Upptagsvatten','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([57 79]) 
figure 
% Modell 3 
QOr5_3=190; % l/s 
Qupp_3=32; % l/s 
x3 = [50:0.01:900];% Qblandning-vektor 
% delta18Obland=y3 
y3=((QOr5_3*delta18Or5-Qupp_3*delta18upp-Qinfilt_gv*delta18infilt_gv-Qinfilt_av*delta18infilt_av).*(x3.^-1)); 
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x3,y3,'linewidth',2) 
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ylabel('delta18O_n_e_t_t_o_i_n_f_l_ö_d_e [promille]') 
xlabel('Q_n_e_t_t_o_i_n_f_l_ö_d_e [l/s]') 
title('MODELL 3: Förhållandet mellan delta18O och storleken på nettoinflödet Y','fontsize',16) 
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f3=delta18Omin.*ones(size(x3)); 
g3=delta18Omax.*ones(size(x3)); 
plot(x3,f3,'linewidth',2) 
hold on 
plot(x3,g3,'linewidth',2) 
legend('Nettoinflöde Y','Min-värde: Upptagsvatten','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([73 108])   

A5. Blandningsförhållandet vid olika perioder med hjälp av kloridjoner 
% Årsmedel 
medned=13.79; 
medupp=16.74; 
medan=4.71; 
medelf=(medned-medupp)/(medan-medupp); 
 
% Halvårsmedel vinter okt-mar, sommar april-september, vår jan-jun, höst 
% jul-dec samt perioderna nov-april & maj-oktober. 
 
avatten1=[4.58 4.85 4.85 4.66 4.3 5.27]; 
Uppstroms1=[16.64 17.2 16.86 16.8 16.78 16.88]; 
nedstroms1=[13.71 15 14.75 12.5 13.75 13.83]; 
C1=[]; 
for i=1:6 
    c1=(nedstroms1(i)-Uppstroms1(i))/(avatten1(i)-Uppstroms1(i)); 
    C1=[C1 c1];    
end 

A6. Halt organiskt material och klorid över tid 
%Upptagsvatten 
%Laddar in data 
load Buppstroms_COD_Cl.txt 
  
%Upptagsvatten, organiskt material och klorid 
Buppstromsorg=Buppstroms_COD_Cl(:,4); 
Buppstromscl=Buppstroms_COD_Cl(:,5); 
  
%Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar1 = Buppstroms_COD_Cl(:,1); 
manad1 = Buppstroms_COD_Cl(:,2); 
dag1 = Buppstroms_COD_Cl(:,3); 
tid1 = datenum(ar1, manad1, dag1); 
  
%MEMJ 
%Laddar in data 
load MemJ_COD_Cl.txt 
  
% MemJ, organiskt material och klorid 
MemJorg=MemJ_COD_Cl(:,4); 
MemJcl=MemJ_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar2 = MemJ_COD_Cl(:,1); 
manad2 = MemJ_COD_Cl(:,2); 
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dag2 = MemJ_COD_Cl(:,3); 
tid2 = datenum(ar2, manad2, dag2); 
  
% OB1 
%Laddar in data 
load Ob1_COD_Cl.txt 
  
% Ob1, organiskt material och klorid 
Ob1org=Ob1_COD_Cl(:,5); 
Ob1cl=Ob1_COD_Cl(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar3 = Ob1_COD_Cl(:,1); 
manad3 = Ob1_COD_Cl(:,2); 
dag3 = Ob1_COD_Cl(:,3); 
tid3 = datenum(ar3, manad3, dag3); 
  
% OB2 
%Laddar in data 
load Ob2_COD_Cl.txt 
  
% Ob2,organiskt material och klorid 
Ob2org=Ob2_COD_Cl(:,4); 
Ob2cl=Ob2_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar4 = Ob2_COD_Cl(:,1); 
manad4 =Ob2_COD_Cl(:,2); 
dag4 = Ob2_COD_Cl(:,3); 
tid4 = datenum(ar4, manad4, dag4); 
  
% Or5 
%Laddar in data 
load Or5_COD_Cl.txt 
  
% Or5, organiskt material och klorid 
Or5org=Or5_COD_Cl(:,4); 
Or5cl=Or5_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar5 = Or5_COD_Cl(:,1); 
manad5 = Or5_COD_Cl(:,2); 
dag5 = Or5_COD_Cl(:,3); 
tid5 = datenum(ar5, manad5, dag5); 
  
% OR4 
%Laddar in data 
load Or4_COD_Cl.txt 
  
% Or4,organiskt material och klorid 
Or4org=Or4_COD_Cl(:,4); 
Or4cl=Or4_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar6 = Or4_COD_Cl(:,1); 
manad6 = Or4_COD_Cl(:,2); 
dag6 = Or4_COD_Cl(:,3); 
tid6 = datenum(ar6, manad6, dag6); 
  
% OR3 
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%Laddar in data 
load Or3_COD_Cl.txt 
  
% Or3, organiskt material och klorid 
Or3org=Or3_COD_Cl(:,4); 
Or3cl=Or3_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar7 = Or3_COD_Cl(:,1); 
manad7 = Or3_COD_Cl(:,2); 
dag7 = Or3_COD_Cl(:,3); 
tid7 = datenum(ar7, manad7, dag7); 
  
% OR2 
%Laddar in data 
load Or2_COD_Cl.txt 
  
% Or2,organiskt material och klorid 
Or2org=Or2_COD_Cl(:,4); 
Or2cl=Or2_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar8 = Or2_COD_Cl(:,1); 
manad8 = Or2_COD_Cl(:,2); 
dag8 = Or2_COD_Cl(:,3); 
tid8 = datenum(ar8, manad8, dag8); 
  
% OR6 
%Laddar in data 
load Or6_COD_Cl.txt 
  
%  Or6, organiskt material och klorid 
 Or6org= Or6_COD_Cl(:,4); 
 Or6cl= Or6_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar9 =  Or6_COD_Cl(:,1); 
manad9 =  Or6_COD_Cl(:,2); 
dag9 =  Or6_COD_Cl(:,3); 
tid9 = datenum(ar9, manad9, dag9); 
  
%Pegel_gavlean 
%Laddar in data 
load Pegel_gavlean_COD_Cl.txt 
  
% Pegel_gavlean, organiskt material och klorid 
Pegel_gavleanorg=Pegel_gavlean_COD_Cl(:,4); 
Pegel_gavleancl=Pegel_gavlean_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,1); 
manad10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,2); 
dag10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,3); 
tid10 = datenum(ar10, manad10, dag10); 
  
figure(1) 
plot(tid1,Buppstromsorg, ':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJorg,'-.','linewidth',2) 
hold on 
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plot(tid3,Ob1org,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9,Or6org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid10, Pegel_gavleanorg,'linewidth',2) 
  
datetick('x',12) 
legend('Upptagsvatten', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6', 'Åvatten') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Organiskt material [mgO2/l]') 
title('Halt organiskt material över tid','fontsize',11) 
  
figure(2) 
plot(tid1,Buppstromscl,':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJcl,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1cl,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9, Or6cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid10, Pegel_gavleancl,'linewidth',2) 
 
datetick('x',12) 
legend('Upptagsvatten', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6', 'Åvatten') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Klorid [mg/l]') 
title('Kloridhalt över tid','fontsize',11) 
  
Halt löst syre över tid 
clear all 
close all 
  
% Upptagsvatten 
%Laddar in data 
load Buppstroms_lost_syre.txt 
  
% Upptagsvatten, Löst syre 
Buppstroms=Buppstroms_lost_syre(:,4); 
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% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar1 = Buppstroms_lost_syre(:,1); 
manad1 = Buppstroms_lost_syre(:,2); 
dag1 = Buppstroms_lost_syre(:,3); 
tid1 = datenum(ar1, manad1, dag1); 
  
% MEMJ 
%Laddar in data 
load MemJ_lost_syre.txt 
  
% MemJ, Löst syre 
MemJ=MemJ_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar2 = MemJ_lost_syre(:,1); 
manad2 = MemJ_lost_syre(:,2); 
dag2 = MemJ_lost_syre(:,3); 
tid2 = datenum(ar2, manad2, dag2); 
  
% OB1 
%Laddar in data 
load Ob1_lost_syre.txt 
  
% Ob1, Löst syre 
Ob1=Ob1_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar3 = Ob1_lost_syre(:,1); 
manad3 = Ob1_lost_syre(:,2); 
dag3 = Ob1_lost_syre(:,3); 
tid3 = datenum(ar3, manad3, dag3); 
  
% OB2 
%Laddar in data 
load Ob2_lost_syre.txt 
  
% Ob2,Löst syre 
Ob2=Ob2_lost_syre(:,4);  
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar4 = Ob2_lost_syre(:,1); 
manad4 =Ob2_lost_syre(:,2); 
dag4 = Ob2_lost_syre(:,3); 
tid4 = datenum(ar4, manad4, dag4); 
  
% Or5 
%Laddar in data 
load Or5_lost_syre.txt 
  
% Or5, Löst syre 
Or5=Or5_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar5 = Or5_lost_syre(:,1); 
manad5 = Or5_lost_syre(:,2); 
dag5 = Or5_lost_syre(:,3); 
tid5 = datenum(ar5, manad5, dag5); 
 
% OR4 
%Laddar in data 
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load Or4_lost_syre.txt 
  
% Or4, Löst syre 
Or4=Or4_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar6 = Or4_lost_syre(:,1); 
manad6 = Or4_lost_syre(:,2); 
dag6 = Or4_lost_syre(:,3); 
tid6 = datenum(ar6, manad6, dag6); 
  
% OR3 
load Or3_lost_syre.txt 
  
% Or3, Löst syre 
Or3=Or3_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar7 = Or3_lost_syre(:,1); 
manad7 = Or3_lost_syre(:,2); 
dag7 = Or3_lost_syre(:,3); 
tid7 = datenum(ar7, manad7, dag7); 
  
% OR2 
load Or2_lost_syre.txt 
  
% Or2, Löst syre 
Or2=Or2_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar8 = Or2_lost_syre(:,1); 
manad8 = Or2_lost_syre(:,2); 
dag8 = Or2_lost_syre(:,3); 
tid8 = datenum(ar8, manad8, dag8); 
  
% OR6 
load Or6_lost_syre.txt 
  
%  Or6, Löst syre 
 Or6= Or6_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar9 =  Or6_lost_syre(:,1); 
manad9 =  Or6_lost_syre(:,2); 
dag9 =  Or6_lost_syre(:,3); 
tid9 = datenum(ar9, manad9, dag9); 
  
figure(1) 
plot(tid1,Buppstroms, ':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJ,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4,'linewidth',2) 
hold on 
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plot(tid7,Or3,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9,Or6,'linewidth',2) 
  
datetick('x',12) 
legend('Upptagsvatten', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Halt löst syre [mg/l]') 
title('Halt löst syre över tid','fontsize',11) 
 

A7. Ekvationer 
 
Ekvation E1 beskriver en massbalans för blandningsvattnet vid Or5 för beräkning med 
kloridjonkoncentrationen. Beteckningen Cf är fraktionen åvatten som tillkommit mellan 
Upptagsvatten och Or5, Cåvatten är kloridjonkoncentrationen i Gavleån, Cgrundvatten är 
kloridjonkoncentrationen i Upptagsvatten och Cblandning är kloridjonkoncentrationen i blandvattnet 
vid Or5.  
 
!! ∙ !å!"##$% + 1− !! ∙ !!"#$%&'(()$ = !!"#$%$&$'                                                           (E1)            

Ekvation E2 beskriver en massbalans för blandningsvattnet vid Or5 för beräkning med 
syreisotoper. Beteckningen Fåvatten är fraktionen åvatten som tillkommit mellan Upptagsvatten 
och Or5, δ18Oåvatten är δ18O-värdet i Gavleån, δ18Ogrundvatten är δ18O-värdet i Upptagsvatten och 
δ18Oblandning är δ18O-värdet i blandvattnet vid Or5.  
 
!å!"##$% ∙ !!"!å!"##$% + 1− !å!"##$% ∙ !!"!!"#$%&'(()$ = !!"!!"#$%$&$'                                (E2) 
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Sammanfattning 
Detta projekt är framtaget som kandidatarbete i civilingenjörsprogrammet i miljö- och 
vattenteknik på initiativ av Gästrike Vatten AB och Midvatten AB. Projektet initierades på grund 
av att grundvattennivåerna i Gävle kommuns grundvattentäkt sjunker. Gävle kommun tar sitt 
dricksvatten från Gävleåsens grundvattenmagasin. Konstgjord infiltration genom infiltrations-
bassänger, infiltrationsbrunnar och sprinklers används för att öka grundvattenbildningen i åsen. I 
projektet studerades de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen. Detta genomfördes genom att 
beräkna två okända flöden i åsens akvifer samt att undersöka huruvida halt löst syre, organiskt 
material, kat- och anjoner samt stabila syre- och väteisotoper kunde användas som spårämnen för 
vilket vatten som finns i akviferen.  
 
De två olika vatten som behandlades i projektet var grundvatten uppströms infiltrations-
anläggningen och åvatten från Gavleån. Tre modeller över hur flödet i åsen varierar utformades 
på grund av den stora osäkerhet som fanns vid uppskattning av åsens hydrauliska konduktivitet 
som användes vid flödesberäkningarna. I den första modellen antogs att åsens massbalans 
stämde, alltså att allt vatten som infiltrerades och strömmade i akviferen tillkom nedströms i 
akviferen. Denna modell visade sig kunna vara möjlig vid uppställandet av en isotopmassbalans. 
Den andra modellen byggde på att det skedde ett okänt nettoutflöde ut från åsen mellan flödet 
uppströms och flödet nedströms om infiltrationsanläggningen. I denna modell var åsens 
hydrauliska konduktivitet konstant vilket var en realistisk uppskattning då inga mätningar av 
hydraulisk konduktivitet utförts. En uppställning av en isotopmassbalans för vattnet i åsen visade 
att även denna modell skulle kunna vara möjlig. Att vatten istället skulle ha tillkommit till 
akviferen från exempelvis Gavleån eller genom inträngning av äldre grundvatten var en annan 
teori som undersöktes med den tredje modellen. Uppställning av en isotopmassbalans för denna 
modell tydde på att det kan vara en möjlig bild av hur flödena i Gävleåsens akvifer förhöll sig till 
varandra och infiltrationsflödet genom infiltrationsanläggningen.  
 
Vid beräkning av blandningsförhållandet mellan grund- och åvatten nedströms om infiltrations-
anläggningen visade både syreisotopsberäkningar och beräkningar med kloridjoner att åvatten 
tillkommit i akviferen.  De kemiska parametrarna löst syre och organiskt material visade sig inte 
vara lämpliga som spårämne för att bestämma källor till ett flöde. Dock kan dessa parametrar 
användas för att bedöma om det skett en förändring i vattenkvaliteten.   
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1. Inledning 
Gävleåsen är belägen i Gävle nära svenska östkusten och intill åsen rinner Gavleån parallellt. Ett 
grundvattenupptag på 300 liter per sekund från Gävleåsens akvifer förser idag cirka 90 000 
personer i Gävle kommun med dricksvatten. Befolkningen tros öka med 1 300 personer per år. 
Av denna anledning har den naturliga grundvattenbildningen i åsen behövt kompletteras med 
konstgjord grundvattenbildning. Detta sker via en infiltrationsanläggning belägen på Gävleåsen 
(Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-05).  

Gästrike Vatten AB har sammanställt underlagsdata från olika mätplatser på åsen under några års 
tid. Dessa underlagsdata består både av kemiska och fysikaliska parametrar. De kemiska 
parametrar som har analyserats i detta projekt är halt löst syre, halt organiskt material, an- och 
katjoner samt stabila syre- och väteisotoper. De fysikaliska parametrar som analyserats är flöden 
från infiltrationsanläggningen. Med hjälp av dessa parametrar ska projektet besvara om 
variationer av stabila syreisotoper och de övriga kemiska parametrarna kan användas för att 
förklara de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen. Även vattenflödet uppströms och 
nedströms infiltrationsanläggningen ska fastställas, samt blandningsförhållandet nedströms om 
infiltrationsanläggningen. För att få en bättre uppfattning om de hydrogeologiska förhållandena i 
akviferen har Midvatten AB och Gästrike Vatten AB tagit fram detta projekt som vi utför som 
kandidatarbete i civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.  

1.1 Uppdragsgivare 
Projektet har initierats av Midvatten AB och Gästrike Vatten AB. Midvatten AB är ett 
konsultföretag som bland annat arbetar med grundvattenfrågor och vattenförsörjning (Midvatten 
AB, u.å.). Gästrike Vatten AB är ett kommunägt bolag som sköter vattenförsörjningen och driften 
av reningsverk i fyra kommuner i Gästrikland (Gästrike Vatten AB, u.å.).  

1.2 Problemformulering 
Grundvattenytan i Gävleåsens akvifer sänks då uttaget av dricksvatten har överstigit 
grundvattenbildningen till följd av en befolkningsökning i Gävle kommun. Det är således av 
största vikt att få en ökad förståelse av Gävleåsens hydrogeologiska förhållanden för att 
säkerställa en god vattenkvalitet och vattentillgång. De hydrogeologiska förhållandena kan 
undersökas med olika metoder. En av dessa är att fastställa de olika delflöden som har gett 
upphov till det totala grundvattenflödet i åsen.  Exempel på dessa delflöden är åvatteninträngning 
från Gavleån, saltvatteninträngning samt flöden som uppkommer till följd av konstgjord 
infiltration. I projektet skulle vattenflödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen 
fastställas, samt blandningsförhållandet mellan olika vattenflöden nedströms. Även 
undersökningar huruvida kemiska parametrar såsom halt organiskt material, halt löst syre samt 
kat- och anjoner kan användas som indikatorer för de hydrogeologiska förhållandena i åsen skulle 
behandlas.  

1.3 Syfte 
Syftet med projektet var att bestämma om variationer i halt löst syre, organiskt material, an- och 
katjoner samt stabila syre- och väteisotoper kunde användas för att förklara de hydrogeologiska 
förhållandena i Gävleåsen. För att erhålla en ökad förståelse om vattnets rörelse i Gävleåsen 
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skulle storleken på flödet uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen samt 
blandningsförhållandet nedströms fastställas. 

1.4 Frågeställningar 
Projektet behandlar följande frågeställningar:  

1. Hur stort är flödet uppströms och flödet nedströms om infiltrationsanläggningen? 
2. Hur fungerar halt löst syre, organiskt material samt an- och katjoner som indikatorer för 

hur vattnet rör sig i åsen? 
3. Hur kan variationen av stabila syreisotoper och halten kloridjoner förklara 

blandningsförhållandet i vattnet nedströms om infiltrationsanläggningen? 

1.5 Underlagsdata 
Underlagsdata med olika kemiska och fysikaliska parametrar erhölls från Gästrike Vatten AB.  

1.6 Avgränsningar 
För att kunna besvara projektets frågeställningar och för att följa tidsplanen togs beslut om 
avgränsningar.  Avgränsningarna berör främst den erhållna underlagsdatan och dess kemiska och 
fysikaliska parametrar. Avgränsningarna berör också vilken tidsperiod som studerats under detta 
projekt samt naturliga flöden som inte inkluderats. Innebörden av den sista avgränsningen 
“Nederbörd, vegetationsupptag och avdunstning” berörs i Diskussion.  

1.6.1 Tidsavgränsning av underlagsdata 
Den erhållna underlagsdatan över kemiska och fysikaliska parametrar begränsades tidsmässigt 
utifrån isotopdatan. Detta på grund av att utan isotopdata för stabila syre- och väteisotoper kunde 
inte projektets alla frågeställningar besvaras. Tidsperioden begränsades därför från augusti 2014 
till september 2015. Tidsavgränsningen exkluderar observerade värden för flera år tillbaka vilket 
skulle kunna medföra att detta projekt eventuellt missar viktiga och avvikande värden för vissa 
parametrar.  

Underlagsdata för syreisotoper och flöden har i huvudsak hanterats som medelvärden över den 
avgränsade tiden. Detta på grund av att transporttiderna i åsen inte är kända och då 
säsongsvariationer förekommer.  Det är därför inte möjligt att studera kortare perioder.  

1.6.2 Parameteravgränsning av underlagsdata  
Den erhållna underlagsdatan innehöll många olika kemiska och fysikaliska parametrar. En 
gemensam bedömning för vilka parametrar som var relevanta för frågeställningarna utfördes och 
parametrarna avgränsades. Projektets kemiska parametrar avgränsades till halt löst syre, organiskt 
material, an- och katjoner samt stabila syre- och väteisotoper. Resultatet utifrån de kemiska 
parametrarna samt syreisotopdatan kan påverkas av denna parameteravgränsning då det 
exempelvis inte tagits hänsyn till vattentemperaturen vid provtagningen. 

Den erhållna fysikaliska underlagsdatan innehöll flödesdata för varje enskild infiltrations- 
bassäng och infiltrationsbrunn. I detta projekt behandlades bassängernas individuella flöden som 
ett gemensamt flöde, och infiltrationsbrunnarnas flöden betraktades som ett flöde. Flödena från 
infiltrationsanläggningen var därmed en förenkling av den erhållna underlagsdatan. 
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1.6.3 Nederbörd, vegetationsupptag och avdunstning 
I projektet togs inte hänsyn till det flöde som nederbörd bidrog med till infiltrationen. Främst på 
grund av att värden för stabila syre- och väteisotoper för nederbördsvatten ej erhölls med 
underlagsdatan.  Projektet har inte heller tagit hänsyn till vegetationens upptag av vatten och inte 
heller till avdunstning från mark och transpiration från växter.  

1.7 Rapportens disposition 
Rapporten är disponerad enligt följande upplägg: Först presenteras syftet med projektet samt en 
kort beskrivning av uppdragsgivarna och de avgränsningar som gjordes under arbetet.  Därefter 
beskrivs Gävleåsen, dess infiltrationsanläggning och flöden i åsen. För att få en djupare förståelse 
av de begrepp och parametrar som behandlas i arbetet följer ett teoriavsnitt. Detta teoriavsnitt 
behandlar bland annat grundvattenbildning, dricksvattenkvalitet, syreisotopanalys och 
flödesberäkning med Darcys lag. Därefter följer ett metodavsnitt, där de metoder som använts för 
att besvara frågeställningarna beskrivs. Efter detta presenteras projektets resultat, en diskussion 
om dessa resultat, slutsatserna efter avslutat projekt och slutligen ett appendix, där bland annat 
MATLAB-koder visas.   
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2. Platsbeskrivning 
I detta avsnitt ges en platsbeskrivning av Gävleåsen. Det presenteras information om åsen, 
infiltrationsanläggningen och flöden som detta projekt behandlar samt förklaring av beteckningar 
på olika observationsbrunnar, observationsrör och olika typer av vatten.  

2.1 Gävleåsen  
Gävleåsen är en rullstensås som sträcker sig från Enköpingsåsen, som ligger 65 kilometer från 
Gävle och fortsätter sedan ytterligare 65 kilometer norrut (Nationalencyklopedin, u.å.). Det 
grovkorniga materialet i rullstensåsen gör att den har en god vattengenomsläpplighet och på 
grund av detta bildas akviferer i de djupare delarna av åsen (Adrielsson, u.å.). Åsens sandiga och 
grusiga material ger en god vattenrening av det vatten som infiltreras och den är därför lämplig 
för dricksvattenuttag (Nordström, u.å.). 

2.2 Gävleåsens infiltrationsanläggning 
För att säkerställa en god tillgång på grundvatten i åsen har grund- och åvatten infiltrerats i 
Gävleåsen från en infiltrationsanläggning. Åvatten från Gavleån som rinner intill Gävleåsen är en 
andel av det vatten som tillförs infiltrationsanläggningen. Resterande andel vatten som tillförs är 
grundvatten från åsens akvifer som tas upp från brunnar belägna mellan en och tre kilometer 
uppströms om infiltrationsanläggningen. Detta grundvatten infiltreras sedan i 
infiltrationsanläggningen för att påskynda grundvattenbildningen nedströms (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-22). Grundvatten som tas uppströms infiltrationsanläggningen benämns 
senare i arbetet som Upptagsvatten.  

Infiltrationsanläggningen består av tre infiltrationsmetoder. Dessa infiltrationsmetoder är 
bassänginfiltration, brunnsinfiltration och sprinklerinfiltration. Totalt har infiltrations- 
anläggningen sex infiltrationsbassänger, två infiltrationsbrunnar och en sprinkleranläggning, se 
figur 1 (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-22). Figuren är ej skalenlig utan visar 
endast hur infiltrationsmetoderna ligger i förhållande till varandra, samt vad definitionen av 
infiltrationsanläggning innebär för detta projekt. Figuren visar även ett pumphus intill Gavleån 
samt en membranreningsanläggning (se nedan). 

 

Figur 1. En förenklad och översiktlig bild över infiltrationsanläggningen med dess olika infiltrationsmetoder, även 
flödesriktningen från uppströms till nedströms infiltrationsanläggningen visas. Figuren är ej skalenlig. 
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Grundvattnet som tas uppströms om infiltrationsanläggningen infiltreras till de två 
infiltrationsbrunnarna samt till bassäng 3, 4 och 5. I bassäng 1 och 2 infiltreras åvatten från 
Gavleån. Detta åvatten har förbehandlats med förfiltrering eller membranrening innan det 
infiltreras. Bassäng 6 används som en tillfällig lösning för att ytterligare öka 
grundvattenbildningen och i denna bassäng infiltreras orenat åvatten. Sprinkleranläggningen är 
också en tillfällig lösning och även här används orenat åvatten (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-22). Vid förfiltreringen silas de största partiklarna bort genom en sil 
med porstorlek 10 till 200 mikrometer. Vid membranrening renas vattnet från finare partiklar 
genom ett ultra- och ett nanofilter. Ultrafiltret har en porstorlek på cirka 10 till 100 nanometer 
och renar vattnet från bland annat virus och suspenderade partiklar. Nanofiltret har en porstorlek 
på 1 till 10 nanometer och renar vattnet från mineralsalter, lösta föreningar så som humusämnen 
samt pesticider (Svenskt vatten, 2010, ss. 95-96). I figur 2 visas en av infiltrationsbrunnarna, en 
infiltrationsbassäng samt en sprinkler från infiltrationsanläggningen. 

 

 

Figur 2. Infiltrationsanläggningen, bilden längst till vänster visar en av infiltrationsbrunnarna, i mitten visas en av 
infiltrationsbassängerna och i bilden längst till höger visas ett rör i sprinklerområdet (Källgården & Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-05). 

2.3 Flöden i Gävleåsen 
I Gävleåsen finns det i huvudsak fem olika flöden som detta projekt berör. Två av dessa flöden 
var de flöden som den naturliga grundvattenbildningen bildar uppströms och nedströms om 
infiltrationsanläggningen. De resterande tre flödena kom från infiltrationsanläggningen, det vill 
säga flödena från infiltrationsbassängerna, infiltrationsbrunnarna samt sprinkleranläggningen.  

Figur 3 visar de fem olika vattenflödena i åsen (flöde A, B, C, D och E). Figuren visar även de 
olika observationsrör (Or) och observationsbrunnar (Ob) för provtagning som finns utplacerade 
på åsen. Proverna från rör respektive brunnar behandlas på samma sätt och ger därmed 
jämförbara prover. Flödena från infiltrationsanläggningen (flöde B, C och D) var kända flöden, 
medan flödena uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen (flöde A och E) var två 
okända flöden. Utöver dessa flöden kunde andra okända flöden finnas, till exempel 
åvatteninträngning, saltvatteninträngning samt utflöde genom sprickor i berget. De tre kända 
flödena från infiltrationsanläggningen bestod av infiltrerat vatten via sprinkleranläggning (flöde 
B), sex infiltrationsbassänger (flöde C) samt två infiltrationsbrunnar (flöde D). Flödena från 
infiltrationsanläggningen var kända eftersom Gästrike Vatten AB kontinuerligt mätt dessa flöden. 
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Figur 3. Tvärsnitt av Gävleåsen med dess olika flöden uppströms (flöde A) och nedströms (flöde E) om infiltrations- 
anläggningen, samt flödena B, C och D från infiltrationsanläggningen. 

Tabell 1 listar benämningar och förklaringar för flödena i Gävleåsen. Observera att tabellen också 
visar det totala flödet från infiltrationsanläggningen, det vill säga summan av flöde B, C och D. 
Utöver flödena som listas i tabellen fanns även andra naturliga flöden i Gävleåsen såsom naturlig 
infiltration, det vill säga skillnaden mellan nederbörd och evapotranspiration som inte behandlats 
i detta projekt.  

Tabell 1. Flöden i Gävleåsen 

Flöde Beskrivning 
A Flödet som sker uppströms infiltrationsanläggningen 
B Sprinklerinfiltration 
C Bassänginfiltration 
D Infiltrationsbrunnar 
E Flödet som sker nedström infiltrationsanläggningen 
B+C+D Totala flödet från infiltrationsanläggningen 

2.4 Observationsrör och observationsbrunnar i Gävleåsen 
Observationsrör och observationsbrunnar finns utplacerade på Gävleåsen för provtagning av dess 
grundvatten. I tabell 2 visas de olika observationsrören och observationsbrunnarna från vilka 
underlagsdatan har erhållits. Brunnarna och rören är tabellerade i samma ordning som de är 
placerade på åsen, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen. Figur 3 visar 
profilsnittet av åsen samt dess observationsrör och observationsbrunnars placering i förhållande 
till varandra. Detta projekt behandlar sex av Gävleåsens observationsrör och två av 
observationsbrunnarna.  
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Tabell 2. De olika observationsrören och observationsbrunnarna, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen 

Beteckning Förklaring 
Or1 Observationsrör uppströms om infiltrationsanläggningen (flöde A) 
Or2 Observationsrör nära sprinkleranläggningen 
Ob1 Observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Ob2 Djupborrad observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Or3 Observationsrör precis nedströms om infiltrationsanläggningen 
Or4 Observationsrör mellan Or3 och Or5 
Or5 Observationsrör nedströms infiltrationsanläggningen (flöde E) 
Or6 Observationsrör långt nedströms om infiltrationsanläggningen 

 
Tabell 3 förklarar de olika beteckningar på vatten (som inte hämtats från observationsrören eller 
observationsbrunnarna) för vilka isotopdata erhållits. Upptagsvatten är det vatten som tagits från 
upptagningsbrunnarna långt uppströms på Gävleåsen. Sprinkler, Membran och Förfilter är 
åvatten som infiltreras till infiltrationsanläggningen. Ett vattenprov som benämns Membran har 
alltså tagits efter vatten har passerat reningsmembranet.  

Tabell 3. Beteckningar på olika typer av vatten som isotopdata är framtaget för 

Beteckning Förklaring 
Upptagsvatten Grundvatten som tas från brunnar långt uppströms om infiltrationsanläggningen och 

som infiltreras i anläggningen 
Sprinkler Obehandlat åvatten som sprinklas på åsen via sprinkleranläggningen 
Membran Membranrenat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
Förfilter Förfiltrerat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
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3. Teori 
I detta avsnitt behandlas teorin som förklarar bakgrunden till projektet. De delar som behandlats 
är allmän information om grundvattenbildning, dricksvattenkvalitet samt Darcys lag för 
beräkning av flöden. Teorin tar även upp hur data på an- och katjoner kan hanteras med hjälp av 
piperdiagram. I teorin presenteras också stabila syre- och väteisotoper, dess egenskaper samt hur 
de förekommer i olika typer av vatten. Även hur syre- och väteisotoper kan användas för att 
studera hydrogeologiska förhållanden diskuteras.  

3.1 Grundvattenbildning 
Grundvattenbildning är benämningen för den process då akviferer fylls på med vatten. Detta sker 
genom att markvatten perkolerar ner till grundvattenzonen (Grip & Rodhe, 2000, s. 51). 
Grundvattenbildningens storlek beror till viss del av nederbördsmängden, vegetationstypen samt 
klimatet. I svenskt klimat är grundvattenbildningen som störst under hösten och våren, då 
nederbördsmängden är som störst. Under sommaren sker ingen grundvattenbildning eftersom 
värmen gör att en stor del av nederbörden evapotranspirerar och att marken inte når fältkapacitet. 
Detta medför att nederbördsvattnet hålls kvar i markvattenzonen under sommaren. Under vintern, 
när markvattnet är fruset, perkolerar mindre eller inget vatten ner till grundvattenmagasinet och 
det sker ingen påfyllnad av grundvattenmagasinet (Svenskt vatten, 2010, s. 8). 

3.1.1 Konstgjord grundvattenbildning 
I situationer då grundvattenupptag används för dricksvattenförsörjning kan grundvatten- 
bildningen vara mindre än upptaget, vilket leder till att grundvattenytan sänks. I dessa fall kan 
konstgjord infiltration implementeras. Det finns olika typer av infiltrationsmetoder som kan 
tillämpas vid konstgjord infiltration, bland annat infiltrationsbassänger, brunnsinfiltration samt 
sprinklerinfiltration (Svenskt vatten, 2010, s. 11). Figur 4 visar tre olika infiltrationsmetoder som 
bland annat tillämpas i Gävleåsen (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-22).  

 

Figur 4. Tre olika infiltrationsmetoder för konstgjord grundvattenbildning skissade utifrån Hansson (2000). 

Infiltrationsbassänger är den infiltrationsmetod som förekommer på flest ställen i Sverige 
(Hansson, 2000). När vatten renas genom infiltrationsbassänger leds det först till bassängerna, 
som har ett sandlager med ett djup på cirka en meter och vattnet perkolerar genom det. Innan 
vattnet hamnar i bassängen luftas det för att mer organiskt material ska kunna brytas ner under 
reningen (Svenskt vatten, 2010, s. 26). När vatten perkolerar genom sandlagret avlägsnas 
oönskade partiklar och efter en tid i drift bildas en biohud av mikroorganismer som effektiviserar 
reningen av vattnet. Mikroorganismerna bryter ner organiskt material och filtrerar bort 
suspenderat material från vattnet. När vattnet har passerat sandskiktet fortsätter det att perkolera 
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genom de naturliga jordlagren och reningen av vattnet fortgår. Till slut hamnar vattnet i akviferen 
och kan pumpas upp ur brunnar för att användas som dricksvatten (Hansson, 2000). 

Vid tillämpning av brunnsinfiltration pumpas vatten upp uppströms i akviferen för att sedan 
infiltreras i brunnar vid infiltrationsanläggningen längre nedströms, se figur 4. Detta görs för att 
påskynda grundvattenbildningen i akviferen där dricksvattenupptaget sker. En anledning till att 
utföra denna förflyttning av vatten är för att det kan finnas hinder i akviferen som fördröjer 
flödet. Det kan exempelvis finnas en bergskam som stoppar upp flödet eller ett ler- och siltlager 
som gör att akviferen blir sluten på vissa platser (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-
22).  
 
Ytterligare en metod för konstgjord grundvattenbildning är sprinklerinfiltration, se figur 4. 
Ytvatten leds till ett sprinklersystem som sprider ut vattnet på marken. Ytvattnet infiltreras sedan 
och organiskt material i ytvattnet bryts delvis ned av mikroorganismerna i jorden. 
Sprinklerinfiltration fungerar på samma sätt som när regnvatten perkolerar genom marken och 
bildar grundvatten (Hansson, 2000). 

3.2 Dricksvattenkvalitet 
Följande avsnitt behandlar hur löst syre och kloridjoner kan användas som spårämne, hur 
organiskt material och löst syre påverkar vattenkvaliteten samt hur halten kloridjoner kan 
användas för att beräkna ett blandningsförhållande. Även hur piperdiagram konstrueras och dess 
användningsområde behandlas samt uppkomst av relikt salt grundvatten.  

3.2.1 Halt löst syre och organiskt material 
I en tidigare studie av Östblom (2015) undersöktes Valboåsens förbindelse med Gavleån genom 
att studera halten löst syre, det vill säga syre i obunden form. I studien konstaterades att 
grundvattnet vid ett flertal platser i åsen hade en låg halt löst syre, det vill säga en halt på mindre 
än 2 milligram per liter. Den låga halten löst syre indikerade att en inträngning av åvatten eller 
gammalt grundvatten skett i området (Östblom, 2015). Gammalt grundvatten som inte har varit i 
kontakt med atmosfären under lång tid, innehåller en lägre halt löst syre (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-05-18) 

Syre förbrukas vid nedbrytning av organiskt material, där koldioxid är en av slutprodukterna 
(Appelo & Postma, 2005, s. 53). Detta innebär att i vatten med hög halt organiskt material 
försvinner en stor del av syret till atmosfären (Berlin et al., 2014). 

Vid konstgjord infiltration ökar risken för att grundvattnet får en förhöjd halt av organiskt 
material. Ytvatten innehåller generellt mer organiskt material jämfört med grundvatten. Vid 
infiltration av ytvatten kan således kapaciteten av den biologiska nedbrytningen i marken inom 
infiltrationsområdet överstigas vilket kan leda till att organiskt material når grundvattnet. På 
grund av detta kan en förbehandling av ytvattnet krävas innan infiltrationen för att minska 
förekomsten av organiskt material i vattnet. Detta görs genom exempelvis förfiltrering av vattnet 
eller genom att rena vattnet i en membrananläggning (Svenskt vatten, 2010, s. 89). Halten 
organiskt material kan exempelvis mätas i enheten mgO2/l eller halt löst kol, DOC. Enheten 
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mgO2/l syftar på hur stor mängd syre som krävs för att bryta ned organiskt material i en liter 
vatten då ett oxidationsmedel används (Tölgyessy, 1993, s. 299).   

3.2.2 Kloridjonskoncentration och saltvatteninträngning 
Bakgrundshalterna för klorid i grundvattnet i Sverige är cirka 5 till 20 milligram per liter. 
Bakgrundshalten uppkommer bland annat till följd av kloridjoner i nederbörd. Enligt 
Naturvårdsverket motsvarar en kloridhalt över 50 milligram per liter en relativt hög halt och 100 
milligram per liter en hög halt. Halten klorid i grundvattnet kan öka i samband med saltning av 
vägar under vinterhalvåret (Naturvårdsverket, u.å.). 

Förekomst av salt i grundvatten kan uppkomma till följd av inträngning av relikt salt grundvatten 
samt av saltvatteninträngning från hav. Relikt salt grundvatten bildades under istiden då 
kustområdena i Sverige var täckta av havsvatten. Detta vatten finns än i dag lagrat under 
sötvattenzonen i berggrundens spricksystem. Om en akvifer minskar kraftigt i volym kan relikt 
vattnet tränga in i djupt borrade brunnar. Detta kan innebära att akviferen inte längre är lämplig 
som dricksvattentäkt. Den ökade salthalten indikeras av höga natrium- och kloridjonshalter 
(Svenskt Vatten, 2010, ss. 85-86). Vatten som har en kloridhalt på mindre än 300 mg Cl-/l klassas 
som sötvatten (Hendriks, 2010, s. 105). 

Vid ett stort uttag av grundvatten från en kustnära akvifer minskar sötvattenzonen i volym och 
gränsskiktet mellan sötvatten- och saltvattenzonen förflyttas inåt land samt uppåt mot markytan. 
Detta innebär att grundvattnet i djupborrade brunnar kan få förhöjda salthalter. Hur mycket 
saltvatten som kommer in i en akvifer beror av ett flertal faktorer. Till exempel ökar risken för 
saltvatteninträngning om uttaget av vatten från en akvifer är större än grundvattenflödet in i 
akviferen, samt om avståndet mellan utpumpningsstationerna är för litet (Barlow & Reichard, 
2010).  

Kloridjonskoncentration kan användas för att kartlägga hur olika vatten rör sig i ett system. Detta 
är möjligt då klorid är en konservativ jon och således är obenägen att förändras över tid (Panno et 
al., 2006). 

I en studie av Dun et al. (2013) användes koncentrationen av kloridjoner i olika vatten för att 
detektera vattnets ursprung i en grundvattentäkt. Provdata som inkluderades i studien var grund- 
och åvattenprover. Utifrån dessa data bestämdes blandningsförhållandena i vattnet vid en viss 
punkt utifrån ekvation 1. Det omblandade grundvattnet i denna studie ansågs vara en blandning 
av vatten med två ursprung; vatten från ån i anslutning till akviferen samt gammalt grundvatten. 
Detta antagande var en förutsättning för att ekvation 1 skulle gälla.  I ekvation 1 anges 
kloridkoncentrationerna i enheten milligram per liter. Cf anger andelen åvatten i 
blandningsvattnet. 
 

!! =
!!"#$%$&$'!!!"#$%&'(()$
!å!"##$%!!!"#$%&'(()$

           (1) 

Ekvation 1 utgår ifrån massbalansen för blandningsvattnet (se appendix A7, ekvation E1). I 
samma studie användes även kloridjonskoncentrationen för att undersöka om någon inträngning 
av åvatten skett till akviferen i vissa mätpunkter. Åvatten hade en lägre kloridjonskoncentration 
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än grundvatten vilket innebar att vid de mätpunkter kloridhalten sjunkit ansågs det ha skett en 
inträngning (Dun et al., 2014). 

3.3 Piperdiagram 
Ett piperdiagram kan tillämpas för att analysera skillnader i olika vattenprovers kemiska 
sammansättning. I ett sådant diagram separeras anjoner från katjoner i två triangelgrafer, se figur 
5. Axlarna till triangelgrafen för katjoner representeras av kalcium-, magnesium-, kalium- och 
natriumjoner. Triangelgrafen för anjoner representeras av klorid-, sulfat-, karbonat- och 
vätekarbonatjoner. Enheten för axlarna är jonernas andel av totalkoncentrationen, som redovisas i 
procent av milliekvivalenter per liter (% meq/l). En fördel med piperdiagram är att många 
vattenanalyser kan visualiseras samtidigt. Dessutom kan diagrammet användas för att identifiera 
vad för typ av vatten som analyseras, eller om det är en blandning av olika vatten (Appelo & 
Postma, 2005, ss. 9-11).  

 
Figur 5. Piperdiagram för grundvattenprover från två mätstationer i Sverige. 

Figur 5 visar ett exempel på hur ett piperdiagram kan konstrueras. I piperdiagrammet inkluderas 
grundvattendata från två mätstationer, där data är hämtat från Sveriges geologiska undersökning 
(SGU, 2014; SGU, 2008). Den ena mätstationen ligger vid östersjökusten nära Norrköping och 
representeras av en grön cirkel i piperdiagrammet. Den andra mätstationen ligger i Värmland och 
representeras av en orange fyrkant. De uppmätta jonvärdena för de två mätstationerna bildar två 
punkter i vardera triangelgraf. Dessa punkter transfereras till den diamantformade grafen, som 
ger information om vattnets kemiska sammansättning.  I denna figur kan det utläsas att 
grundvattnets jonsammansättning skiljer sig åt mellan de olika provplatserna. Exempelvis har 
grundvattnet en högre klorid- och sulfathalt vid kustmätstationen än vid mätstationen som är 
lokaliserad inåt land. 
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3.4 Darcys lag  
Darcys lag tillämpas för mättade flödesberäkningar och beskrivs av ekvation 2 (Hendriks, 2010 s. 
64).  

! =  −!" ∆!
∆!             (2) 

Parametrarna i Darcys lag, ekvation 2, redovisas i tabell 4.  

Tabell 4. Parametrar för tillämpning av Darcys lag 

Parametrar för Darcys lag för mättat flöde 

  Q   Flöde [m3/dag] 
  K   Hydraulisk konduktivitet för mättat flöde [m/dag] 
  A   Tvärsnittsarea för flödet [m2] 
  Δh   Skillnad i total potential [m] 
  Δx   Transportsträckan på flödet [m] 

 
Grundvattenflödet i Gävleåsen sker under mättade förhållanden och kan beräknas med Darcys 
lag. De ingående parametrarna kan dock bidra med osäkerhet vid tillämpning av ekvationen. 
Exempelvis kan den hydrauliska konduktiviteten variera mycket med djupet i vissa marker. Det 
kan även vara svårt att identifiera vilken typ av jord som tvärsnittet består av, dess struktur och 
textur (Grip & Rodhe, 2000). Den hydrauliska konduktiviteten är en stark bidragande faktor till 
att flödet varierar i marken då parametern är en multiplicerande faktor till ekvationen (Lind & 
Nyborg, 1986). 

3.5 Syre- och väteisotoper 
Variationer av stabila syre- och väteisotoper används bland annat för att lokalisera vilka inflöden 
som bidrar till ett grundvattenflöde, till exempel inflödet från ytvatten, samt för att kartlägga 
säsongsvariationer i ett grundvattenflöde (Gat, 2010, s. 134). Även information om markvattnets 
blandningsförhållande från olika vattenkällor och markvattnets uppehållstid kan erhållas genom 
att studera stabila syre- och väteisotoper (Gazis & Feng, 2003). I detta avsnitt behandlas syre- och 
väteisotopers förekomst och egenskaper, isotopanalys, isotopfraktionering samt syre- och 
väteisotoper i den hydrologiska cykeln. 

3.5.1 Syre- och väteisotopers förekomst och egenskaper 
Syre- och väteisotoper förkommer naturligt i vattenmolekylen. De syreisotoper som är stabila är 
16O, 17O samt 18O och den vanligaste av dessa är 16O som består av åtta protoner och åtta 
neutroner. Väte har två stabila isotoper, i den vanligaste isotopen 1H består atomkärnan av en 
proton. Den andra stabila isotopen 2H, består förutom av protonen också av en neutron (Gat, 
2010, ss. 9-10).  

Nio kombinationer av stabila syre- och väteisotoper kan förekomma i vattenmolekyler. Den 
vanligaste sammansättningen är 1H2

16O som förekommer i cirka 99,7 procent av alla 
vattenmolekyler. Den näst vanligaste är 1H2

18O som förekommer i 0,2 procent av molekylerna. 
Isotopernas olika massor ger dem olika bindningsstyrka och detta påverkar deras 
reaktionshastighet, exempelvis vid avdunstning. Bindningsstyrkan har även ett starkt samband 



 
 

19 

med vattnets ångtryck (Clark & Fritz, 1997, ss. 26-27). Sammansättningen av isotoper påverkar 
vattnets egenskaper såsom densitet, kokpunkt och smältpunkt (Gat, 2010, ss. 10-11). 

3.5.2  Isotopanalys 
Masspektrometri är en vanlig metod för analys av stabila isotoper. Vid isotopanalys av vatten 
används olika internationella standarder som referenser, exempel på dessa är VSMOW (Vienna 
Standard Mean Ocean Water) och SLAP (Standard Light Antarctic Precipitation) (Clark & Fritz, 
1997, s. 6). 

Syreisotopsammansättningen i ett vatten uttrycks som en kvot mellan dess två vanligaste 
isotoper, 18O och 16O genom att beräkna ett δ18O-värde, se ekvation 3.  I ekvationen relateras ett 
vattenprovs kvot till en känd standards kvot i enheten promille (Clark & Fritz, 1997, ss. 6-7). 
Genom att studera ekvation 3 kan det ses att ett negativt värde på δ18O betyder att vattenprovet är 
utarmat på 18O relativt 16O jämfört med standarden. Således betyder ett positivt värde att provet 
är anrikat på 18O relativt 16O jämfört med standarden. Ekvation 3 kan även användas för att 
beräkna δ2H på samma sätt som för δ18O.  
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− 1) ∙ 1000‰		                  (3) 

Genom analys av nederbörd samt vatten från sjöar och floder från olika delar av världen har ett 
linjärt samband mellan δ2H och δ18O för färskvatten upptäckts som ges av ekvation 4 (Craig, 
1961). Sambandet benämns Global Meteoric Water Line (GMWL) (Kendall & McDonnell, 1998, 
s. 65). Upptäckten av sambandet har möjliggjort studier av grundvattens ursprung (Clark & Fritz, 
1997, s. 36). 

!!! = 8!!"! + 10           (4) 

Det linjära förhållandet mellan δ2H och δ18O i färskvatten uppkommer på grund av att olika 
isotoper i havsvatten avdunstar olika lätt (Kendall & McDonnell, 1998, s. 92). Värden för δ2H 
och δ18O för ett lokalt område kan föras in i en graf för att få detta linjära samband, dock kan det 
lokalt variera hur väl nederbördsdata följer GMWL. Därefter kan sambandet jämföras med lokala 
yt- och grundvattendata för att spåra ett visst vattens ursprung (Clark & Fritz, 1997, s. 51).  

3.5.3 Samband mellan flöden och dess isotopsammansättning 
Isotopsammansättningen i ett flöde, som är en kombination av flera olika inflöden, kan beskrivas 
av en blandningsekvation, se ekvation 5. I ekvationen inkluderas två olika inflöden Q1 och Q2 
samt ett kombinerat flöde QT, där QT är en summa av Q1 och Q2. För de olika flödena anges även 
deras individuella isotopsammansättningar; ∂18O1, ∂18O2 och ∂18OT. Ekvationen kan även 
användas till att beräkna ett okänt flöde i de fall då alla isotopsammansättningar och övriga 
flöden är kända (Kendall & McDonnell, 1998, s. 80).   

!!"!!!! = !!"!!!! + !!"!!!!          (5) 
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3.5.4 Beräkning av blandningsförhållande med hjälp av isotopdata 
Syreisotopdata kan användas för att beräkna ett vattens blandningsförhållande. Flera studier har 
genomförts där inblandning av åvatten i dricksvattentäkter beräknats. I en studie av Stichler et 
al.(1986) undersöktes blandningsförhållandet i en dricksvattentäkt nära ån Danube vid staden 
Passau. I studien analyserades syreisotopdata på åvatten, grundvatten som var opåverkat av 
åvatten samt en aktuell dricksvattenbrunn. Då dricksvattentäkten ansågs bestå av i huvudsak 
åvatten och grundvatten kunde eventuella andra vattenkällor till brunnen negligeras. 
Blandningsförhållandet beräknades utifrån ekvation 6. Det betonades att för ett tydligt resultat 
bör de två ingående komponenterna ha signifikant isotopskillnad och att dricksvattnet som 
analyserades bestod i huvudsak av två källor. Ekvation 6 utgår ifrån massbalansen för 
blandningsvattnet (se appendix A7, ekvation E2). 

!å!"##$% =
!!"!!"#$%$&$'!!!"!!"#$%&'(()$
!!"!å!"##$%!!!"!!"#$%&'(()$

       (6) 

I en annan studie av Hunt et al.(2005) där åvatteninblandning i en dricksvattentäkt i Wisconsin 
undersöktes konstaterades att isotopanalys är ett effektivt sätt att beräkna blandningsförhållande i 
en dricksvattentäkt. Det betonades dock att det krävs en tidsserie av prover för att korrekt 
analysera isotopsammansättningen i de olika vattnen. 

3.5.5 Isotopfraktionering samt syre- och väteisotoper i den hydrologiska cykeln 
Meteorologiska processer styr den hydrologiska cykeln och de stabila isotoper som finns i vattnet 
(Clark & Fritz, 1997, s. 36). Sammansättningen av syre- och väteisotoper i en vattenmolekyl 
varierar mellan vattenreservoarer beroende på fraktionering, en process som leder till skillnader i 
isotopkvoter i olika vatten. I den hydrologiska cykeln sker denna process främst vid avdunstning 
och leder till olika isotopsammansättning i vattnets olika faser. Denna förändring i 
isotopsammansättning kan beskrivas med en fraktioneringsfaktor, som är relationen mellan 
kvoten 18O/16O i vattnet före en reaktion och kvoten efter reaktionen (Clark & Fritz, 1997, s.21). 
Isotopfraktionering beror på isotopernas olika massa (Gat, 2010, s. 22). 

3.5.5.1 Avdunstning 
Vid avdunstning av ytvatten sker en fraktionering av isotopsammansättningen då vatten övergår 
till ånga. Denna fraktionering som sker vid avdunstning påverkas av många faktorer, vilket gör 
att den varierar över tid och rum. Några av faktorerna är ytvattnets isotopsammansättning, 
humiditeten över vattenytan, vattenytans struktur samt luftmassornas rörelser ovanför vattenytan 
(Gat, 2010, ss. 47-48).  

För att vatten ska avdunsta krävs det att vätebindningar bryts. Eftersom 18O-H bindningen är 
starkare än 16O-H bindningen har vattenmolekylen med isotopsammansättningen 1H2

18O ett lägre 
ångtryck än 1H2

16O. Förångning av 1H2
16O går därav fortare än förångning av 1H2

18O under 
samma förhållanden, och en anrikning av tyngre isotoper sker i den kvarvarande flytande fasen. 
Vid höga temperaturer bryts vattenmolekylers bindningar lättare till följd av att ångtrycket ökar 
med ökande temperatur. När luften ovanför vattenytan har 100 procent luftfuktighet uppnås 
jämvikt i reaktionen och det sker ingen anrikning av isotoper (Clark & Fritz, 1997, ss. 26-27). 
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Markvattnets δ18O-värde beror på balansen mellan infiltration av vatten och av 
evapotranspirationen (Hsieh et al, 1998). 

3.5.5.2 Isotopsammansättning i nederbörd 
Kondensation är den process som driver bildning av moln och därmed nederbörd. Främst sker 
fraktionering mellan vatten i gas- och vätskefas (Clark & Fritz, 1997, s. 46). Andelen 18O och 2H 
i nederbörd minskar med minskande temperatur (Clark & Fritz, 1997, s. 65). Nederbördsvatten på 
högre latituder innehåller generellt en mindre andel tunga isotoper relativt lätta isotoper än 
nederbördsvatten på lägre latituder. Detta beror på att fraktionering sker i större omfattning vid 
kondensation vid lägre temperaturer (Kendall & McDonnell, 1998, s. 102). Med minskande 
temperatur blir δ18O-värdena allt mer negativa, 18O utarmas således allt mer från 
nederbördsvattnet (Clark & Fritz, 1997, ss. 64-65).  

3.5.5.3 Isotopsammansättning i grundvatten 
Isotopsammansättningen i grundvattnen beror indirekt av klimatet i ett avrinningsområde. I 
tempererade klimat är isotopsammansättningen i grundvattnet nästan identisk med nederbördens 
sammansättning. Dock gäller detta samband endast om grundvatteninflödet i en akvifer inte 
domineras av ytvatten, då sammansättningen i detta vatten påverkas starkt av avdunstning. I 
klimat där marken under vissa tider på året är frusen beror isotopsammansättningen i 
grundvattnet till stor del av snösmältningsprocessen (Gat, 2010, s. 133).  

Vid grundvattenytan, som är i kontakt med atmosfären, är isotopsammansättningen en blandning 
av sammansättningen i grundvattnet uppströms i akviferen och det lokala flödet. Det lokala flödet 
kan till exempel ha påverkats av läckage till eller från djupare och närliggande delar av akviferen. 
Generellt påverkas inte isotopsammansättningen i grundvattnet av interaktion med akviferens 
material (Gat, 2010, ss. 133-134). 

På en plats med stora säsongsvariationer i temperatur kan variationen i isotopkvoten ses tydligt. 
Denna variation kan användas för att uppskatta hastigheten på grundvattencirkulationen i ett 
område samt när på året mest grundvattenbildning sker (Clark & Fritz, 1997, ss. 71-72). 
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4. Metod 
Avsnittet beskriver vilka metoder som har använts för att kunna besvara projektets 
frågeställningar. Däribland den metod som har tillämpats för beräkning av flöde A och E i 
Gävleåsen, samt beskrivning över hur framtagandet av tre flödesmodeller gick till. Metoden 
beskriver också hur syreisotopdata kan användas för att förkasta eller verifiera dessa tre modeller. 
Beräkning av blandningsförhållandet mellan åvatten och grundvatten i observationsbrunn Or5 
med hjälp av syreisotopdata samt med hjälp av kloriddata behandlas också i detta avsnitt. Även 
hur halten organiskt material, löst syre och kloridjoner varierar över tid i grundvattnet i 
förhållande till åvattnet berörs. Piperdiagram tillämpas för att bland annat undersöka om 
blandning av olika vatten förekommer. För att åskådliggöra den tillgängliga underlagsdatan som 
behandlas under detta avsnitt har MATLAB tillämpats för samtliga metoder. 

4.1 Flöden i Gävleåsen 
Infiltrationsanläggningens olika typer av flöden åskådliggjordes i två grafer över tiden för att få 
en tydligare bild över flödenas storlek och dess variationer. För beräkning av flöde A och E 
tillämpades Darcys lag, se ekvation 2. I ekvationen krävdes att tre okända parametrar för både 
flöde A och E beräknades eller uppskattades. Dessa parametrar var de hydrauliska 
konduktiviteterna, tvärsnittsareorna som flödena passerade genom samt flödenas gradienter. 
Flödena beräknades utifrån tre modeller (se avsnitt 4.1.4).  

4.1.1 Infiltrationsanläggningens flöden över tid 
Infiltrationsanläggningens flöde B, C och D åskådliggjordes i en graf för att erhålla en tydligare 
bild över hur infiltrationsanläggningens flöden varierade över tiden. Ytterligare en graf som visar 
infiltrationen av åvatten och grundvatten till infiltrationsanläggningen över tiden togs fram. Detta 
för att ge en tydligare bild över vilket typ av vatten som har tillsatts till åsen eftersom just åvatten 
och grundvatten innehåller olika kemiska sammansättningar. 

4.1.2 Uppskattning av Gävleåsens hydrauliska konduktivitet  
Att uppskatta markens hydrauliska konduktivitet för flöde A och E var nödvändigt för 
tillämpning av Darcys lag, se ekvation 2. Den hydrauliska konduktiviteten bidrar med en 
multiplicerande faktor till ekvationen vilket innebär att det var viktigt att uppskattningen av den 
hydrauliska konduktiviteten blev sanningsenlig. Flöde A och E är två grundvattenflöden under 
mättade förhållanden och därför var endast den hydrauliska konduktiviteten för marken där 
mättade förhållanden råder intressanta att uppskatta. 

För att uppskatta åsens hydrauliska konduktivitet studerades olika källor som berörde hydraulisk 
konduktivitet. Detta kopplades sedan till borrprofilsdata för observationsrör Or1 och Or5. Tabell 
5 visar de olika kornstorlekarnas hydrauliska konduktivitetsintervall (Grip & Rohde, 2000; 
Knutsson & Morfeldt, 2002).  

Tabell 5. Den hydrauliska konduktiviteten för sand (Grip & Rohde, 2000) och grus (Knutsson & Morfeldt, 2002) 

Kornstorlek  
Fullständigt namn 

Kornstorlek Förenklat 
namn 

Hydraulisk konduktivitet [m/s] 

Grusig sand Sand 10-5 – 10-2 
Sandigt grus Grus 10-3 – 100 
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Den hydrauliska konduktiviteten för flöde A uppskattades med hjälp av borrprofilsdata för 
observationsrör Or1 och den hydrauliska konduktiviteten för flöde E uppskattades med hjälp av 
borrprofilsdata för observationsrör Or5, se figur 3. Observationsrör Or1 hade en grundvattenyta 
på 9,03 meter under markytan, och hela röret sträckte sig till 14,5 meter under markytan. 
Observationsrör Or5 hade en grundvattenyta på 9,06 meter under markytan, och hela röret 
sträckte sig till 16,2 meter under markytan. Tabell 6 listar de olika kornstorlekarna för 
observationsrör Or1 och Or5 för respektive djup där de mättade grundvattenflödena skedde. 

Tabell 6. Kornstorleksfördelningens variation med djupet för observationsrör Or1 och Or5 baserat på borrprofilsdata 

 Meter under 
markyta 

Kornstorlek 
Fullständigt namn 

Kornstorlek 
Förenklat namn 

Observationsrör Or1 7,0 – 12,0 Grusig sand Sand 
Flöde A (uppströms) 12,0 – 13,0 Sandigt grus Grus 
 13,0 – 14,5 Block eller berg Berg 
Observationsrör Or5 8,0 – 10,0 Sandigt grus Grus 
Flöde E (nedströms) 10,0 – 16,2 Grusig sand Sand 

 
Fraktionerna grusig sand och sandigt grus antogs ha en genomsnittlig hydraulisk konduktivitet 
på 0,01 meter per sekund, baserat på tabell 6. Detta innebar att både den hydrauliska 
konduktiviteten för jorden i observationsrör Or1 och i observationsrör Or5 antogs vara 
densamma.   

4.1.3 Uppskattning av tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 
För att beräkna flöde A och E med Darcys lag behövdes även tvärsnittareorna där flödet 
strömmar uppskattas, se ekvation 2. Tvärsnittsareorna innebar i detta fall grundvattnets djup 
multiplicerat med bredden på åsen där flödena sker. Grundvattnets djup vid flöde A och E 
uppskattades med hjälp av observationsrör Or1 respektive Or5.  

Åsens bredd uppskattades till 100 meter för både observationsrör Or1 och Or5 (Källgården, 
personlig kommunikation, 2016-04-28). Grundvattnets djup för observationsrören uppskattades 
med figur 3 och med hjälp av borrprofilsdata. Genom att betrakta figur 3 uppskattades 
observationsrör Or1 grundvattendjup till tre meter. Observationsrör Or5 grundvattendjup 
uppskattades till sju meter. Dessa uppskattningar jämfördes även med borrprofilsdata för vardera 
observationsrör. Figur 6 är en variant av figur 3 för att förtydliga hur uppskattningen av 
gradienterna för flöde A och E gick till. 
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Figur 6. Grundvattnets djup för flöde A vid observationsrör Or1 och flöde E vid observationsrör Or5. 

För att beräkna flöde A och E behövde också gradienten (Δh/Δx) i Darcys lag beräknas, se 
ekvation 2. Avståndet Δx togs fram för både flöde A och E enligt figur 6.  Skillnaden i totala 
potentialen, Δh uppskattades med hjälp av borrprofilsdata för båda flödena. Gradienten för flöde 
A erhölls genom att jämföra avstånd och höjdskillnad mellan observationsrör Or1 och Or2 med 
hjälp av kartor och borrprofilsdata. Gradienten för flöde E erhölls på samma sätt, dock mellan 
observationsrör Or5 och Or6 istället. I figur 6 har Δh och Δx utmarkerats för förtydligande om 
hur borrprofilsdatan nyttjades.  

4.1.4 Tre modeller över Gävleåsens vattenflöden 
Projektet behandlar tre modeller över de tre mest troliga flödesscenarierna som kunde förekomma 
i Gävleåsen. I den första modellen antogs vattnets massbalans mellan flöde A, B, C, D och E 
stämma helt. I den andra modellen antogs det ske en förlust av vatten från massbalansen, till 
exempel utläckage till Gavleån eller till sprickor i berget. I den tredje modellen antogs det ske ett 
tillskott till massbalansen, till exempel ett inläckage. Figur 7 visar en överskådlig bild över de 
flöden som behandlas för de tre modellerna.  

 

Figur 7. Beskrivning av flödena i de tre olika modellerna. 
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För samtliga modeller antogs den hydrauliska konduktiviteten för flöde A vara konstant och 
densamma som hela Gävleåsens hydrauliska konduktivitet. Den hydrauliska konduktiviteten för 
flöde B, C och D behövde inte uppskattas eftersom dessa flöden var kända sedan innan. För 
tillämpning av de tre modellerna krävdes det dock att den hydrauliska konduktiviteten för flöde E 
varierade, för att uppfylla de olika modellernas massbalanser.  

4.1.4.1 Modell 1 
Modell 1 baserades på antagandet att massbalansen av vatten i Gävleåsen stämde till fullo för 
flödena A, B, C, D och E. Detta innebar att flöde A adderad med flödena B, C och D från 
infiltrationsanläggningen var lika med flöde E. För att uppfylla modell 1 antogs flöde E ha en 
större hydraulisk konduktivitet än flöde A, eftersom E skulle vara mindre än summan av flöde A, 
B, C och D om den hydrauliska konduktiviteten inte justerades. Flödenas massbalans för modell 
1 beskrivs av ekvation 7. 

! = ! + ! + ! + !                     (7) 

4.1.4.2 Modell 2 
Modell 2 baserades på antagandet att det sker en förlust i massbalansen av vatten innan det når 
flöde E. Den okända förlusten döptes till flöde X för modell 2. För att modell 2 skulle uppfyllas 
antogs flöde E och flöde A ha samma hydrauliska konduktivitet. Flödenas massbalans för modell 
2 beskrivs av ekvation 8.  

! = ! + ! + ! + ! − !                   (8) 

4.1.4.3 Modell 3 
Modell 3 baserades på antagandet att ett okänt flöde tillkommer till flöde E utöver flöde A, B, C 
och D. Det okända flödet som tillkommer i modell 3 döptes till Y. För att modell 3 skulle 
uppfyllas antogs flöde E ha en större hydraulisk konduktivitet än flöde A. Flödenas massbalans 
för modell 3 beskrivs av ekvation 9. 

! = ! + ! + ! + ! + !                   (9) 

4.1.5 Blandningsförhållande med modell 1 
Blandningsförhållandet av åvatten och grundvatten kunde beräknas för det totala flödet 
A+B+C+D, då flödena av åvatten respektive grundvatten från infiltrationen var kända samt flöde 
A uppskattat. I modell 1, där massbalansen antogs stämma till fullo, betydde det att ett 
blandningsförhållande erhölls för flöde E. Andelen åvatten beräknades med ekvation 10. 
 

!"#$% å!"##$% = å!"##$%&'ö!"
!"!#$# !"ö!"#        (10) 

 
 

4.2 Isotopanalys 
För att besvara frågeställning 3 användes bland annat isotopdata samt framräknade flöden med 
Darcys lag för de tre olika modellerna. Även blandningsekvationen, se ekvation 5 och 
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blandningsförhållandet, se ekvation 6 har tillämpats. Då inte isotopdata för flöde A erhölls, 
antogs isotopsammansättningen i flöde A vara den samma som i Upptagsvattnet. 

Gästrike Vatten AB har med sin underlagsdata tillhandahållit δ2H- och δ18O-värden för 
vattenprover tagna i observationsrör Or5 och för vatten som infiltrerats i 
infiltrationsanläggningen. Varje prov har analyserats fyra gånger och dess isotopsignatur har 
kalibrerats mot en laboratoriestandard. Denna laboratoriestandard har kalibrerats mot tre olika 
officiella standarder från International Atomic Energy Agency (IAEA); the Vienna Standard 
Mean Ocean Water (VSMOW), the Greenland Ice sheet Precipitation (GISP) och the Standard 
Light Antarctic Precipitation (SLAP). Standardavvikelsen för δ18O-värdena under tidsperioden 
augusti 2014 till september 2015 varierade mellan 0,00 till 0,09 promille och för δ2H varierade 
standardavvikelsen mellan 0,02 till 0,58 promille (Lundholm & Boily, 2016). 

4.2.1 Förändring av δ18O-värden över tiden i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
Variationen av δ18O med tiden i Or5 och i vattnet som infiltreras vid infiltrationsanläggningen 
undersöktes för att få en uppfattning om säsongsvariationer, samt variationer uppkomna till följd 
av ändrat blandningsförhållande mellan vatten med olika ursprung. Detta gjordes i MATLAB och 
åskådliggjordes i en figur.  

4.2.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
Med de δ2H- och δ18O-värden som erhölls har korrelationen mellan dessa åskådliggjorts i ett 
diagram genererat i MATLAB med δ2H-värden på y-axeln och δ18O-värden på x-axeln. Detta 
gjordes för att erhålla ett lokalt samband för färsk- och grundvatten kring Gävleåsen. 

4.2.3 Isotopmassbalans för de tre modellerna  
För att kunna verifiera eller förkasta de tre modellerna över troliga flödesscenarier ställdes en 
isotopmassbalans upp för vardera modell.  För modell 1 där flöde A tillsammans med flöde B, C 
och D antogs summera upp till flöde E, ställdes en isotopmassbalans upp enligt ekvation 11. 
Denna ekvation formulerades genom att utgå från blandningsekvationen, se ekvation 5. QA är 
flödet uppströms om infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.g.v. är medelflödet av grundvatten som 
infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. är medelflödet av åvatten som infiltrerats vid 
infiltrationsanläggningen och QE är flödet i åsen nedströms. Det antogs att δ18O-värdet i flöde A 
var detsamma som för Upptagsvattnet och att δ18O-värdet i flöde E var detsamma som för 
observationsrör Or5. Parametrarna δ18Oinfiltr.g.v. och δ18Oinfiltr.å.v. är medelvärden av δ18O-värden i 
infiltrerat grundvatten respektive åvatten.  

!!!!"!! + !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!. = !!!!"!!     (11) 

För modell 2 och modell 3 tillkom mellan flöde A och E, förutom flöden från 
infiltrationsanläggningen (flöde B, C och D), också ett okänt flöde (flöde X respektive Y) 
beroende på modell (modell 2 respektive 3).  
 
Blandningsekvationen, ekvation 5 användes för att ställa upp en isotopmassbalans som beskriver 
förhållandet mellan alla olika flöden i Gävleåsen, samt deras δ18O-värden för modell 2 och modell 
3 med ekvation 12. QA är flödet uppströms om infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.g.v. är medelflödet av 
grundvatten som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. är medelflödet av åvatten som 
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infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, QE är flödet i åsen nedströms och QX,Y är det okända 
flödet X respektive Y. Rimliga värden på QX,Y togs fram genom att begränsa δ18O-värdet för det 
okända flödet X respektive Y till att vara inom intervallet mellan uppmätta extremvärden för δ18O 
i Gävleåsen och infiltrationsvattnet.  

!!!!"!! + !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!. + !!,!!!"!!,! = !!!!"!!   (12) 

Med ekvation 12 kunde förhållandet mellan flödet X respektive Y, QX,Y, och dess värden för 
δ18OX,Y åskådliggöras i en figur för modell 2 och modell 3. Detta utfördes genom att sätta in de 
tidigare beräknade värdena för flöde A och E för de två modellerna i en omskriven version av 
ekvation 12, där δ18OX,Y uttrycktes som en invers funktion av QX,Y. δ18OA och δ18OE är beräknade 
medelvärden av δ18O-värden för Upptagsvatten och observationsrör Or5. Observera att δ18O-
värdet för flöde A antogs vara detsamma som det beräknade medelvärdet för Upptagsvatten och 
att δ18O-värdet för flöde E antogs vara detsamma som medelvärdet för observationsrör Or5.  

4.2.4 Blandningsförhållandet i grundvattnet vid Or5 beräknat med δ18O-värden 
Ett blandningsförhållande för vattnet vid observationsrör Or5 kunde beräknas med antagandet att 
vattnet vid Or5 bestod av två vatten med olika δ18O-värden. Denna beräkning var oberoende av 
de olika modellerna. De vatten som Or5 antogs bestå av var åvatten som tillkommit mellan 
punkten uppströms, Upptagsvatten, och punkten nedströms vid Or5 samt grundvatten. 
Grundvattnets δ18O-värde representerades av δ18O-värdet för Upptagsvatten i form av ett 
medelvärde för perioden augusti 2014 till september 2015. Åvattnets δ18O-värde representeras av 
ett medelvärde av det infiltrerade åvattnet. Andelen åvatten kunde med hjälp av ekvation 6 
således beräknas. 

4.3 Kemisk analys 
För att besvara frågeställning 2 studerades hur kloridhalten, halten organiskt material samt halten 
löst syre varierade över tiden. Detta för att undersöka om eventuella förändringar i halterna kunde 
förklaras av flödesförändringar vid infiltrationsanläggningen. Det beräknades även ett 
blandningsförhållande mellan åvatten och grundvatten nedströms infiltrationsanläggningen, vid 
flöde E. Med hjälp av piperdiagram kartlades jonsammansättningen i åvattnet samt grundvattnet 
vid de olika mätstationerna. 

4.3.1 Blandningsförhållandet i grundvattnet vid Or5 med kloridjonskoncentrationen 
För att beräkna blandningsförhållandet i vattnet vid observationsrör Or5 med hjälp av 
kloridjonskoncentrationen antogs vattnet vid Or5 endast bestå av åvatten och grundvatten. 
Åvattnet i denna beräkning var det åvatten som tillkommit mellan punkten uppströms, 
Upptagsvatten, och punkten nedströms vid Or5. Benämningen åvatten inkluderade alltså inte det 
åvatten som eventuellt varit inblandat i vattnet från början vid Upptagsvatten. Därefter 
beräknades medelvärden för kloridjonskoncentrationen i åvatten från Gavleån, vatten vid 
Upptagsvatten samt vatten vid Or5 under perioden augusti 2014 till september 2015. Dessa 
medelvärden sattes därefter in i ekvation 1, varvid andelen åvatten vid Or5 kunde beräknas.  
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4.3.2 Halt löst syre, organiskt material samt klorid över tid 
Halterna klorid, organiskt material samt löst syre sattes som en funktion av tiden, i form av 
datumet för provtagningen. Detta medförde att halten av de undersökta ämnena i 
observationsrören och observationsbrunnarna kunde jämföras mot varandra på ett överskådligt 
sätt. Dessa figurer jämfördes därefter med de olika flödena i infiltrationsanläggningen över tid för 
att undersöka om det fanns något samband. Figurerna konstruerades i MATLAB, se appendix.  

4.3.3 Piperdiagram 
Piperdiagrammen togs fram med programmet Gw_Charts, som hämtats från U.S Geological 
Survays hemsida (USGS, 2015). Vattnets jonsammansättning för alla observationsrör och 
observationsbrunnar kartlades i ett piperdiagram genom att föra in medelvärden för respektive 
jonhalter under perioden augusti 2014 till september 2015.  Det konstruerades även piperdiagram 
som visade jonsammansättningen i vattnet över tid för varje observationsrör och 
observationsbrunn, men då bara ett observationsrör Or2 visade ett avvikande resultat så 
inkluderades endast detta piperdiagram i projektet.  
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5. Resultat 
Detta avsnitt presenterar de resultat som erhållits baserat på de metoder som tillämpats. 
Resultatavsnittet tar upp de beräknade flödena A och E för samtliga tre modeller. 
Blandningsförhållandet för flöde E som har beräknats med både syreisotopdata och kloriddata 
presenteras, likväl som hur åsens lösta syre och organiska material varierat över tiden. 
Piperdiagram över mätpunkters olika sammansättningar av an- och katjoner presenteras också 
under detta avsnitt.  

5.1 Flöden i Gävleåsen 

5.1.1 Infiltrationsanläggningens flöden över tid 
Figur 8 visar en förenklad bild över hur infiltrationsflödena varierar under ett år, från oktober 
2014 till september 2015. Flödet från sprinkleranläggningen kallas i figuren för flöde B. Flödena 
från de sex infiltrationsbassängerna kallas för flöde C och flödet från de två infiltrationsbrunnarna 
kallas för flöde D. I oktober 2014 sker det endast ett flöde från infiltrationsbrunnarna. I december 
2014 börjar vatten även infiltreras via bassängerna, varav brunnsinfiltrationen minskar. I juli 
2015 börjar vatten infiltreras i Gävleåsen med sprinkleranläggningen.   

 

Figur 8. De olika infiltrationsflödena (flöde B, C och D) i Gävleåsens infiltrationsanläggnings förändring mellan oktober 2014 
och september 2015. 

I infiltrationsanläggningen infiltreras både grundvatten och åvatten. Hur infiltrationen av dessa 
två vatten varierar mellan oktober 2014 och september 2015 visas i figur 9. Infiltrationen av 
grundvatten är störst nästan hela året, men i augusti 2015 är infiltrationen av åvatten större under 
drygt en månad. Även i slutet på september 2015 är infiltrationen av åvatten större än 
infiltrationen av grundvatten. I mars syns en topp i hur mycket vatten som infiltreras.  
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Figur 9. Flödenas förändring över tiden för infiltrerat grundvatten och infiltrerat åvatten i infiltrationsanläggningen. 

Medelvärdet för figur 9, över grundvatten och åvatten från oktober 2014 till september 2015, 
visas i tabell 7.  

Tabell 7. Medelvärden för flöden genom infiltrationsanläggningen med uppdelningen infiltrerat åvatten och grundvatten 

Medelvärde av flöden från infiltrationsanläggningen 
[l/s] 
Grundvatten Åvatten Totala flödet (åvatten + grundvatten)  
56 20 76 

5.1.2 Gävleåsens hydrauliska konduktivitet 
Baserat på antagandet att grusig sand och sandigt grus hade en genomsnittlig hydraulisk 
konduktivitet på 0,01 meter per sekund med hjälp av tabell 5, så bestämdes Gävleåsens generella 
hydrauliska konduktivitet vara 0,01 meter per sekund. Det vill säga marken vid observationsrör 
Or1 och Or5 antogs ha samma hydrauliska konduktivitet. 

5.1.3 Tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 
För tillämpning av Darcys lag (ekvation 2) beräknades tvärsnittareorna och gradienterna för flöde 
A och E. Tabell 8 är en sammanställning av dessa framtagna tvärsnittareor och gradienter. 
Tabellen listar även åsens framtagna bredd och flödets djup vid flöde A och E.  

Tabell 8. Tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 

  Åsens 
bredd 

Flödets 
djup 

Tvärsnittsarea 
A 

Δh Δx Gradient 
Δh/Δx 

Flöde Observationsrör [m] [m] [m2] [m] [m]  
A Or1 100 3 300 −3,8 360 −0,0106 
E Or5 100 7 700 −2,9 430 −0,0066 
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5.1.4 Tre modeller över Gävleåsens flöden 
Tabell 9 visar den hydrauliska konduktiviteten för flöde A, som är densamma för samtliga 
modeller samt de varierande hydrauliska konduktiviteter för flöde E som tillämpats i de tre 
modellerna. 

Tabell 9. Använda hydrauliska konduktiviteter för flöde A och E, för de tre modellerna 

 MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 
 K [m/s] K [m/s] K [m/s] 
Flöde A (uppströms) 0,01 0,01 0,01 
Flöde E (nedströms) 0,023 0,01 0,04 

 
För de tre modellerna har flöde A och E beräknats med Darcys lag, se ekvation 2.  I tabell 10 
visas resultatet för beräkningar av flöde A och E för de tre modellerna. Tabellen visar också flöde 
B, C och D från infiltrationsanläggningen. Differensen mellan nedströms flöde E och resterande 
flöden redovisas också i tabellen. Resultatet i denna tabell har beräknats med resultatet från tabell 
9.  

Tabell 10. Beräkningar av flöde A och E, uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen beräknade med Darcys lag för 
de tre modellerna 

  MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 
Flöden Beskrivning Q [l/s] Q [l/s] Q [l/s] 
A Uppströms flöde 32 32 32 
B+C+D Infiltrationsanläggningens 

flöde 
76 76 76 

A+B+C+D Infiltrationsanläggningens 
samt uppströms flöde 

108 108 108 

E Nedströms flöde 108 46 190 
 
I figur 10 visas förhållandet mellan storleken på flöde A, flöde E samt årsmedelvärdet på 
infiltrationsanläggningen flöden B, C och D för de tre modellerna. Figuren visar också en summa 
av flödena A, B, C och D, det vill säga flödena från infiltrationsanläggningen adderat med flödet 
uppströms. Längst till vänster visas flödenas storlek i förhållande till varandra för modell 1. 
Infiltrationsanläggningens flöde B, C och D ligger mellan flöde A och flöde E i storlek. Summan 
av flöde A, B, C och D är lika stort som flöde E. I mitten av figuren visas flödenas storlek i 
förhållande till varandra för modell 2. Både flöde A och flöde E är mindre än årsmedelvärdet av 
infiltrationsanläggningens flöden B, C och D för denna modell. Flöde A är det minsta flödet och 
flöde E är något större än flöde A. Summan av flöde A, B C och D är högre än flöde E i figuren, 
det sker ett nettoutflöde av vatten (X). Flödenas storlek i förhållande till varandra för modell 3 
visas längst till höger i figur 10. Med modell 3 blir flöde E mycket större än flöde A och 
årsmedelvärdet från flödena från B, C och D, det sker ett nettoinflöde med vatten in i åsen (Y). 
Summan av flöde A, B C och D är mindre än flöde E. 
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Figur 10. Storleken på flöde A, flöde E, årsmedelvärdet av flöde B, C och D samt summan av flöde A, B, C och D. Även 
nettoutflödet X och nettoinflödet Y visas i bilden.  

Tabell 11 visar storleken på nettoutflödet X och nettoinflödet Y som beräknats för modell 2 
respektive modell 3. Nettoinflödet och nettoutflödet som visas i tabellen är skillnaden mellan 
nedströms flöde (flöde E) och resterande flöden (flöde A, B, C och D).  
 
Tabell 11. Nettoutflödet X och nettoinflödet Y för modell 2 respektive modell 3 

 Nettoflöde [l/s] 
X -62 
Y 82 

5.1.5  Blandningsförhållande för modell 1 
 
Tabell 12 visar andelen åvatten respektive grundvatten i flöde E beräknat utifrån modell 1. 
Andelen åvatten i flöde E beräknades till 19 procent. 
 
Tabell 12. Andel åvatten och grundvatten i flöde E 

Period Andel grundvatten Andel åvatten 
oktober 2014 - september 2015 0,81 0,19 

5.2 Isotopanalys 

5.2.1 Förändring av δ18O-värden över tiden i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
I figur 11 ses δ18O-värdenas variation över tid för tidsperioden augusti 2014 till september 2015 
på två platser i Gävleåsen, samt i förfiltervatten, membranvatten och i sprinklervatten som 
infiltrerats vid infiltrationsanläggningen. I figuren kan det ses att δ18O-värden för Upptagsvatten 
och observationsröret Or5 visade tendenser till liknande variationer i δ18O-värden över tid men 
att Or5 generellt visade högre δ18O-värden än Upptagsvatten. Det kan ses att även åvatten, 
representerat av Förfilter, Sprinkler och Membran, visade variation över tid.  
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Figur 11. δ18O-värden för olika platser i Gävleåsen och i infiltrationsvatten till infiltrationsanläggningen för tidsperioden augusti 
2014 till september 2015. 

5.2.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
Förhållandet mellan δ2H och δ18O för grundvatten respektive åvatten kan ses i figur 12. Figuren 
visar att provtagspunkterna lagt sig i ett linjärt diagonalt band. Figuren visar att 
provtagspunkterna huvudsakligen lagt sig i två olika kluster. För klustret längst ner till vänster i 
figuren ligger mätvärden för grundvatten. För klustret uppe till höger i figuren ligger mätvärden 
för åvatten. Figuren visar att grundvattnet har mer negativa δ2H- och δ18O-värden än 
förfiltervattnet, membranvattnet och sprinklervattnet, således innehåller grundvattnet mindre 18O 
relativt 16O än vad åvattnet gör. Det finns även en större variabilitet i δ18O-värden i åvattnet 
jämfört med grundvattnet, vilket också visades i figur 11. 

 
Figur 12. Förhållandet mellan δ2H och δ18O i Gävleåsen samt i förfiltervatten, membranvatten och sprinklervatten till 
infiltrationsanläggningen. 
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5.2.3 Isotopmassbalans för de tre modellerna  
Medelvärden av δ18O uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen redovisas i tabell 13. 
Uppströmsvärdet för δ18O i flöde A är beräknat medelvärde för Upptagsvattenvattnet och 
nedströmsvärdet för δ18O i flöde E är beräknat medelvärde för vattenprover tagna ur 
observationsrör Or5. 
 
Tabell 13. Medelvärden för δ18O uppströms i Upptagsvatten och nedströms i observationsrör Or5 

Medelvärde δ 18O [‰] 
Upptagsvatten -10,30 
Or5 -10,00 

5.2.3.1 Modell 1 
I tabell 14 redovisas medelvärden av δ18O för grundvatten respektive åvatten som infiltrerats vid 
infiltrationsanläggningen. Dessa värden användes tillsammans med medelvärden på grund- och 
åvattenflödena från infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell 7, redovisade värden på 
δ18O i tabell 13 och flöde A och E för modell 1 som redovisades i tabell 10 för att ställa upp en 
isotopmassbalans för modell 1 enligt ekvation 11.  

Tabell 14. Medelvärden av δ18O för de olika vatten som ingår i isotopmassbalansen för modell 1 

Vatten δ 18O-värde [‰] 
Grundvatten -10,30 
Åvatten -9,10 
 
Tabell 15 visar vad vänster- och högerledet i isotopmassbalansen beräknades till samt differensen 
mellan dem. 

Tabell 15. Framräknade värden för vänsterled och högerled i isotopmassbalansen som ställts upp i ekvation 11 

Isotopmassbalans [l/s ‰] 

Vänsterled  -1088,42 
Högerled -1079,57 
Differens mellan vänster- och högerled 8,85 

5.2.3.2 Modell 2 
I figur 13 visas förhållandet mellan δ18O i nettoutflödet X mellan observationsrör Or1 och Or5 
och nettoutflödet X:s storlek framräknat med ekvation 12 för modell 2. Flöde A och E för modell 
2 i tabell 10 har använts samt δ18O-värden för dessa flöden från tabell 13.  Medelvärden av 
grund- och åvattenflödena från infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell 7 har använts 
tillsammans med medelvärden av δ18O för dessa vatten som redovisas i tabell 14. I figuren visas 
även uppmätta minimum- och maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen, som redovisas i tabell 
16. I figuren kan det ses att storleken på nettoutflödet X hamnade inom det ungefärliga intervallet 
60 till 75 liter per sekund.  
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Figur 13. Förhållandet mellan δ18O och nettoutflödet X:s storlek mellan observationsrör Or1 och observationsrör Or5 beräknat 
för modell 2. 

Extremvärden för δ18O vid Gävleåsen redovisas i tabell 16. Uppmätt minimumvärde för δ18O 
under tidsperioden augusti 2014 till september 2015 var -10,51 promille och maximumvärde för 
δ18O var -8,40 promille. Minimumvärdet var i Upptagsvattnet och maximumvärdet var i 
förfiltervattnet.  

Tabell 16. Minimum- och maximumvärde för δ18O som har uppmätts i vattenprover tagna vid Gävleåsen under tidsperioden 
augusti 2014 till september 2015 samt var detta prov togs 

Minimumvärde δ 18O [‰] Upptagsvatten -10,51 
Maximumvärde δ18O [‰] Förfilter -8,40 
 

5.2.3.3 Modell 3 
Förhållandet mellan δ 18O och nettoinflödet Y:s storlek för modell 3 beräknades med ekvation 12 
och visas i figur 14. Flöde A och E för modell 3 hämtade från tabell 10 har använts samt δ18O-
värden från tabell 13 för flöde A och E. Medelvärden av grund- och åvattenflödena från 
infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell 7 har använts tillsammans med medelvärden av 
δ18O för dessa vatten som redovisas i tabell 14. I figuren visas även uppmätta minimum- 
och maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen som redovisades i tabell 16. I figuren ses att 
storleken på nettoinflödet hamnade inom det ungefärliga intervallet 77 till 97 liter per sekund.  
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Figur 14. Förhållandet mellan δ18O och nettoinflödet Y:s storlek mellan observationsröret Or1 uppströms och observationsröret 
Or5 nedströms beräknat med modell 3.  

5.2.4 Blandningförhållandet i grundvattnet vid Or5 beräknat med δ18O-värden 
Blandningsförhållandet i observationsrör Or5, uttryckt som ett medelvärde för perioden augusti 
2014 till september 2015, redovisas i tabell 17. Förhållandet beräknades utifrån antagandet att 
vattnet i observationsrör Or5 var en blandning av åvatten och grundvatten. I tabellen ses att 
blandningsförhållandet i vattnet vid Or5 under perioden var 74 procent grundvatten och 26 
procent åvatten. 

Tabell 17. Blandningsförhållande i observationsrör Or5 av grund- och åvatten 

Period Andel grundvatten Andel åvatten 
2014-08-05 – 2015-09-08 0,74 0,26 

5.3 Kemisk analys 
I detta avsnitt presenteras hur halten klorid, organiskt material och löst syre varierat över tiden i 
grundvattnet för de olika mätstationerna. 

5.3.1 Blandningsförhållandet i grundvattnet vid Or5 med kloridjonskoncentrationen 
Tabell 18 visar andelen grundvatten och andelen åvatten i observationsrör Or5, för perioden 
augusti 2014 till september 2015. Medelandelen grundvatten under denna period var 75 procent. 

Tabell 18. Medelvärde av andel åvatten och grundvatten i observationsrör Or5 under perioden augusti 2014 till september 2015 

Period Andel grundvatten Andel åvatten 
2014-08-05 – 2015-09-08 0,75 0,25 
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5.3.2 Halt löst syre, organiskt material samt klorid över tid 

5.3.2.1 Kloridhalt 
Figur 15 visar att kloridhalten i grundvattnet var relativt konstant under året vid samtliga 
mätstationer förutom för vissa variationer vid observationsrör Or3 samt observationsbrunn Ob2. 
Grundvattnet i den djupborrade observationsbrunnen Ob2 hade en hög halt klorid jämfört med de 
övriga mätpunkterna och åvattnet samt Or2 hade generellt en låg kloridhalt.  

 

Figur 15. Kloridhalt i grundvattnet vid provplatserna under perioden augusti 2014 till september 2015 

5.3.2.2 Organiskt material 
I figur 16 kan det utläsas en ökning av organiskt material i grundvattnet vid observationsrör Or2 
under året. För observationsrör Or3 och observationsbrunn Ob1 varierade halten något under året. 
Halten organiskt material i åvattnet var konstant högre än halten i grundvattnet under det 
undersökta året.  

 

Figur 16. Halt organiskt material i grundvattnet vid provplatserna under perioden augusti 2014 till september 2015. 
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5.3.2.3 Löst syre 
Halten löst syre varierar över tid vid de olika mätpunkterna enligt figur 17.  Det kan utläsas en 
tydlig ökning av löst syre under perioden juli till augusti 2015 för observationsrör Or2, det vill 
säga mätpunkten efter sprinkleranläggningen. De övriga provplatserna visar generellt en lägre 
halt löst syre under denna tidsperiod jämfört med månaderna innan. Dock gäller inte denna trend 
för provplatsen uppströms, Upptagsvatten, och det membranrenade åvattnet, Membran. Det 
membranrenade åvattnet har enligt figur 17 konstant en högre halt löst syre än grundvattnet vid 
de undersökta tidpunkterna.  

 

Figur 17. Halt löst syre i grundvattnet vid provplatserna under perioden augusti 2014 till september 2015 
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5.3.3 Piperdiagram 
Figur 18 visar ett årsmedelvärde för jonsammansättningen i grundvattnet vid de olika 
mätplatserna samt i åvatten från Gavleån. Piperdiagrammet i figur 20 visar en tydlig skillnad i 
jonsammansättningen mellan åvattnet, grundvattnet i den djupborrade observationsbrunnen Ob2 
och grundvattnet vid övriga mätplatser. Grundvattnet i Ob2 har, som även visas i figur 15, en 
högre andel kloridjoner än grundvattnet vid de andra mätplatserna. Åvattnet från Gavleån har en 
lägre andel karbonat än grundvattnet. 

  

Figur 18. Piperdiagram med årsmedelvärde för jonsammansättningen vid provplatserna. 

Figur 19 vid Or2 visar att grundvattnets jonsammansättning generellt inte ändrats under den valda 
tidsperioden.  Dock kan det utläsas en skillnad i grundvattnets jonsammansättning i augusti 2015 
jämfört med grundvattenproverna som tagits tidigare under året.  

   

Figur 19. Piperdiagram för mätplats Or2 i förhållande till tid. 
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6. Diskussion 

6.1 Darcys lag och dess uppskattade parametrar 
Darcys lag (ekvation 2) innehöll tre parametrar som vi behövde uppskatta för beräkning av flöde 
A och E för vardera modell. Dessa tre parametrar var de hydrauliska konduktiviteterna för flöde 
A och E, samt deras tvärsnittsareor och gradienter. De tre parametrarna bidrog på olika sätt med 
osäkerhet till våra resultat som diskuteras i detta avsnitt.  

6.1.1 Hydraulisk konduktivitet i Gävleåsen  
Den hydrauliska konduktiviteten antogs vara densamma i hela åsen, enligt avsnitt 4.1.2. Detta 
antagande genomfördes genom att studera olika källor som nämnde hydrauliska konduktiviteter 
för olika jordfraktioner. Gävleåsen består till största delen av fraktionerna sandigt grus och 
grusig sand. Av denna anledning fokuserade vi endast på dessa jordfraktioner i tabell 5. Den 
hydrauliska konduktiviteten har antagits vara densamma oavsett på vilket djup eller var i 
Gävleåsen flödena sker. Hydrauliska konduktiviteten är dock troligen något som egentligen 
varierar i Gävleåsen, även med avseende på säsongsvariationer. För noggrannare uppskattningar 
av flödet rekommenderar vi genomförandet av en studie för att identifiera Gävleåsens verkliga 
hydrauliska konduktivitet, och dess variation med djupet. 

6.1.2 Gradienter och tvärsnittsareor för flöde A och E 
Gradienterna och tvärsnittsareorna som tillämpats i Darcys lag för flöde A och E, se tabell 8, kan 
bidra med en osäkerhet. Dessutom sker det en årsvariation för grundvattenytans höjdläge i åsen. 
Höjdtermen (Δh) i ekvation 2 för gradienten är därav ej nödvändigtvis konstant såsom det har 
beräknats i detta projekt. Dock påverkar inte dessa värden resultatet i stor utsträckning eftersom 
resultatet visar hur flöde A och flöde E förhåller sig till varandra och att dessa värden var 
konstanta i de tre modellerna. Resultatet visar också hur dessa flöden förhåller sig till flödet från 
infiltrationsanläggningen. Beräkningarna av flödet har dock betydelse för senare uppställningar 
av isotopmassbalanser för de tre olika modellerna då det i dessa ingår flöde A och E.  

6.2 Flödesberäkningar och isotopmassbalans för de tre modellerna 
Eftersom osäkerhet råder för den uppskattade hydrauliska konduktiviteten i Gävleåsen blir också 
de hydrauliska konduktiviteterna för flöde E i de olika modellerna av stor osäkerhet, se tabell 9. 
De hydrauliska konduktiviteterna för flöde E i de tre modellerna har anpassats till de tre 
modellerna utan vidare bedömning av vad som stämmer överens med verkligheten. Flöde A är 
dock konstant för de tre modellerna, baserat på avsnitt 4.1.2. 

6.2.1 Modell 1 
Figur 10 visar flödena för modell 1 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 7 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 1. Både figuren och tabellen visar att 
summan av flöde A, B C och D var exakt lika med flöde E. Anledningen till att flödena beter sig 
på detta vis beror helt enkelt på att vi antagit att det ska vara så för modell 1.  

I tabell 15 redovisas resultatet av isotopmassbalansen i ekvation 11 som ställdes upp för modell 
1. Det kan i tabellen ses att differensen mellan vänster- och högerled är 8,85 liter per sekund 
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promille, vilket ger en skillnad på 0,8 procent. Isotopmassbalansen stämmer alltså relativt bra för 
modell 1. Detta var inte ett förväntat resultat då modell 1 beskriver ett idealt förhållande där inga 
in- och utflöden sker till och från åsen utöver flödena A, B, C och D. Eftersom modell 1 ej tar 
hänsyn till dessa in- och utflöden är modellen troligtvis inte realistisk. Det är inte troligt att åsen 
är som ett stängt rör där allt vatten flödar i samma riktning. Vatten rör sig från hög till låg 
potential och därför rör det sig exempelvis mot Gavleån när grundvattenytan är högre än 
åvattenytan. 

En mer realistisk variant på modell 1 skulle kunna vara att utöver flödena A, B, C och D så sker 
det okända in- och utflöden som tar ut varandra, så att nettoflödet blir noll. Det räcker inte med 
att flödena tar ut varandra även syreisotopsammansättningen i dessa flöden måste också ha ett 
netto som blir nära noll. 

6.2.2 Modell 2 
Figur 10 visar flödena för modell 2 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 8 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 2. I denna modell antas det ske en 
nettoförlust från massbalansen. Modell 2 är den enda av modellerna som har samma hydrauliska 
konduktivitet för både flöde A och för flöde E. Eftersom vi tidigare hade uppskattat att den 
hydrauliska konduktiviteten var densamma överallt för hela Gävleåsen bör det således vara 
modell 2 som är troligast för Gävleåsen.  

I tabell 11 redovisas netttoutflödet X till att vara -62 liter per sekund i modell 2. 
Isotopmassbalansen för modell 2 utfördes för att försöka verifiera ifall det kunde vara rimligt att 
ett okänt nettoutflöde skett från åsen. I figur 13 där förhållandet mellan δ18O-värde och 
nettoutflödet X redovisas kan det ses att detta flöde hamnade inom området avgränsat av max- 
och minimivärden för δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet. Vid avläsning i figur 13 vid ett 
nettoutflöde på 62 liter per sekund blir δ18O-värdet cirka -10,1 promille. Detta δ18O-värde ligger 
närmare de uppmätta värdena på δ18O för grundvatten än för åvatten enligt tabell 14. Det okända 
nettoutflödet från åsen består troligtvis av vatten med en sammansättning mest lik grundvatten. 
Modell 2 kan därför beskriva ett möjligt scenario över vad som sker i åsen.  

Blandningsförhållandet visar på tillkomst av åvatten mellan Upptagsvatten och Or5, se tabell 17 
och tabell 18. Tillkomsten av åvatten skulle kunna ha skett via infiltrationsanläggningen eller 
åvatteninträngning uppströms och nedströms flöde A, således kan modell 2 med en nettoförlust 
mellan flöde A och flöde E vara rimlig även med hänsyn till blandningsförhållandet. 

6.2.3 Modell 3 
Figur 10 visar flödena för modell 3 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 9 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 3. I denna modell antas det ske ett tillskott 
av vatten till massbalansen. Detta okända tillskott av vatten skulle kunna vara inträngt vatten från 
Gavleån, då det bland annat stämmer med beräkningar av blandningsförhållandet. För denna 
modell är den hydrauliska konduktiviteten för flöde E fyra gånger så stor som den hydrauliska 
konduktiviten för flöde A. I verkligheten är denna variation möjlig, men antagligen inte lika 
trolig som modell 2, där den hydrauliska konduktiviteten antas vara densamma överallt.  
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För modell 3 visar tabell 11 att nettotillskottet Y beräknades att vara 82 liter per sekund. I figur 
14 där resultatet av en isotopmassbalansberäkning för modell 3 redovisas kan det ses att 
nettoinflödet Y hamnar inom intervallet avgränsat av max- och minimivärden för δ18O i 
Gävleåsen och i infiltrationsvattnet. Vid avläsning i figur 14 vid flödet 82 liter per sekund kan det 
ses att detta motsvarar ett δ18O-värde på cirka -9,9 promille. Enligt tabell 14 är medelvärdet på 
δ18O för åvatten -9,10 promille. Dock kan det inte denna skillnad i δ18O-värde utesluta att ett 
okänt nettoinflöde skett. Det okända nettoinflödet kan exempelvis bestå av både grund- och 
åvatten. Scenariot som modelleras i modell 3 kan således inte förkastas med 
isotopmassbalansberäkningar.  

6.3 Isotopanalys 
Vi har antagit att isotopvärdet vid flöde A är detsamma som för Upptagsvatten, Detta innebär en 
osäkerhet då åvatten kan ha trängt in i åsen mellan Upptagsvatten och flöde A då ån följer åsen 
även uppströms. Om så är fallet kan flöde A ha en annan isotopsammansättning och därmed 
följer osäkerhet i isotopmassbalansen för de olika modellerna. 

De isotopvärden vi erhållit har tagits på de olika infiltrationsvattnen och i Or5. För en 
noggrannare studie om hur isotopanalys kan förklara flöden i åsen kan isotopdata från fler 
observationsbrunnar och -rör ge en mer dynamisk bild av de hydrogeologiska förhållandena i 
åsen.  

6.3.1 Förändringen av δ18O-värden över tid 
Figur 11 visar att isotopsammansättningen i olika vatten följer ett säsongsliknande mönster. 
Figuren visar också att värdena för observationsrör Or5 är generellt högre än Upptagsvatten. 
Detta kan tyda på en inblandning av åvatten från infiltrationsanläggningen och/eller inträngning 
från Gavleån. Då mönstret skiljer sig åt mellan åvatten och grundvatten ger detta svårigheter att 
analysera blandningsförhållanden för kortare tidsperioder utan att veta de olika vattnens 
transporttider. Det finns även en osäkerhet i denna tolkning av tidsserien då data för åvatten 
saknas under en period och att olika behandlingars inverkan på isotopsammansättningen av 
åvatten inte har studerats. 

6.3.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O 
Figur 12 visar att olika vatten tydligt klustrar sig längs en rät linje med en signifikant skillnad 
mellan åvatten och grundvatten uppströms. Detta visar på möjligheten att utifrån isotopstudier 
avgöra om åvatteninblandning skett i Gävleåsens akvifer.  

6.4 Blandningsförhållandet i Or5  
Vid en jämförelse av resultaten av beräknade blandningsförhållandet i Or5 ses en 
överensstämmelse mellan isotop- och kloridanalysen. Detta tyder på att åvatten har tillkommit 
mellan Upptagsvatten och Or5 och att antagandet att grundvattnet i Or5 i huvudsak består av 
åvatten och grundvatten uppströms kan anses rimligt.  

Eftersom observationsrör Or5 är belägen vid flöde E kan resultaten från de olika beräkningarna 
av blandningsförhållandet jämföras. Vid jämförande av blandningsförhållande uträknat med 
δ18O-värden, klorid samt flöden skiljer sig flödesuträkningen från de andra. Det skulle kunna tyda 
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på att flödet av åvatten i åsen inte enbart härrör från infiltrationsanläggningen utan att åvatten 
tränger in i åsen direkt från Gavleån. Dock är det vanskligt att dra någon slutsats av detta då 
beräkningarna baseras på flera antaganden och uppskattningar. Resultatet för beräkningen av 
blandningsförhållandet i flöde E för modell 1 baseras på antagandet att allt infiltrerat åvatten når 
grundvattnet. Detta är troligtvis inte korrekt då det infiltrerade åvatten kan till exempel avdunsta 
eller tas upp av växter. Om hänsyn tas till detta kan resultatet visa en lägre andel åvatten i 
grundvattnet. 

Vid beräkning med klorid och isotoper av blandningsförhållandet i Or5 antogs att vattnet bestod 
av två vatten med olika sammansättning. Detta gjordes för att kunna använda ekvation 1 och 
ekvation 6 då det antogs att dessa vatten var de största källorna till vattnet i Or5. Dock råder det 
osäkerhet om detta är ett rimligt antagande. Mellan Upptagsvatten och Or5 kan det tillkomma 
andra flöden, exempelvis grundvatten från annat håll, nederbörd eller relikt vatten, med annan 
sammansättning än de studerade. För en noggrannare studie kan data för nederbörd och fler 
observationsbrunnar och -rör inkluderas i beräkningarna. Detta hade vi inte tillgång till under 
denna studie. Vidare bör nämnas att även Upptagsvatten som i denna beräkning fått representera 
grundvatten kan ha åvatten inblandat då Upptagsvatten tas från brunnar uppströms belägna nära 
Gavleån.  

6.5 Kemisk analys 

6.5.1 Piperdiagram 
Medelvärdena av jonsammansättningen i grundvattnet under perioden augusti 2014 till september 
2015 vid de olika mätplatserna var relativt lika varandra, se figur 18. Detta med undantag av Ob2, 
där kloridhalten i grundvattnet var mycket högre än vid de övriga mätpunkterna. Enligt detta 
resultat verkar inte vattnet vid mätpunkterna nedströms om Upptagsvatten vara en blandning av 
grundvatten uppströms och åvatten. En förklaring till detta kan vara att även grundvattnet vid 
Upptagsvatten har påverkats av åvatten. En annan möjlighet är att grundvattnet i samtliga 
mätpunkter inte var nämnvärt påverkade av åvatten. För att få en tydligare bild av förändringar i 
jonsammansättningen med avseende på åvatten skulle det således krävas en mätpunkt längre 
uppströms. Denna mätpunkt måste vara placerad långt från Gavleån, så att risken för inträngning 
av åvatten är mycket liten. Dessa resultat är dock medelvärden av vattnets jonsammansättning 
och det kan vara vissa variationer under året som inte kan ses när bara medelvärdet studeras. 

Sammansättningen i grundvattnet vid observationsrör Or2 var i augusti månad mer lik åvattnets 
sammansättning än grundvattnets, se figur 19. Då sammansättningen tidigare under året inte 
avvikit från grundvattensammansättningen kan förändringen anses bero av att 
sprinkleranläggningen sattes i drift under juli 2015.  Vid jämförelse mellan det datum då 
sprinkleranläggningen sattes i drift och det datum då det avvikande grundvattenprovet 
registrerades kan vattnets perkolationstid uppskattas vara 1 till 20 dagar. Antagande att 
förändringen i jonsammansättningen beror av sprinkleranläggningen kan dock vara felaktigt, då 
det bara var jonsammansättningen vid ett datum som avvek. Detta kan innebära att provanalysen 
av de avvikande parametrarna var felaktig och det skulle således krävas mer data under samma 
period för att bekräfta förändringen i jonsammansättningen.   
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6.5.2 Kloridhalt över tid 
Kloridhalten i åvattnet var lägre än vad den var i grundvattnet vilket indikerar att i de fall 
kloridhalten sjunkit vid en mätpunkt kan det ha skett en inträngning av åvatten i akviferen eller 
skett en påverkan från infiltrationsanläggningen, se figur 15.  Figuren visar att kloridhalten i 
grundvattnet var högre uppströms än nedströms för de flesta mätstationerna vilket kan innebära 
att grundvattnet påverkats av åvatten. Även variationerna i Or3 kan förklaras av inträngning av 
åvatten, då förändringarna i halten klorid var mycket tydlig. 

I den djupborrade observationsbrunnen, Ob2, var kloridhalten i grundvattnet hög jämfört med 
halten vid de andra mätstationerna enligt figur 15. Halten klassas enligt Naturvårdsverket som 
relativt hög. Detta kan indikera att det skett en saltvatteninträngning av relikt saltvatten i 
akviferen. Att halten löst syre var låg i samma observationsbrunn bekräftar att vattnet i brunnen 
var äldre grundvatten.  Detta innebär att det troligtvis uppkommit ett lokalt flöde av relikt 
grundvatten till akviferen. Dock visar den låga kloridhalten vid observationsbrunn, Ob1, som 
ligger i anslutning till Ob2, att Ob1 inte påverkats av kloridhalten vid Ob2. Detta visar på ett 
mycket begränsat lokalt flöde av relikt salt grundvatten vid Ob2.   

6.5.3 Halt organiskt material över tid 
Åvattnet från Gavleån, som analyserats, innehöll en hög halt organiskt material jämfört med 
grundvattnet, se figur 16. Detta stämmer väl med teorin. Grundvattnet vid Ob1 och Or2 innehöll 
en högre halt organiskt material än i vattnet uppströms, Upptagsvatten. Detta kan förklaras av en 
inträngning av åvatten vid eller mellan dessa mätpunkter. Halten organiskt material vid Or2 steg 
kraftigt efter juli 2015. Detta kan förklaras av att sprinkleranläggningen sattes i drift i mitten av 
juli. Påverkan på grundvattnet av sprinklervattnet borde uppkomma med en viss fördröjning, 
enligt uträkning cirka 20 dagar, då sprinklervattnet måste perkolera i marken. Detta stämmer väl 
med resultaten då den kraftigaste ökningen av halten organiskt material skedde mellan juli och 
augusti 2015. Dock är organiskt material inte helt lämpligt som spårämne, då det bryts ned. 

6.5.4 Löst syre över tid 
Halten löst syre i grundvattnet varierade kraftigt med tiden vid de olika mätpunkterna, se figur 
17. Halten löst syre i Upptagsvatten, var relativt konstant under året. Detta indikerar att vattnet 
nedströms, där halten löst syre varierade kraftigt med tiden, påverkats av andra inflöden med 
andra vattensammansättningar.   

Halten löst syre i grundvattnet vid den djupborrade observationsbrunnen, Ob2, var konstant låg 
över tid. Detta kan indikera att vattnet i brunnen var äldre grundvatten.  Halten löst syre i 
grundvattnet vid Or2 ökade kraftigt i juli 2015. Denna höjning skulle kunna bero av påverkan 
från sprinkleranläggningen. Dock skedde förändringen av halten löst syre inte med någon 
tidsfördröjning vilket talar emot antagandet att förändringen i halten löst syre var orsakad av 
sprinkleranläggningen. Mycket av det vatten som infiltreras i infiltrationsanläggningen luftas och 
då åvatten i detta fall innehöll en hög halt löst syre kan det vara svårt att detektera vattnets 
ursprung med löst syre som indikator. Syre är även ett ämne som förbrukas vid nedbrytning av 
organiskt material vilket gör det mindre lämpligt som spårämne. 
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6.6 Avgränsningar 
En stor avgränsning som vi valde att göra för detta projekt var att exkludera flöden som tillkom i 
åsen på grund av nederbörd. I projektet tas inte heller hänsyn till evapotranspirationen. 
Vegetationsupptaget skulle vara av betydelse för exempelvis sprinkleranläggningen, eftersom 
denna är placerad i en skog med mycket växtlighet. Således skulle flödet från 
sprinkleranläggningen kunna vara mindre än de värden som vi tillämpat i projektet. Nederbörden 
kan också vara en källa till osäkerhet, särskilt för dagar då det regnat väldigt mycket. Detta 
nederbördsvatten tillförs nämligen direkt till infiltrationsbassängerna och sprinkleranläggningen 
och skulle därav kunna påverka flöde E. Vatten som tillförs infiltrationsbassängerna är alltid i 
kontakt med atmosfären, avdunstning skulle därför kunna minska flödet från bassängerna och 
förändra isotopsammansättningen.  
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7. Slutsatser 
Slutsatserna efter genomförandet av detta projekt var följande: 

 
• Blandningsförhållandet mellan åvatten och grundvatten nedströms infiltrationsanläggningen på 

Gävleåsen kan beräknas med hjälp av kloridjoner eller δ18O-värden om vattnet antas bestå av två 
källor med olika kloridjonkoncentration respektive isotopsammansättning.  

 
• Blandningsförhållandet samt variationer i kloridjonskoncentrationen respektive δ18O-värden visar 

att det troligtvis tillkommit åvatten från Gavleån mellan Upptagsvatten och observationsrör Or5, 
genom konstgjord infiltration och/eller inträngning. 

 
• De mest troliga flödesscenarierna i Gävleåsen av de tre modellerna är att det antingen sker ett 

okänt nettoinflöde eller nettoutflöde mellan flöde A och E. Det vill säga att modell två eller tre 
bäst beskriver flödena i Gävleåsens infiltrationsområde, eftersom åsen inte är ett slutet 
system.  Det går dock inte att med säkerhet bestämma storleken på dessa flöden, då det används 
en uppskattad hydraulisk konduktivitet i beräkningarna. För att med säkerhet bestämma storleken 
på flödena krävs att fler studier utförs för att fastställa åsens hydrauliska konduktivitet.  

 
• Den höga kloridhalten i den djupborrade brunnen Ob2 visar att det skett en saltvatteninträngning 

i akviferen. 

• För att med säkerhet kunna fastställa de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen inom det 
undersökta infiltrationsområdet med syreisotoper behövs isotopdata från fler observationsrör i 
åsen. Vattenprover behöver även tas med jämnare tidsintervall för att resultatet skall bli 
representativt för den valda perioden. 
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Appendix 

A1. Flödesberäkningar och grafer 
% KÄNDA FLÖDEN I ÅSEN  
% Laddar in data 
load vattenflodenalla.txt 
load vattenflodenBCD.txt                                                       
 
% y-axel: åvatten- och grundvattenflöden 
Qavatten = vattenflodenalla(:,11)/1000;      % [m3/s] Åvatten 
Qgrund = vattenflodenalla(:,12)/1000;        % [m3/s] Grundvatten 
 
%årsmedelvärde för åvattnet och grundvattnet 
medel_avatten = mean(Qavatten); 
medel_grundvatten = mean(Qgrund); 
 
Q6 = vattenflodenalla(:,10)/1000;               % [m3/s] Bassäng 6 
 
% y-axel: De tre olika flödena B, C och D 
QB = vattenflodenBCD(:,4)/1000;                 % [m3/s] Sprinkler (flöde B) 
QC = Q6 + vattenflodenBCD(:,5)/1000;        % [m3/s] Bassänger (flöde C) 
QD = vattenflodenBCD(:,6)/1000;                 % [m3/s] Brunnar (flöde D) 
 
% x-axel: Tidsvektor 
ar = vattenflodenBCD(:,1); 
manad = vattenflodenBCD(:,2); 
dag = vattenflodenBCD(:,3); 
tid = datenum(ar, manad, dag); 
 
%Plottar åvatten och grundvatten mot tiden 
plot(tid,Qavatten) 
hold on 
plot(tid,Qgrund) 
datetick('x',12) 
legend( 'Åvatten','Grundvatten') 
title('Infiltration av åvatten och grundvatten (förändring över tiden)','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöden [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
 
% Plott över B C D mot tiden 
figure 
plot(tid, QB); 
hold on 
plot(tid, QC); 
hold on 
plot(tid, QD) 
datetick('x',12) 
legend( 'B (Sprinkler)', 'C (Bassänger)', 'D (Infiltrationsbrunnar)') 
title('Infiltrationsflödenas förändring över tid','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöde [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
 
% De tre modellerna i ett stapeldiagram 
%Modell 1 
QA1= 32; 
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QBCD1= 76; 
QE1= 108; 
QABCD1= 108; 
%Modell 2 
QA2= 32; 
QBCD2= 76; 
QE2= 46; 
QABCD2= 108; 
%Modell 3 
QA3= 32; 
QBCD3= 76; 
QE3= 190; 
QABCD3= 108; 
Qvektor=[QA1 QBCD1 QABCD1 QE1; QA2 QBCD2 QABCD2 QE2; QA3 QBCD3 QABCD3 QE3]; 
bar(Qvektor) 
title('Flödet uppströms, nedströms och genom infiltrationsanläggningen för de tre modellerna','fontsize',24) 
ylabel('Q [l/s]') 
xlabel('Modell') 
legend( 'A (Uppströms)', 'Årsmedelvärde av flöde B, C och D (Infiltrationsanläggningen)','Summan av flöde A, B, C 
och D', 'E (Nedströms)') 
set(gca,'fontsize',18) 

A2. Delta18O mot tiden 
%Syreisotoper. delta18O mot tiden 
%Laddar in värden 
load B_uppstromsO18.txt 
load FrfilterO18.txt 
load MemJO18.txt 
load Or5O18.txt 
load SprinklerO18.txt 
 
%B_uppströms 
B_uppstromsO = B_uppstromsO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arB = B_uppstromsO18(:,1); 
manadB = B_uppstromsO18(:,2); 
dagB = B_uppstromsO18(:,3); 
tidB_uppstroms = datenum(arB, manadB, dagB); 
 
%Förfilter 
FrfilterO = FrfilterO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arF = FrfilterO18(:,1); 
manadF = FrfilterO18(:,2); 
dagF = FrfilterO18(:,3); 
tidFrfilter = datenum(arF, manadF, dagF); 
 
%Membran 
MemJO = MemJO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arM = MemJO18(:,1); 
manadM = MemJO18(:,2); 
dagM = MemJO18(:,3); 
tidMemJ = datenum(arM, manadM, dagM); 
 
%Or5 
OrO = Or5O18(:,5); 
%Tidsvektor 
arOr = Or5O18(:,1); 
manadOr = Or5O18(:,2); 



 
 

51 

dagOr = Or5O18(:,3); 
tidOr = datenum(arOr, manadOr, dagOr); 
 
%Sprinkler 
SprinklerO = SprinklerO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arSp = SprinklerO18(:,1); 
manadSp = SprinklerO18(:,2); 
dagSp = SprinklerO18(:,3); 
tidSprinkler = datenum(arSp, manadSp, dagSp); 
 
%Plottar syreisotoper mot tiden. 
figure 
plot(tidB_uppstroms, B_uppstromsO,'*'); 
hold on 
plot(tidFrfilter, FrfilterO,'o'); 
hold on 
plot(tidMemJ, MemJO,'x'); 
hold on 
plot(tidOr, OrO,'^'); 
hold on 
plot(tidSprinkler, SprinklerO,'d'); 
legend('Upptagsvatten', 'Förfilter','Membran', 'Or5', 'Sprinkler') 
xlabel('tid') 
ylabel('delta18O [promille]') 
title('Syreisotopers förändring över tid','fontsize',16) 
set(gca,'fontsize',14) 
datetick('x',12) 

A3. Förhållandet mellan delta2H och delta18O 
%Syreisotoper. Förhållandet mellan delta2H och delta18O 
%Laddar in värden 
load B_uppstromsO18.txt 
load FrfilterO18.txt 
load MemJO18.txt 
load Or5O18.txt 
load SprinklerO18.txt 
 
%B_uppströms 
B_uppstromsO = B_uppstromsO18(:,5); 
B_uppstromsH = B_uppstromsO18(:,7); 
 
%Förfilter 
FrfilterO = FrfilterO18(:,5); 
FrfilterH = FrfilterO18(:,7); 
 
%Membran 
MemJO = MemJO18(:,5); 
MemJH = MemJO18(:,7); 
 
%Or5 
OrO = Or5O18(:,5); 
OrH = Or5O18(:,7); 
 
%Sprinkler 
SprinklerO = SprinklerO18(:,5); 
SprinklerH = SprinklerO18(:,7); 
 
%Plott syreisotoper mot väteisotoper 
plot(B_uppstromsO, B_uppstromsH,'*'); 
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hold on 
plot(FrfilterO, FrfilterH,'o'); 
hold on 
plot(MemJO, MemJH,'x'); 
hold on 
plot(OrO, OrH,'^'); 
hold on 
plot(SprinklerO, SprinklerH,'d'); 
legend('Upptagsvatten', 'Förfilter','Membran', 'Or5', 'Sprinkler') 
xlabel('delta18O [promille]') 
ylabel('delta2H [promille]') 
title('Förhållandet mellan delta18O och delta2H','fontsize',16) 
set(gca,'fontsize',14) 

A4. Isotopmassbalans för flöde X respektive Y 
% Medelvärden för delta18O uppströms infiltrationsanläggningen och vid 
% Or5, i infiltrerat grundvatten repektive infiltrerat åvatten 
delta18Or5=-10; % promille 
delta18upp=-10.30;% promille 
delta18infilt_gv=-10.30; %promille 
delta18infilt_av=-9.101; % promille 
% Minimum- och maximumvärden för delta18O i Gävleåsen och i 
% infiltrationsvattnet  
delta18Omin=-10.51; % Min-värde Upptagsvatten 2014-10-15 
delta18Omax=-8.40; % Max-värde Förfilter 2014-10-15 
% Modell 2 
QOr5_2=46; % l/s 
Qupp_2=32; % l/s 
Qinfilt_gv=56; % l/s 
Qinfilt_av=20; % l/s 
x2 = [9.8:1:150];% Q-blandningvektor 
% delta18Obland=y2 
y2=((QOr5_2*delta18Or5-Qupp_2*delta18upp-Qinfilt_gv*delta18infilt_gv-Qinfilt_av*delta18infilt_av).*(x2.^-
1)*(-1)); 
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x2,y2,'linewidth',2) 
ylabel('delta18O_n_e_t_t_o_u_t_f_l_ö_d_e [promille]') 
xlabel('Q_n_e_t_t_o_u_t_f_l_ö_d_e[l/s]') 
title('MODELL 2:Förhållandet mellan delta18O och storleken på nettoutflödet X','fontsize',16) 
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f2=delta18Omin.*ones(size(x2)); 
g2=delta18Omax.*ones(size(x2)); 
plot(x2,f2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(x2,g2,'linewidth',2) 
legend('Nettoutflöde X','Min-värde: Upptagsvatten','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([57 79]) 
figure 
% Modell 3 
QOr5_3=190; % l/s 
Qupp_3=32; % l/s 
x3 = [50:0.01:900];% Qblandning-vektor 
% delta18Obland=y3 
y3=((QOr5_3*delta18Or5-Qupp_3*delta18upp-Qinfilt_gv*delta18infilt_gv-Qinfilt_av*delta18infilt_av).*(x3.^-1)); 
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x3,y3,'linewidth',2) 
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ylabel('delta18O_n_e_t_t_o_i_n_f_l_ö_d_e [promille]') 
xlabel('Q_n_e_t_t_o_i_n_f_l_ö_d_e [l/s]') 
title('MODELL 3: Förhållandet mellan delta18O och storleken på nettoinflödet Y','fontsize',16) 
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f3=delta18Omin.*ones(size(x3)); 
g3=delta18Omax.*ones(size(x3)); 
plot(x3,f3,'linewidth',2) 
hold on 
plot(x3,g3,'linewidth',2) 
legend('Nettoinflöde Y','Min-värde: Upptagsvatten','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([73 108])   

A5. Blandningsförhållandet vid olika perioder med hjälp av kloridjoner 
% Årsmedel 
medned=13.79; 
medupp=16.74; 
medan=4.71; 
medelf=(medned-medupp)/(medan-medupp); 
 
% Halvårsmedel vinter okt-mar, sommar april-september, vår jan-jun, höst 
% jul-dec samt perioderna nov-april & maj-oktober. 
 
avatten1=[4.58 4.85 4.85 4.66 4.3 5.27]; 
Uppstroms1=[16.64 17.2 16.86 16.8 16.78 16.88]; 
nedstroms1=[13.71 15 14.75 12.5 13.75 13.83]; 
C1=[]; 
for i=1:6 
    c1=(nedstroms1(i)-Uppstroms1(i))/(avatten1(i)-Uppstroms1(i)); 
    C1=[C1 c1];    
end 

A6. Halt organiskt material och klorid över tid 
%Upptagsvatten 
%Laddar in data 
load Buppstroms_COD_Cl.txt 
  
%Upptagsvatten, organiskt material och klorid 
Buppstromsorg=Buppstroms_COD_Cl(:,4); 
Buppstromscl=Buppstroms_COD_Cl(:,5); 
  
%Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar1 = Buppstroms_COD_Cl(:,1); 
manad1 = Buppstroms_COD_Cl(:,2); 
dag1 = Buppstroms_COD_Cl(:,3); 
tid1 = datenum(ar1, manad1, dag1); 
  
%MEMJ 
%Laddar in data 
load MemJ_COD_Cl.txt 
  
% MemJ, organiskt material och klorid 
MemJorg=MemJ_COD_Cl(:,4); 
MemJcl=MemJ_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar2 = MemJ_COD_Cl(:,1); 
manad2 = MemJ_COD_Cl(:,2); 
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dag2 = MemJ_COD_Cl(:,3); 
tid2 = datenum(ar2, manad2, dag2); 
  
% OB1 
%Laddar in data 
load Ob1_COD_Cl.txt 
  
% Ob1, organiskt material och klorid 
Ob1org=Ob1_COD_Cl(:,5); 
Ob1cl=Ob1_COD_Cl(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar3 = Ob1_COD_Cl(:,1); 
manad3 = Ob1_COD_Cl(:,2); 
dag3 = Ob1_COD_Cl(:,3); 
tid3 = datenum(ar3, manad3, dag3); 
  
% OB2 
%Laddar in data 
load Ob2_COD_Cl.txt 
  
% Ob2,organiskt material och klorid 
Ob2org=Ob2_COD_Cl(:,4); 
Ob2cl=Ob2_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar4 = Ob2_COD_Cl(:,1); 
manad4 =Ob2_COD_Cl(:,2); 
dag4 = Ob2_COD_Cl(:,3); 
tid4 = datenum(ar4, manad4, dag4); 
  
% Or5 
%Laddar in data 
load Or5_COD_Cl.txt 
  
% Or5, organiskt material och klorid 
Or5org=Or5_COD_Cl(:,4); 
Or5cl=Or5_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar5 = Or5_COD_Cl(:,1); 
manad5 = Or5_COD_Cl(:,2); 
dag5 = Or5_COD_Cl(:,3); 
tid5 = datenum(ar5, manad5, dag5); 
  
% OR4 
%Laddar in data 
load Or4_COD_Cl.txt 
  
% Or4,organiskt material och klorid 
Or4org=Or4_COD_Cl(:,4); 
Or4cl=Or4_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar6 = Or4_COD_Cl(:,1); 
manad6 = Or4_COD_Cl(:,2); 
dag6 = Or4_COD_Cl(:,3); 
tid6 = datenum(ar6, manad6, dag6); 
  
% OR3 
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%Laddar in data 
load Or3_COD_Cl.txt 
  
% Or3, organiskt material och klorid 
Or3org=Or3_COD_Cl(:,4); 
Or3cl=Or3_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar7 = Or3_COD_Cl(:,1); 
manad7 = Or3_COD_Cl(:,2); 
dag7 = Or3_COD_Cl(:,3); 
tid7 = datenum(ar7, manad7, dag7); 
  
% OR2 
%Laddar in data 
load Or2_COD_Cl.txt 
  
% Or2,organiskt material och klorid 
Or2org=Or2_COD_Cl(:,4); 
Or2cl=Or2_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar8 = Or2_COD_Cl(:,1); 
manad8 = Or2_COD_Cl(:,2); 
dag8 = Or2_COD_Cl(:,3); 
tid8 = datenum(ar8, manad8, dag8); 
  
% OR6 
%Laddar in data 
load Or6_COD_Cl.txt 
  
%  Or6, organiskt material och klorid 
 Or6org= Or6_COD_Cl(:,4); 
 Or6cl= Or6_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar9 =  Or6_COD_Cl(:,1); 
manad9 =  Or6_COD_Cl(:,2); 
dag9 =  Or6_COD_Cl(:,3); 
tid9 = datenum(ar9, manad9, dag9); 
  
%Pegel_gavlean 
%Laddar in data 
load Pegel_gavlean_COD_Cl.txt 
  
% Pegel_gavlean, organiskt material och klorid 
Pegel_gavleanorg=Pegel_gavlean_COD_Cl(:,4); 
Pegel_gavleancl=Pegel_gavlean_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,1); 
manad10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,2); 
dag10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,3); 
tid10 = datenum(ar10, manad10, dag10); 
  
figure(1) 
plot(tid1,Buppstromsorg, ':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJorg,'-.','linewidth',2) 
hold on 
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plot(tid3,Ob1org,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9,Or6org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid10, Pegel_gavleanorg,'linewidth',2) 
  
datetick('x',12) 
legend('Upptagsvatten', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6', 'Åvatten') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Organiskt material [mgO2/l]') 
title('Halt organiskt material över tid','fontsize',11) 
  
figure(2) 
plot(tid1,Buppstromscl,':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJcl,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1cl,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9, Or6cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid10, Pegel_gavleancl,'linewidth',2) 
 
datetick('x',12) 
legend('Upptagsvatten', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6', 'Åvatten') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Klorid [mg/l]') 
title('Kloridhalt över tid','fontsize',11) 
  
Halt löst syre över tid 
clear all 
close all 
  
% Upptagsvatten 
%Laddar in data 
load Buppstroms_lost_syre.txt 
  
% Upptagsvatten, Löst syre 
Buppstroms=Buppstroms_lost_syre(:,4); 
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% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar1 = Buppstroms_lost_syre(:,1); 
manad1 = Buppstroms_lost_syre(:,2); 
dag1 = Buppstroms_lost_syre(:,3); 
tid1 = datenum(ar1, manad1, dag1); 
  
% MEMJ 
%Laddar in data 
load MemJ_lost_syre.txt 
  
% MemJ, Löst syre 
MemJ=MemJ_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar2 = MemJ_lost_syre(:,1); 
manad2 = MemJ_lost_syre(:,2); 
dag2 = MemJ_lost_syre(:,3); 
tid2 = datenum(ar2, manad2, dag2); 
  
% OB1 
%Laddar in data 
load Ob1_lost_syre.txt 
  
% Ob1, Löst syre 
Ob1=Ob1_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar3 = Ob1_lost_syre(:,1); 
manad3 = Ob1_lost_syre(:,2); 
dag3 = Ob1_lost_syre(:,3); 
tid3 = datenum(ar3, manad3, dag3); 
  
% OB2 
%Laddar in data 
load Ob2_lost_syre.txt 
  
% Ob2,Löst syre 
Ob2=Ob2_lost_syre(:,4);  
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar4 = Ob2_lost_syre(:,1); 
manad4 =Ob2_lost_syre(:,2); 
dag4 = Ob2_lost_syre(:,3); 
tid4 = datenum(ar4, manad4, dag4); 
  
% Or5 
%Laddar in data 
load Or5_lost_syre.txt 
  
% Or5, Löst syre 
Or5=Or5_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar5 = Or5_lost_syre(:,1); 
manad5 = Or5_lost_syre(:,2); 
dag5 = Or5_lost_syre(:,3); 
tid5 = datenum(ar5, manad5, dag5); 
 
% OR4 
%Laddar in data 
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load Or4_lost_syre.txt 
  
% Or4, Löst syre 
Or4=Or4_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar6 = Or4_lost_syre(:,1); 
manad6 = Or4_lost_syre(:,2); 
dag6 = Or4_lost_syre(:,3); 
tid6 = datenum(ar6, manad6, dag6); 
  
% OR3 
load Or3_lost_syre.txt 
  
% Or3, Löst syre 
Or3=Or3_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar7 = Or3_lost_syre(:,1); 
manad7 = Or3_lost_syre(:,2); 
dag7 = Or3_lost_syre(:,3); 
tid7 = datenum(ar7, manad7, dag7); 
  
% OR2 
load Or2_lost_syre.txt 
  
% Or2, Löst syre 
Or2=Or2_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar8 = Or2_lost_syre(:,1); 
manad8 = Or2_lost_syre(:,2); 
dag8 = Or2_lost_syre(:,3); 
tid8 = datenum(ar8, manad8, dag8); 
  
% OR6 
load Or6_lost_syre.txt 
  
%  Or6, Löst syre 
 Or6= Or6_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar9 =  Or6_lost_syre(:,1); 
manad9 =  Or6_lost_syre(:,2); 
dag9 =  Or6_lost_syre(:,3); 
tid9 = datenum(ar9, manad9, dag9); 
  
figure(1) 
plot(tid1,Buppstroms, ':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJ,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4,'linewidth',2) 
hold on 
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plot(tid7,Or3,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9,Or6,'linewidth',2) 
  
datetick('x',12) 
legend('Upptagsvatten', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Halt löst syre [mg/l]') 
title('Halt löst syre över tid','fontsize',11) 
 

A7. Ekvationer 
 
Ekvation E1 beskriver en massbalans för blandningsvattnet vid Or5 för beräkning med 
kloridjonkoncentrationen. Beteckningen Cf är fraktionen åvatten som tillkommit mellan 
Upptagsvatten och Or5, Cåvatten är kloridjonkoncentrationen i Gavleån, Cgrundvatten är 
kloridjonkoncentrationen i Upptagsvatten och Cblandning är kloridjonkoncentrationen i blandvattnet 
vid Or5.  
 
!! ∙ !å!"##$% + 1− !! ∙ !!"#$%&'(()$ = !!"#$%$&$'                                                           (E1)            

Ekvation E2 beskriver en massbalans för blandningsvattnet vid Or5 för beräkning med 
syreisotoper. Beteckningen Fåvatten är fraktionen åvatten som tillkommit mellan Upptagsvatten 
och Or5, δ18Oåvatten är δ18O-värdet i Gavleån, δ18Ogrundvatten är δ18O-värdet i Upptagsvatten och 
δ18Oblandning är δ18O-värdet i blandvattnet vid Or5.  
 
!å!"##$% ∙ !!"!å!"##$% + 1− !å!"##$% ∙ !!"!!"#$%&'(()$ = !!"!!"#$%$&$'                                (E2) 
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Sammanfattning 
Detta projekt behandlar hur vatten rör sig i Gävleåsen, det vill säga åsens hydrogeologiska 
förhållanden. Gävle kommun tar sitt dricksvatten från Gävleåsens grundvattenmagasin. För att 
öka grundvattenbildningen i åsen används konstgjord infiltration av åvatten och grundvatten 
genom infiltrationsbassänger, infiltrationsbrunnar och en sprinkleranläggning. Projektet 
initierades med bakgrund att grundvattennivåerna i Gävle kommuns grundvattentäkt sjunker på 
grund av vattenuttaget. Syftet med projektet var att bestämma om variationer i halt löst syre, 
organiskt material, an- och katjoner samt stabila syre- och väteisotoper kunde användas för att 
förklara de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen. Även storleken på flödet uppströms och 
nedströms om infiltrationsanläggningen samt blandningsförhållandet nedströms skulle fastställas. 

 
Tre modeller över hur flödet varierade i åsen utformades på grund av den stora osäkerhet som 
fanns vid uppskattning av åsens mättade hydrauliska konduktivitet som användes vid 
flödesberäkningarna. I den första modellen antogs att flödesmassbalansen i åsen stämde, det vill 
säga att flödet nedströms var en summa av flödet uppströms om och flödet från 
infiltrationsanläggningen. Den andra modellen byggde på att det skedde ett okänt nettoutflöde 
från åsen mellan flödet uppströms och flödet nedströms om infiltrationsanläggningen. Att vatten 
istället skulle ha tillkommit till akviferen från exempelvis Gavleån eller genom inträngning av 
äldre grundvatten undersöktes med den tredje modellen. Uppställning av en isotopmassbalans för 
de olika modellerna tydde på att alla modeller kunde vara en möjlig bild av hur flödena i 
Gävleåsens akvifer förhöll sig till varandra och infiltrationsflödet genom 
infiltrationsanläggningen.  

 
Vid beräkning av blandningsförhållandet mellan grund- och åvatten nedströms om 
infiltrationsanläggningen visade både syreisotopsberäkningar och beräkningar med kloridjoner att 
cirka 25 procent åvatten tillkommit i akviferen.  De kemiska parametrarna löst syre och organiskt 
material visade sig inte vara lämpliga som spårämnen för att bestämma källor till ett flöde. Dock 
kan dessa parametrar användas för att bedöma om det skett en förändring i vattenkvaliteten. 
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1. Inledning 
Gävleåsen är belägen i Gävle nära svenska östkusten och intill åsen rinner Gavleån parallellt. Ett 
grundvattenupptag på 300 liter per sekund från Gävleåsens akvifer förser idag cirka 90 000 
personer i Gävle kommun med dricksvatten. Befolkningen tros öka med 1 300 personer per år. 
Av denna anledning har den naturliga grundvattenbildningen i åsen behövt kompletteras med 
konstgjord grundvattenbildning. Detta sker via en infiltrationsanläggning belägen på Gävleåsen 
(Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-05).  

Gästrike Vatten AB har sammanställt underlagsdata från olika mätplatser på åsen under några års 
tid. Dessa underlagsdata består både av kemiska och fysikaliska parametrar. De kemiska 
parametrar som har analyserats i detta projekt är halt löst syre, halt organiskt material, an- och 
katjoner samt stabila syre- och väteisotoper. De fysikaliska parametrar som analyserats är flöden 
från infiltrationsanläggningen. Med hjälp av dessa parametrar ska projektet besvara om 
variationer av stabila syreisotoper och de övriga kemiska parametrarna kan användas för att 
förklara de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen. Även vattenflödet uppströms och 
nedströms infiltrationsanläggningen ska fastställas, samt blandningsförhållandet nedströms om 
infiltrationsanläggningen. För att få en bättre uppfattning om de hydrogeologiska förhållandena i 
akviferen har Midvatten AB och Gästrike Vatten AB tagit fram detta projekt som vi utför som 
kandidatarbete i civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik.  

1.1 Uppdragsgivare 
Projektet har initierats av Midvatten AB och Gästrike Vatten AB. Midvatten AB är ett 
konsultföretag som bland annat arbetar med grundvattenfrågor och vattenförsörjning (Midvatten 
AB, u.å.). Gästrike Vatten AB är ett kommunägt bolag som sköter vattenförsörjningen och driften 
av reningsverk i fyra kommuner i Gästrikland (Gästrike Vatten AB, u.å.).  

1.2 Problemformulering 
Grundvattenytan i Gävleåsens akvifer sänks då uttaget av dricksvatten har överstigit 
grundvattenbildningen till följd av en befolkningsökning i Gävle kommun. Sjunkande 
grundvattennivå kan medföra en inträngning av åvatten eller saltvatten till akviferen. Det är 
således av största vikt att få en ökad förståelse av Gävleåsens hydrogeologiska förhållanden för 
att säkerställa en god vattenkvalitet och vattentillgång.  

1.3 Syfte 
Syftet med projektet var att bestämma om variationer i halt löst syre, organiskt material, an- och 
katjoner samt stabila syre- och väteisotoper kunde användas för att förklara de hydrogeologiska 
förhållandena i Gävleåsen. För att erhålla en ökad förståelse om vattnets rörelse i Gävleåsen 
skulle storleken på flödet uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen samt 
blandningsförhållandet nedströms fastställas.  
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1.4 Frågeställningar 
Projektet behandlar följande frågeställningar:  

1. Hur stort är flödet uppströms och flödet nedströms om infiltrationsanläggningen? 
2. Hur fungerar halt löst syre, organiskt material samt an- och katjoner som indikatorer för 

hur vattnet rör sig i åsen? 
3. Hur kan variationen av stabila syreisotoper och halten kloridjoner förklara 

blandningsförhållandet i vattnet nedströms om infiltrationsanläggningen? 

1.5 Underlagsdata 
Underlagsdata med olika kemiska och fysikaliska parametrar erhölls från Gästrike Vatten AB. 
Dessa parametrar hade mätts för observationsrör och observationsbrunnar belägna i Gävleåsen, 
där den tidigaste erhållna underlagsdatan var från 2007 och den senaste från 2016. Data som 
erhölls för de kemiska parametrarna var inte tagna med jämna intervall och data för vissa 
månader under perioden saknades. Information om hur syre- och väteisotopdata framtagits finns 
beskrivet i appendix A8. Med underlagsdatan erhölls också bilder och kartor över Gävleåsen som 
var sekretessbelagda. Även sekretessbelagd borrprofilsdata över observationsrören och 
observationsbrunnarna erhölls. Borrprofilsdatan beskriver grundvattenytans förhållande till 
markytan, samt kornstorleksfördelningen i Gävleåsen.  

1.6 Avgränsningar 

1.6.1 Tidsavgränsning av underlagsdata 
Den erhållna underlagsdatan över kemiska och fysikaliska parametrar begränsades tidsmässigt 
utifrån isotopdatan. Detta på grund av att utan isotopdata för stabila syre- och väteisotoper kunde 
inte projektets alla frågeställningar besvaras. Tidsperioden begränsades därför från augusti 2014 
till september 2015. Tidsavgränsningen exkluderar observerade värden för flera år tillbaka vilket 
skulle kunna medföra att detta projekt eventuellt missar viktiga och avvikande värden för vissa 
parametrar. Underlagsdata för syreisotoper och flöden har i huvudsak hanterats som medelvärden 
över den avgränsade tiden.  

1.6.2 Parameteravgränsning av underlagsdata  
Den erhållna underlagsdatan innehöll många olika kemiska och fysikaliska parametrar. En 
gemensam bedömning för vilka parametrar som var relevanta för frågeställningarna utfördes och 
parametrarna avgränsades. Projektets kemiska parametrar avgränsades till halt löst syre, organiskt 
material, an- och katjoner samt stabila syre- och väteisotoper. Resultatet utifrån de kemiska 
parametrarna samt syreisotopdatan kan påverkas av denna parameteravgränsning då det 
exempelvis inte tagits hänsyn till vattentemperaturen vid provtagningen. 

Den erhållna fysikaliska underlagsdatan innehöll flödesdata för varje enskild infiltrations- 
bassäng och infiltrationsbrunn. I detta projekt behandlades bassängernas individuella flöden som 
ett gemensamt flöde, och infiltrationsbrunnarnas flöden betraktades som ett flöde. Flödena från 
infiltrationsanläggningen var därmed en förenkling av den erhållna underlagsdatan. 
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1.6.3 Nederbörd, vegetationsupptag och avdunstning 
I projektet togs inte hänsyn till det flöde som nederbörd bidrog med till infiltrationen. Främst på 
grund av att värden för stabila syre- och väteisotoper för nederbördsvatten ej erhölls med 
underlagsdatan.  Projektet har inte heller tagit hänsyn till vegetationens upptag av vatten och inte 
heller till avdunstning från mark och transpiration från växter.  

1.7 Rapportens disposition 
Rapporten är disponerad enligt följande upplägg: Först presenteras syftet med projektet samt en 
kort beskrivning av uppdragsgivarna och de avgränsningar som gjordes under arbetet.  Därefter 
beskrivs Gävleåsen, dess infiltrationsanläggning och flöden i åsen. För att få en djupare förståelse 
av de begrepp och parametrar som behandlas i arbetet följer ett teoriavsnitt. Detta teoriavsnitt 
behandlar bland annat grundvattenbildning, dricksvattenkvalitet, syreisotopanalys och 
flödesberäkning med Darcys lag. Därefter följer ett metodavsnitt, där de metoder som använts för 
att besvara frågeställningarna beskrivs. Efter detta presenteras projektets resultat, en diskussion 
om dessa resultat, slutsatserna efter avslutat projekt och slutligen ett appendix, där bland annat 
MATLAB-koder visas.   
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2. Platsbeskrivning 

2.1 Gävleåsen  
Gävleåsen är en rullstensås som sträcker sig från Enköpingsåsen, som ligger 65 kilometer från 
Gävle och fortsätter sedan ytterligare 65 kilometer norrut (Nationalencyklopedin, u.å.). Det 
grovkorniga materialet i rullstensåsen gör att den har en god vattengenomsläpplighet och på 
grund av detta bildas akviferer i de djupare delarna av åsen (Adrielsson, u.å.). Åsens sandiga och 
grusiga material ger en god vattenrening av det vatten som infiltreras och den är därför lämplig 
för dricksvattenuttag (Nordström, u.å.). 

2.2 Gävleåsens infiltrationsanläggning 
För att säkerställa en god tillgång på grundvatten i åsen har grund- och åvatten infiltrerats i 
Gävleåsen från en infiltrationsanläggning. Åvatten från Gavleån som rinner intill Gävleåsen är en 
andel av det vatten som tillförs infiltrationsanläggningen. Resterande andel vatten som tillförs är 
grundvatten från åsens akvifer som tas upp från brunnar belägna mellan en och tre kilometer 
uppströms om infiltrationsanläggningen. Detta grundvatten infiltreras sedan i 
infiltrationsanläggningen för att påskynda grundvattenbildningen nedströms (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-22). Grundvatten som tas uppströms infiltrationsanläggningen benämns 
senare i arbetet som Upptagsvatten. Platsen där brunnarna ligger benämns upptagningsbrunnar. 

Infiltrationsanläggningen består av tre infiltrationsmetoder. Dessa infiltrationsmetoder är 
bassänginfiltration, brunnsinfiltration och sprinklerinfiltration. Totalt har infiltrations- 
anläggningen sex infiltrationsbassänger, två infiltrationsbrunnar och en sprinkleranläggning, se 
figur 1 (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-22). Figuren är ej skalenlig utan visar 
endast hur infiltrationsmetoderna ligger i förhållande till varandra, samt vad definitionen av 
infiltrationsanläggning innebär för detta projekt. Figuren visar även ett pumphus intill Gavleån 
samt en membranreningsanläggning (se nedan). 

 

Figur 1. En förenklad och översiktlig bild över infiltrationsanläggningen med dess olika infiltrationsmetoder, även 
flödesriktningen från uppströms till nedströms infiltrationsanläggningen visas. Figuren är ej skalenlig. 
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Grundvattnet som tas uppströms om infiltrationsanläggningen infiltreras till de två 
infiltrationsbrunnarna samt till bassäng 3, 4 och 5. I bassäng 1 och 2 infiltreras åvatten från 
Gavleån. Detta åvatten har förbehandlats med förfiltrering eller membranrening innan det 
infiltreras. Bassäng 6 används som en tillfällig lösning för att ytterligare öka 
grundvattenbildningen och i denna bassäng infiltreras orenat åvatten. Sprinkleranläggningen är 
också en tillfällig lösning och även här används orenat åvatten (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-22). Vid förfiltreringen silas de största partiklarna bort genom en sil 
med porstorlek 10 till 200 mikrometer. Vid membranrening renas vattnet från finare partiklar 
genom ett ultra- och ett nanofilter. Ultrafiltret har en porstorlek på cirka 10 till 100 nanometer 
och renar vattnet från bland annat virus och suspenderade partiklar. Nanofiltret har en porstorlek 
på 1 till 10 nanometer och renar vattnet från mineralsalter, lösta föreningar så som humusämnen 
samt pesticider (Svenskt vatten, 2010, ss. 95-96). I figur 2 visas en av infiltrationsbrunnarna, en 
infiltrationsbassäng samt en sprinkler från infiltrationsanläggningen. 

 

 

Figur 2. Infiltrationsanläggningen, bilden längst till vänster visar en av infiltrationsbrunnarna, i mitten visas en av 
infiltrationsbassängerna och i bilden längst till höger visas ett rör i sprinklerområdet (Källgården & Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-05). 

2.3 Flöden i Gävleåsen 
I Gävleåsen finns det i huvudsak fem olika flöden som detta projekt berör. Två av dessa flöden 
var de flöden som den naturliga grundvattenbildningen bildar uppströms och nedströms om 
infiltrationsanläggningen. De resterande tre flödena kom från infiltrationsanläggningen, det vill 
säga flödena från infiltrationsbassängerna, infiltrationsbrunnarna samt sprinkleranläggningen.  

Figur 3 visar de fem olika vattenflödena i åsen (flöde A, B, C, D och E). Figuren visar även de 
olika observationsrör (Or) och observationsbrunnar (Ob) för provtagning som finns utplacerade 
på åsen. Proverna från rör respektive brunnar behandlas på samma sätt och ger därmed jämförbar 
underlagsdata. Flödena från infiltrationsanläggningen (flöde B, C och D) var kända flöden, 
medan flödena uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen (flöde A och E) var två 
okända flöden. Utöver dessa flöden kunde andra okända flöden finnas, till exempel 
åvatteninträngning, saltvatteninträngning samt utflöde genom sprickor i berget. De tre kända 
flödena från infiltrationsanläggningen bestod av infiltrerat vatten via sprinkleranläggning (flöde 
B), sex infiltrationsbassänger (flöde C) samt två infiltrationsbrunnar (flöde D). Flödena från 
infiltrationsanläggningen var kända eftersom Gästrike Vatten AB kontinuerligt mätt dessa flöden. 
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Figur 3. Tvärsnitt av Gävleåsen med dess olika flöden uppströms (flöde A) och nedströms (flöde E) om infiltrations- 
anläggningen, samt flödena B, C och D från infiltrationsanläggningen. 

Tabell 1 listar benämningar och förklaringar för flödena i Gävleåsen. Observera att tabellen också 
visar det totala flödet från infiltrationsanläggningen, det vill säga summan av flöde B, C och D.  

Tabell 1. Flöden i Gävleåsen 

Flöde Beskrivning 
A Flödet som sker uppströms infiltrationsanläggningen 
B Sprinklerinfiltration 
C Bassänginfiltration 
D Infiltrationsbrunnar 
E Flödet som sker nedström infiltrationsanläggningen 
B+C+D Totala flödet från infiltrationsanläggningen 

2.4 Observationsrör och observationsbrunnar i Gävleåsen 
Observationsrör och observationsbrunnar finns utplacerade på Gävleåsen för provtagning av dess 
grundvatten. I tabell 2 visas de olika observationsrören och observationsbrunnarna från vilka 
underlagsdatan har erhållits. Brunnarna och rören är tabellerade i samma ordning som de är 
placerade på åsen, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen. Figur 3 visar 
profilsnittet av åsen samt dess observationsrör och observationsbrunnars placering i förhållande 
till varandra. Detta projekt behandlar sex av Gävleåsens observationsrör och två av 
observationsbrunnarna.  
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Tabell 2. De olika observationsrören och observationsbrunnarna, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen 

Beteckning Förklaring 
Or1 Observationsrör uppströms om infiltrationsanläggningen (flöde A) 
Or2 Observationsrör nära sprinkleranläggningen 
Ob1 Observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Ob2 Djupborrad observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Or3 Observationsrör precis nedströms om infiltrationsanläggningen 
Or4 Observationsrör mellan Or3 och Or5 
Or5 Observationsrör nedströms infiltrationsanläggningen (flöde E) 
Or6 Observationsrör långt nedströms om infiltrationsanläggningen 

 
Tabell 3 förklarar de olika beteckningar på vatten (som inte hämtats från observationsrören eller 
observationsbrunnarna) för vilka isotopdata erhållits. Upptagsvatten är det vatten som tagits från 
upptagningsbrunnarna långt uppströms på Gävleåsen. Sprinkler, Membran och Förfilter är 
åvatten som infiltreras till infiltrationsanläggningen. Ett vattenprov som benämns Membran har 
alltså tagits efter vatten har passerat reningsmembranet.  

Tabell 3. Beteckningar på olika typer av vatten som isotopdata är framtaget för 

Beteckning Förklaring 
Upptagsvatten Grundvatten som tas från brunnar långt uppströms om infiltrationsanläggningen och 

som infiltreras i anläggningen 
Sprinkler Obehandlat åvatten som sprinklas på åsen via sprinkleranläggningen 
Membran Membranrenat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
Förfilter Förfiltrerat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
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3. Teori 
I detta avsnitt behandlas teorin som förklarar bakgrunden till projektet. De delar som behandlats 
är allmän information om grundvattenbildning, dricksvattenkvalitet samt Darcys lag för 
beräkning av flöden. Teorin tar även upp hur data på an- och katjoner kan hanteras med hjälp av 
piperdiagram. I teorin presenteras också stabila syre- och väteisotoper, dess egenskaper samt hur 
de förekommer i olika typer av vatten. Även hur syre- och väteisotoper kan användas för att 
studera hydrogeologiska förhållanden diskuteras.  

3.1 Grundvattenbildning 
Grundvattenbildning är benämningen för den process då akviferer fylls på med vatten. Detta sker 
genom att markvatten perkolerar ner till grundvattenzonen (Grip & Rodhe, 2000, s. 51). 
Grundvattenbildningens storlek beror till viss del av nederbördsmängden, vegetationstypen samt 
klimatet. I svenskt klimat är grundvattenbildningen som störst under hösten och våren, då 
nederbördsmängden är som störst. Under sommaren sker ingen grundvattenbildning eftersom 
värmen gör att en stor del av nederbörden evapotranspirerar och att marken inte når fältkapacitet. 
Detta medför att nederbördsvattnet hålls kvar i markvattenzonen under sommaren. Under vintern, 
när markvattnet är fruset, perkolerar mindre eller inget vatten ner till grundvattenmagasinet och 
det sker ingen påfyllnad av grundvattenmagasinet (Svenskt vatten, 2010, s. 8). 

3.1.1 Konstgjord grundvattenbildning 
I situationer då grundvattenupptag används för dricksvattenförsörjning kan grundvatten- 
bildningen vara mindre än upptaget, vilket leder till att grundvattenytan sänks. I dessa fall kan 
konstgjord infiltration implementeras. Det finns olika typer av infiltrationsmetoder som kan 
tillämpas vid konstgjord infiltration, bland annat infiltrationsbassänger, brunnsinfiltration samt 
sprinklerinfiltration (Svenskt vatten, 2010, s. 11). Figur 4 visar tre olika infiltrationsmetoder som 
bland annat tillämpas i Gävleåsen (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-22).  

 

Figur 4. Tre olika infiltrationsmetoder för konstgjord grundvattenbildning skissade utifrån Hansson (2000). 

Infiltrationsbassänger är den infiltrationsmetod som förekommer på flest ställen i Sverige 
(Hansson, 2000). När vatten renas genom infiltrationsbassänger leds det först till bassängerna, 
som har ett sandlager med ett djup på cirka en meter och vattnet perkolerar genom det. Innan 
vattnet hamnar i bassängen luftas det för att mer organiskt material ska kunna brytas ner under 
reningen (Svenskt vatten, 2010, s. 26). När vatten perkolerar genom sandlagret avlägsnas 
oönskade partiklar och efter en tid i drift bildas en biohud av mikroorganismer som effektiviserar 
reningen av vattnet. Mikroorganismerna bryter ner organiskt material och filtrerar bort 
suspenderat material från vattnet. När vattnet har passerat sandskiktet fortsätter det att perkolera 
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genom de naturliga jordlagren och reningen av vattnet fortgår. Till slut hamnar vattnet i akviferen 
och kan pumpas upp ur brunnar för att användas som dricksvatten (Hansson, 2000). 

Vid tillämpning av brunnsinfiltration pumpas vatten upp uppströms i akviferen för att sedan 
infiltreras i brunnar vid infiltrationsanläggningen längre nedströms, se figur 4. Detta görs för att 
påskynda grundvattenbildningen i akviferen där dricksvattenupptaget sker. En anledning till att 
utföra denna förflyttning av vatten är för att det kan finnas hinder i akviferen som fördröjer 
flödet. Det kan exempelvis finnas en bergskam som stoppar upp flödet eller ett ler- och siltlager 
som gör att akviferen blir sluten på vissa platser (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-
22).  
 
Ytterligare en metod för konstgjord grundvattenbildning är sprinklerinfiltration, se figur 4. 
Ytvatten leds till ett sprinklersystem som sprider ut vattnet på marken. Ytvattnet infiltreras sedan 
och organiskt material i ytvattnet bryts delvis ned av mikroorganismerna i jorden. 
Sprinklerinfiltration fungerar på samma sätt som när regnvatten perkolerar genom marken och 
bildar grundvatten (Hansson, 2000). 

3.2 Dricksvattenkvalitet och kemiska parametrar som spårämnen 
Följande avsnitt behandlar hur löst syre och kloridjoner kan användas som spårämne, hur 
organiskt material och löst syre påverkar vattenkvaliteten samt hur halten kloridjoner kan 
användas för att beräkna ett blandningsförhållande. Även hur piperdiagram konstrueras och dess 
användningsområde behandlas samt uppkomst av relikt salt grundvatten.  

3.2.1 Halt löst syre och organiskt material 
I en tidigare studie av Östblom (2015) undersöktes Valboåsens förbindelse med Gavleån genom 
att studera halten löst syre, det vill säga syre i obunden form. I studien konstaterades att 
grundvattnet vid ett flertal platser i åsen hade en låg halt löst syre, det vill säga en halt på mindre 
än 2 milligram per liter. Den låga halten löst syre indikerade att en inträngning av åvatten eller 
gammalt grundvatten skett i området (Östblom, 2015). Gammalt grundvatten som inte har varit i 
kontakt med atmosfären under lång tid, innehåller en lägre halt löst syre (Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-05-18) 

Syre förbrukas vid nedbrytning av organiskt material, där koldioxid är en av slutprodukterna 
(Appelo & Postma, 2005, s. 53). Detta innebär att i vatten med hög halt organiskt material 
försvinner en stor del av syret under nedbrytningen (Berlin et al., 2014). 

Vid konstgjord infiltration ökar risken för att grundvattnet får en förhöjd halt av organiskt 
material. Ytvatten innehåller generellt mer organiskt material jämfört med grundvatten. Vid 
infiltration av ytvatten kan således kapaciteten av den biologiska nedbrytningen i marken inom 
infiltrationsområdet överstigas vilket kan leda till att organiskt material når grundvattnet. På 
grund av detta kan en förbehandling av ytvattnet krävas innan infiltrationen för att minska 
förekomsten av organiskt material i vattnet. Detta görs genom exempelvis förfiltrering av vattnet 
eller genom att rena vattnet i en membrananläggning (Svenskt vatten, 2010, s. 89). Halten 
organiskt material kan exempelvis mätas i enheten mgO2/l eller halt löst kol, DOC. Enheten 
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mgO2/l syftar på hur stor mängd syre som krävs för att bryta ned organiskt material i en liter 
vatten då ett oxidationsmedel används (Tölgyessy, 1993, s. 299).   

3.2.2 Kloridjonskoncentration och saltvatteninträngning 
Bakgrundshalterna för klorid i grundvattnet i Sverige är cirka 5 till 20 milligram per liter. 
Bakgrundshalten uppkommer bland annat till följd av kloridjoner i nederbörd. Enligt 
Naturvårdsverket motsvarar en kloridhalt över 50 milligram per liter en relativt hög halt och 100 
milligram per liter en hög halt. Halten klorid i grundvattnet kan öka i samband med saltning av 
vägar under vinterhalvåret (Naturvårdsverket, u.å.). 

Förekomst av salt i grundvatten kan uppkomma till följd av inträngning av relikt salt grundvatten 
samt av saltvatteninträngning från hav. Relikt salt grundvatten bildades under istiden då 
kustområdena i Sverige var täckta av havsvatten. Detta vatten finns än i dag lagrat under 
sötvattenzonen i berggrundens spricksystem. Om en akvifer minskar kraftigt i volym kan relikt 
vattnet tränga in i djupt borrade brunnar. Detta kan innebära att akviferen inte längre är lämplig 
som dricksvattentäkt. Den ökade salthalten indikeras av höga natrium- och kloridjonshalter 
(Svenskt Vatten, 2010, ss. 85-86). Vatten som har en kloridhalt på mindre än 300 mg Cl-/l klassas 
som sötvatten (Hendriks, 2010, s. 105). 

Vid ett stort uttag av grundvatten från en kustnära akvifer minskar sötvattenzonen i volym och 
gränsskiktet mellan sötvatten- och saltvattenzonen förflyttas inåt land samt uppåt mot markytan. 
Detta innebär att grundvattnet i djupborrade brunnar kan få förhöjda salthalter. Hur mycket 
saltvatten som kommer in i en akvifer beror av ett flertal faktorer. Till exempel ökar risken för 
saltvatteninträngning om uttaget av vatten från en akvifer är större än grundvattenflödet in i 
akviferen, samt om avståndet mellan utpumpningsstationerna är för litet (Barlow & Reichard, 
2010).  

Kloridjonskoncentration kan användas för att kartlägga hur olika vatten rör sig i ett system. Detta 
är möjligt då klorid är en konservativ jon och således är obenägen att förändras över tid (Panno et 
al., 2006). 

I en studie av Dun et al. (2013) användes koncentrationen av kloridjoner i olika vatten för att 
detektera vattnets ursprung i en grundvattentäkt. Provdata som inkluderades i studien var grund- 
och åvattenprover. Utifrån dessa data bestämdes blandningsförhållandena i vattnet vid en viss 
punkt utifrån ekvation 1. Det omblandade grundvattnet i denna studie ansågs vara en blandning 
av vatten med två ursprung; vatten från ån i anslutning till akviferen samt gammalt grundvatten. 
Detta antagande var en förutsättning för att ekvation 1 skulle gälla.  I ekvation 1 anges 
kloridkoncentrationerna i enheten milligram per liter. Fåvatten anger andelen åvatten i 
blandningsvattnet. 
 

!å!"##$% =
!!"#$%$&$'!!!"#$%&'(()$
!å!"##$%!!!"#$%&'(()$

          (1) 

Ekvation 1 utgår ifrån massbalansen för blandningsvattnet (se appendix A7, ekvation E1). I 
samma studie användes även kloridjonskoncentrationen för att undersöka om någon inträngning 
av åvatten skett till akviferen i vissa mätpunkter. Åvatten hade en lägre kloridjonskoncentration 
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än grundvatten vilket innebar att vid de mätpunkter kloridhalten sjunkit ansågs det ha skett en 
inträngning (Dun et al., 2014). 

3.3 Piperdiagram 
Ett piperdiagram kan tillämpas för att analysera skillnader i olika vattenprovers kemiska 
sammansättning. I ett sådant diagram separeras anjoner från katjoner i två triangelgrafer, se figur 
5. Axlarna till triangelgrafen för katjoner representeras av kalcium-, magnesium-, kalium- och 
natriumjoner. Triangelgrafen för anjoner representeras av klorid-, sulfat-, karbonat- och 
vätekarbonatjoner. Enheten för axlarna är jonernas andel av totalkoncentrationen, som redovisas i 
procent av milliekvivalenter per liter (% meq/l). En fördel med piperdiagram är att många 
vattenanalyser kan visualiseras samtidigt. Dessutom kan diagrammet användas för att identifiera 
vad för typ av vatten som analyseras, eller om det är en blandning av olika vatten (Appelo & 
Postma, 2005, ss. 9-11).  

 
Figur 5. Piperdiagram för grundvattenprover från två mätstationer i Sverige. 

Figur 5 visar ett exempel på hur ett piperdiagram kan konstrueras. I piperdiagrammet inkluderas 
grundvattendata från två mätstationer, där data är hämtat från Sveriges geologiska undersökning 
(SGU, 2014; SGU, 2008). Den ena mätstationen ligger vid östersjökusten nära Norrköping och 
representeras av en grön cirkel i piperdiagrammet. Den andra mätstationen ligger i Värmland och 
representeras av en orange fyrkant. De uppmätta jonvärdena för de två mätstationerna bildar två 
punkter i vardera triangelgraf. Dessa punkter transfereras till den diamantformade grafen, som 
ger information om vattnets kemiska sammansättning.  I denna figur kan det utläsas att 
grundvattnets jonsammansättning skiljer sig åt mellan de olika provplatserna. Exempelvis har 
grundvattnet en högre klorid- och sulfathalt vid kustmätstationen än vid mätstationen som är 
lokaliserad inåt land. 
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3.4 Darcys lag  
Darcys lag tillämpas för mättade flödesberäkningar och beskrivs av ekvation 2 (Hendriks, 2010 s. 
64).  

! =  −!" ∆!
∆!             (2) 

Parametrarna i Darcys lag, ekvation 2, redovisas i tabell 4.  

Tabell 4. Parametrar för tillämpning av Darcys lag 

Parametrar för Darcys lag för mättat flöde 

  Q   Flöde [m3/dag] 
  K   Hydraulisk konduktivitet för mättat flöde [m/dag] 
  A   Tvärsnittsarea för flödet [m2] 
  Δh   Skillnad i total potential [m] 
  Δx   Transportsträckan på flödet [m] 

 
Grundvattenflödet i Gävleåsen sker under mättade förhållanden och kan beräknas med Darcys 
lag. De ingående parametrarna kan dock bidra med osäkerhet vid tillämpning av ekvationen. 
Exempelvis kan den hydrauliska konduktiviteten variera mycket med djupet i vissa marker. Det 
kan även vara svårt att identifiera vilken typ av jord som tvärsnittet består av, dess struktur och 
textur (Grip & Rodhe, 2000). Den hydrauliska konduktiviteten är en stark bidragande faktor till 
att flödet varierar i marken då parametern är en multiplicerande faktor till ekvationen (Lind & 
Nyborg, 1986). 

3.5 Syre- och väteisotoper 
Variationer av stabila syre- och väteisotoper används bland annat för att lokalisera vilka inflöden 
som bidrar till ett grundvattenflöde, till exempel inflödet från ytvatten, samt för att kartlägga 
säsongsvariationer i ett grundvattenflöde (Gat, 2010, s. 134). Även information om markvattnets 
blandningsförhållande från olika vattenkällor och markvattnets uppehållstid kan erhållas genom 
att studera stabila syre- och väteisotoper (Gazis & Feng, 2003). I detta avsnitt behandlas syre- och 
väteisotopers förekomst och egenskaper, isotopanalys, isotopfraktionering samt syre- och 
väteisotoper i den hydrologiska cykeln. 

3.5.1 Syre- och väteisotopers förekomst och egenskaper 
Syre- och väteisotoper förkommer naturligt i vattenmolekylen. De syreisotoper som är stabila är 
16O, 17O samt 18O och den vanligaste av dessa är 16O som består av åtta protoner och åtta 
neutroner. Väte har två stabila isotoper, i den vanligaste isotopen 1H består atomkärnan av en 
proton. Den andra stabila isotopen 2H, består förutom av protonen också av en neutron (Gat, 
2010, ss. 9-10).  

Nio kombinationer av stabila syre- och väteisotoper kan förekomma i vattenmolekyler. Den 
vanligaste sammansättningen är 1H2

16O som förekommer i cirka 99,7 procent av alla 
vattenmolekyler. Den näst vanligaste är 1H2

18O som förekommer i 0,2 procent av molekylerna. 
Isotopernas olika massor ger dem olika bindningsstyrka och detta påverkar deras 
reaktionshastighet, exempelvis vid avdunstning. Bindningsstyrkan har även ett starkt samband 
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med vattnets ångtryck (Clark & Fritz, 1997, ss. 26-27). Sammansättningen av isotoper påverkar 
vattnets egenskaper såsom densitet, kokpunkt och smältpunkt (Gat, 2010, ss. 10-11). 

3.5.2 Isotopanalys 
Masspektrometri är en vanlig metod för analys av stabila isotoper. Vid isotopanalys av vatten 
används olika internationella standarder som referenser, exempel på dessa är VSMOW (Vienna 
Standard Mean Ocean Water) och SLAP (Standard Light Antarctic Precipitation) (Clark & Fritz, 
1997, s. 6). 

Syreisotopsammansättningen i ett vatten uttrycks som en kvot mellan dess två vanligaste 
isotoper, 18O och 16O genom att beräkna ett δ18O-värde, se ekvation 3.  I ekvationen relateras ett 
vattenprovs kvot till en känd standards kvot i enheten promille (Clark & Fritz, 1997, ss. 6-7). 
Genom att studera ekvation 3 kan det ses att ett negativt värde på δ18O betyder att vattenprovet är 
utarmat på 18O relativt 16O jämfört med standarden. Således betyder ett positivt värde att provet 
är anrikat på 18O relativt 16O jämfört med standarden. Ekvation 3 kan även användas för att 
beräkna δ2H på samma sätt som för δ18O.  
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− 1) ∙ 1000‰		                  (3) 

Genom analys av nederbörd samt vatten från sjöar och floder från olika delar av världen har ett 
linjärt samband mellan δ2H och δ18O för färskvatten upptäckts som ges av ekvation 4 (Craig, 
1961). Sambandet benämns Global Meteoric Water Line (GMWL) (Kendall & McDonnell, 1998, 
s. 65). Upptäckten av sambandet har möjliggjort studier av grundvattens ursprung (Clark & Fritz, 
1997, s. 36). 

!!! = 8!!"! + 10           (4) 

Det linjära förhållandet mellan δ2H och δ18O i färskvatten uppkommer på grund av att olika 
isotoper i havsvatten avdunstar olika lätt (Kendall & McDonnell, 1998, s. 92). Värden för δ2H 
och δ18O för ett lokalt område kan föras in i en graf för att få detta linjära samband, dock kan det 
lokalt variera hur väl nederbördsdata följer GMWL. Därefter kan sambandet jämföras med lokala 
yt- och grundvattendata för att spåra ett visst vattens ursprung (Clark & Fritz, 1997, s. 51).  

3.5.3 Samband mellan flöden och dess isotopsammansättning 
Isotopsammansättningen i ett flöde, som är en kombination av flera olika inflöden, kan beskrivas 
av en blandningsekvation, se ekvation 5. I ekvationen inkluderas två olika inflöden Q1 och Q2 
samt ett kombinerat flöde QT, där QT är en summa av Q1 och Q2. För de olika flödena anges även 
deras individuella isotopsammansättningar; δ18O1, δ18O2 och δ18OT. Ekvationen kan även 
användas till att beräkna ett okänt flöde i de fall då alla isotopsammansättningar och övriga 
flöden är kända (Kendall & McDonnell, 1998, s. 80).   

!!"!!!! = !!"!!!! + !!"!!!!          (5) 
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3.5.4 Beräkning av blandningsförhållande med isotopdata 
Syreisotopdata kan användas för att beräkna ett vattens blandningsförhållande. Flera studier har 
genomförts där inblandning av åvatten i dricksvattentäkter beräknats. I en studie av Stichler et 
al.(1986) undersöktes blandningsförhållandet i en dricksvattentäkt nära ån Danube vid staden 
Passau. I studien analyserades syreisotopdata på åvatten, grundvatten som var opåverkat av 
åvatten samt en aktuell dricksvattenbrunn. Då dricksvattentäkten ansågs bestå av i huvudsak 
åvatten och grundvatten kunde eventuella andra vattenkällor till brunnen negligeras. 
Blandningsförhållandet beräknades utifrån ekvation 6. Det betonades att för ett tydligt resultat 
bör de två ingående komponenterna ha signifikant isotopskillnad och att dricksvattnet som 
analyserades bestod i huvudsak av två källor. Ekvation 6 utgår ifrån massbalansen för 
blandningsvattnet (se appendix A7, ekvation E2). 
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       (6) 

I en annan studie av Hunt et al.(2005) där åvatteninblandning i en dricksvattentäkt i Wisconsin 
undersöktes konstaterades att isotopanalys är ett effektivt sätt att beräkna blandningsförhållande i 
en dricksvattentäkt. Det betonades dock att det krävs en tidsserie av prover för att korrekt 
analysera isotopsammansättningen i de olika vattnen. 

3.5.5 Isotopfraktionering samt syre- och väteisotoper i den hydrologiska cykeln 
Meteorologiska processer styr den hydrologiska cykeln och de stabila isotoper som finns i vattnet 
(Clark & Fritz, 1997, s. 36). Sammansättningen av syre- och väteisotoper i en vattenmolekyl 
varierar mellan vattenreservoarer beroende på fraktionering, en process som leder till skillnader i 
isotopkvoter i olika vatten. I den hydrologiska cykeln sker denna process främst vid avdunstning 
och leder till olika isotopsammansättning i vattnets olika faser. Denna förändring i 
isotopsammansättning kan beskrivas med en fraktioneringsfaktor, som är relationen mellan 
kvoten 18O/16O i vattnet före en reaktion och kvoten efter reaktionen (Clark & Fritz, 1997, s.21). 
Isotopfraktionering beror på isotopernas olika massa (Gat, 2010, s. 22). 

3.5.5.1 Avdunstning 
Vid avdunstning av ytvatten sker en fraktionering av isotopsammansättningen då vatten övergår 
till ånga. Denna fraktionering som sker vid avdunstning påverkas av många faktorer, vilket gör 
att den varierar över tid och rum. Några av faktorerna är ytvattnets isotopsammansättning, 
humiditeten över vattenytan, vattenytans struktur samt luftmassornas rörelser ovanför vattenytan 
(Gat, 2010, ss. 47-48).  

För att vatten ska avdunsta krävs det att vätebindningar bryts. Eftersom 18O-H bindningen är 
starkare än 16O-H bindningen har vattenmolekylen med isotopsammansättningen 1H2

18O ett lägre 
ångtryck än 1H2

16O. Förångning av 1H2
16O går därav fortare än förångning av 1H2

18O under 
samma förhållanden, och en anrikning av tyngre isotoper sker i den kvarvarande flytande fasen. 
Vid höga temperaturer bryts vattenmolekylers bindningar lättare till följd av att ångtrycket ökar 
med ökande temperatur. När luften ovanför vattenytan har 100 procent luftfuktighet uppnås 
jämvikt i reaktionen och det sker ingen anrikning av isotoper (Clark & Fritz, 1997, ss. 26-27).  
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3.5.5.2 Isotopsammansättning i nederbörd 
Kondensation är den process som driver bildning av moln och därmed nederbörd. Främst sker 
fraktionering mellan vatten i gas- och vätskefas (Clark & Fritz, 1997, s. 46). Andelen 18O och 2H 
i nederbörd minskar med minskande temperatur (Clark & Fritz, 1997, s. 65). Nederbördsvatten på 
högre latituder innehåller generellt en mindre andel tunga isotoper relativt lätta isotoper än 
nederbördsvatten på lägre latituder. Detta beror på att fraktionering sker i större omfattning vid 
kondensation vid lägre temperaturer (Kendall & McDonnell, 1998, s. 102). Med minskande 
temperatur blir δ18O-värdena allt mer negativa, 18O utarmas således allt mer från 
nederbördsvattnet (Clark & Fritz, 1997, ss. 64-65).  

3.5.5.3 Isotopsammansättning i grundvatten 
Isotopsammansättningen i grundvattnen beror indirekt av klimatet i ett avrinningsområde. I 
tempererade klimat är isotopsammansättningen i grundvattnet nästan identisk med nederbördens 
sammansättning. Dock gäller detta samband endast om grundvatteninflödet i en akvifer inte 
domineras av ytvatten, då sammansättningen i detta vatten påverkas starkt av avdunstning. I 
klimat där marken under vissa tider på året är frusen beror isotopsammansättningen i 
grundvattnet till stor del av snösmältningsprocessen (Gat, 2010, s. 133).  

Vid grundvattenytan, som är i kontakt med atmosfären, är isotopsammansättningen en blandning 
av sammansättningen i grundvattnet uppströms i akviferen och det lokala flödet. Det lokala flödet 
kan till exempel ha påverkats av läckage till eller från djupare och närliggande delar av akviferen. 
Generellt påverkas inte isotopsammansättningen i grundvattnet av interaktion med akviferens 
material (Gat, 2010, ss. 133-134). 

På en plats med stora säsongsvariationer i temperatur kan variationen i isotopkvoten ses tydligt. 
Denna variation kan användas för att uppskatta hastigheten på grundvattencirkulationen i ett 
område samt när på året mest grundvattenbildning sker (Clark & Fritz, 1997, ss. 71-72). 
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4. Metod 
De metoder som har använts i detta projekt tas upp under detta avsnitt. Däribland framtagandet 
av tre flödesmodeller för att kunna beräkna flödet uppströms och nedströms 
infiltrationsanläggningen i Gävleåsen med Darcys lag, för att besvara frågeställning 1. Hur de 
okända parametrarna i Darcys lag uppskattades beskrivs också. Metoden beskriver också hur en 
isotopmassbalans kan tillämpas för att verifiera eller förkasta de tre flödesmodellerna.  

Även hur halten organiskt material, löst syre och kloridjoner varierar över tiden för att besvara 
frågeställning 2 beskrivs. Avsnittet behandlar också hur an- och katjoner kan tillämpas i ett 
Piperdiagram för att undersöka blandning av olika vatten.  

Hur blandningsförhållandet mellan åvatten och grundvatten beräknades för flödet nedströms om 
infiltrationsanläggningen med hjälp av både syreisotopdata och kloriddata beskrivs också i detta 
avsnitt. Detta för att besvara frågeställning 3. MATLAB har tillämpats för samtliga metoder, se 
appendix. 

4.1 Flöden i Gävleåsen 
Infiltrationsanläggningens olika typer av flöden åskådliggjordes i två grafer över tiden för att få 
en tydligare bild över flödenas storlek och dess variationer. För beräkning av flöde A och E 
tillämpades Darcys lag, se ekvation 2. I ekvationen krävdes att tre okända parametrar för både 
flöde A och E beräknades eller uppskattades. Dessa parametrar var de hydrauliska 
konduktiviteterna, tvärsnittsareorna som flödena passerade genom samt flödenas gradienter. 
Flödena beräknades utifrån tre modeller (avsnitt 4.1.3).  

4.1.1 Uppskattning av Gävleåsens hydrauliska konduktivitet  
Att uppskatta markens hydrauliska konduktivitet för flöde A och E var nödvändigt för 
tillämpning av Darcys lag, se ekvation 2. Flöde A och E är två grundvattenflöden under mättade 
förhållanden och därför var endast den hydrauliska konduktiviteten för marken där mättade 
förhållanden råder intressant att uppskatta. 

För att uppskatta åsens hydrauliska konduktivitet studerades böcker av Grip & Rohde (2000) och 
Knutsson & Morfeldt (2002) som berörde hydraulisk konduktivitet. Detta kopplades sedan till 
borrprofilsdata för observationsrör Or1 och Or5. Tabell 5 visar den tolkning av de olika 
kornstorlekarnas hydrauliska konduktiviter som togs fram för detta projekt.  

Tabell 5. Den hydrauliska konduktiviteten för sand (Grip & Rohde, 2000) och grus (Knutsson & Morfeldt, 2002) 

Kornstorlek  
Fullständigt namn 

Kornstorlek Förenklat 
namn 

Hydraulisk konduktivitet [m/s] 

Grusig sand Sand 10-5 – 10-2 
Sandigt grus Grus 10-3 – 100 

 

Den hydrauliska konduktiviteten för flöde A uppskattades med hjälp av borrprofilsdata för 
observationsrör Or1 och den hydrauliska konduktiviteten för flöde E uppskattades med hjälp av 
borrprofilsdata för observationsrör Or5. Borrprofilsdatan för Or1 och Or5 jämfördes sedan med 
jordfraktionerna i figur 3. Tabell 6 listar de olika kornstorlekarna för observationsrör Or1 och Or5 
för respektive djup där de mättade grundvattenflödena skedde. 
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Tabell 6. Kornstorleksfördelningens variation med djupet för observationsrör Or1 och Or5 baserat på borrprofilsdata 

 Meter under 
markyta 

Kornstorlek 
Fullständigt namn 

Kornstorlek 
Förenklat namn 

Observationsrör Or1 7,0 – 12,0 Grusig sand Sand 
Flöde A (uppströms) 12,0 – 13,0 Sandigt grus Grus 
 13,0 – 14,5 Block eller berg Berg 
Observationsrör Or5 8,0 – 10,0 Sandigt grus Grus 
Flöde E (nedströms) 10,0 – 16,2 Grusig sand Sand 

 
Fraktionerna grusig sand och sandigt grus antogs ha en genomsnittlig mättad hydraulisk 
konduktivitet på 0,01 meter per sekund, baserat på tabell 6. Detta innebar att både den 
hydrauliska konduktiviteten för marken i observationsrör Or1 och i observationsrör Or5 antogs 
vara densamma.   

4.1.2 Uppskattning av tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 
För att beräkna flöde A och E med Darcys lag behövdes även tvärsnittareorna där flödena 
strömmar uppskattas, se ekvation 2. Tvärsnittsareorna innebar i detta fall grundvattnets djup 
multiplicerat med bredden på åsen där flödena sker.  

Åsens bredd uppskattades till 100 meter för både observationsrör Or1 och Or5 (Källgården, 
personlig kommunikation, 2016-04-28). Grundvattnets djup vid flöde A och E avlästes från 
borrprofilsdata för observationsrör Or1 respektive Or5 och jämfördes med figur 3. Grundvattnets 
djup uppskattades till tre meter för observationsrör Or1 och för observationsrör Or5 uppskattades 
grundvattendjupet till sju meter. Figur 6 är en variant av figur 3 för att förtydliga hur 
framtagandet av tvärsnittsareorna och gradienterna för flöde A och E gick till. 

 

Figur 6. Grundvattnets djup för flöde A vid observationsrör Or1 och flöde E vid observationsrör Or5. 
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För att beräkna flöde A och E behövde också gradienten (Δh/Δx) i Darcys lag beräknas, se 
ekvation 2. Avståndet Δx togs fram för flöde A och E med hjälp av figur 6.  Skillnaden i totala 
potentialen, Δh uppskattades med hjälp av borrprofilsdata för båda flödena. Hur detta gick till kan 
ses i figur 6. Gradienten för flöde A erhölls genom att jämföra avstånd och höjdskillnad mellan 
observationsrör Or1 och Or2. Gradienten för flöde E erhölls på samma sätt, dock mellan 
observationsrör Or5 och Or6. I figur 6 har Δh och Δx utmarkerats för förtydligande av hur 
borrprofilsdatan nyttjades.  

4.1.3 Tre modeller över Gävleåsens vattenflöden 
I projektet kunde inte flöde A och E beräknas på grund av för många okända parametrar. För att 
ändå försöka besvara frågeställning 1 beräknades flöde A och E utifrån tre modeller som 
beskriver de mest troliga flödesscenarierna som kunde förekomma i Gävleåsen. Dessa två flöden 
för de tre modellerna har beräknats med Darcys lag, se ekvation 2. I den första modellen antogs 
vattnets massbalans mellan flöde A, B, C, D och E stämma helt. I den andra modellen antogs det 
ske en förlust av vatten från massbalansen, till exempel utläckage till Gavleån eller till sprickor i 
berget. I den tredje modellen antogs det ske ett tillskott till massbalansen, till exempel ett 
inläckage från Gavleån. Figur 7 visar en överskådlig bild över de flöden som behandlas för de tre 
modellerna.  

 

Figur 7. Beskrivning av flödena i de tre olika modellerna. 

För samtliga modeller antogs den hydrauliska konduktiviteten för flöde A vara konstant och 
densamma som hela Gävleåsens hydrauliska konduktivitet. Den hydrauliska konduktiviteten för 
flöde B, C och D behövde inte uppskattas eftersom dessa flöden var kända från underlagsdatan. 
För tillämpning av de tre modellerna krävdes det dock att den hydrauliska konduktiviteten för 
flöde E varierade, för att uppfylla de olika modellernas massbalanser. Den hydrauliska 
konduktiviteten för flöde E har ej beräknats, utan anpassades utifrån de tre modellerna.  

4.1.3.1 Modell 1 
Modell 1 baserades på antagandet att massbalansen av vatten i Gävleåsen stämde till fullo för 
flödena A, B, C, D och E. Detta innebar att flöde A adderad med flödena B, C och D från 
infiltrationsanläggningen var lika med flöde E. För att uppfylla modell 1 antogs flöde E ha en 
större hydraulisk konduktivitet än flöde A. Flödenas massbalans för modell 1 beskrivs av 
ekvation 7. 

! = ! + ! + ! + !                     (7) 
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4.1.3.2 Modell 2 
Modell 2 baserades på antagandet att det sker en förlust i massbalansen av vatten innan det når 
flöde E. Den okända förlusten döptes till flöde X för modell 2. För att modell 2 skulle uppfyllas 
antogs flöde E och flöde A ha samma hydrauliska konduktivitet. Flödenas massbalans för modell 
2 beskrivs av ekvation 8. För denna modell beräknas flöde X med Darcys lag enligt ekvation 2 
efter att flöde A och E beräknats för denna modell.  

! = ! + ! + ! + ! − !                   (8) 

4.1.3.3 Modell 3 
Modell 3 baserades på antagandet att ett okänt flöde tillkommer till flöde E utöver flöde A, B, C 
och D. Det okända flödet som tillkommer i modell 3 döptes till Y. För att modell 3 skulle 
uppfyllas antogs flöde E ha en större hydraulisk konduktivitet än flöde A. Flödenas massbalans 
för modell 3 beskrivs av ekvation 9. För denna modell beräknas flöde Y med Darcys lag enligt 
ekvation 2 efter att flöde A och E beräknats för denna modell.  

! = ! + ! + ! + ! + !                   (9) 

4.2 Isotopanalys 
I detta avsnitt beskrivs metoden för att undersöka isotopsammansättningen i Gävleåsen samt 
metoden som användes för att verifiera flödesmodellerna. I metoderna användes bland annat 
isotopdata samt framräknade flöden med Darcys lag för de tre modellerna. Även 
blandningsekvationen (ekvation 5) har tillämpats för uppställning av isotopmassbalanser.  

4.2.1 Isotopsammansättning i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 
Variationen av δ18O med tiden i observationsbrunn Or5 och i vattnet som infiltreras vid 
infiltrationsanläggningen undersöktes för att få en uppfattning om säsongsvariationer samt 
variationer uppkomna till följd av ändrat blandningsförhållande mellan vatten med olika 
ursprung. Med de δ2H- och δ18O-värden som erhölls har förhållandet mellan dessa åskådliggjorts 
i ett diagram med δ2H-värden på y-axeln och δ18O-värden på x-axeln. Detta gjordes för att erhålla 
ett lokalt samband för färsk- och grundvatten kring Gävleåsen. 

4.2.2 Isotopmassbalans för de tre modellerna  
Isotopmassbalanser ställdes upp för de tre olika modellerna över flödesscenarier som 
presenterades i ekvation 7, 8 och 9 för att försöka avgöra vilka scenarier som skulle kunna vara 
rimliga. För modell 1, där flöde A tillsammans med flöde B, C och D antogs summera upp till 
flöde E, ställdes en isotopmassbalans upp enligt ekvation 10. Denna ekvation formulerades 
genom att utgå från blandningsekvationen, se ekvation 5. QA är flödet uppströms om 
infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.g.v. är medelflödet av grundvatten som infiltrerats vid 
infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. är medelflödet av åvatten som infiltrerats vid 
infiltrationsanläggningen och QE är flödet i åsen nedströms. Det antogs att δ18O-värdet i flöde A 
var detsamma som för Upptagsvatten och att δ18O-värdet i flöde E var detsamma som för 
observationsrör Or5. Parametrarna δ18Oinfiltr.g.v. och δ18Oinfiltr.å.v. är medelvärden av δ18O-värden i 
infiltrerat grundvatten respektive åvatten. Medelvärdena har beräknats utifrån all relevant 
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syreisotopdata som fanns tillgänglig, det vill säga δ18O-värden för Upptagsvatten för infiltrerat 
grundvatten och δ18O-värden för Sprinkler, Membran och Förfilter för infiltrerat åvatten. 

!!!!"!! + !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!. = !!!!"!!     (10) 

För modell 2 och modell 3 tillkom mellan flöde A och E, förutom flöden från 
infiltrationsanläggningen (flöde B, C och D), också ett okänt flöde (flöde X respektive Y) 
beroende på modell. 
 
Blandningsekvationen, ekvation 5 användes för att ställa upp en isotopmassbalans som beskriver 
förhållandet mellan alla olika flöden i Gävleåsen, samt deras δ18O-värden för modell 2 och 
modell 3 med ekvation 11. QA är flödet uppströms om infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.g.v. är 
medelflödet av grundvatten som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. är medelflödet 
av åvatten som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, QE är flödet i åsen nedströms och QX,Y är 
det okända flödet X respektive Y. Rimliga värden på QX,Y togs fram genom att begränsa δ18O-
värdet för det okända flödet X respektive Y till att vara inom intervallet mellan uppmätta 
extremvärden för δ18O i vatten kring Gävleåsen.  

!!!!"!! + !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!"#$.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!. + !!,!!!"!!,! = !!!!"!!   (11) 

Med ekvation 11 kunde förhållandet mellan flödet QX,Y, och dess värden för δ18OX,Y 
åskådliggöras i en figur för modell 2 och modell 3. Detta utfördes genom att sätta in de tidigare 
beräknade värdena för flöde A och E för de två modellerna i en omskriven version av ekvation 
11, där δ18OX,Y uttrycktes som en invers funktion av QX,Y, se ekvation 12. δ18OA och δ18OE är 
beräknade medelvärden av δ18O-värden för Upptagsvatten respektive observationsrör Or5. 
Observera att δ18O-värdet för flöde A antogs vara detsamma som det beräknade medelvärdet för 
Upptagsvatten och att δ18O-värdet för flöde E antogs vara detsamma som medelvärdet för 
observationsrör Or5.  

!!!!!,! = !
!!,!

!!!!"!! − !!!!"!! − !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. − !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!.    (12) 

4.3 Kemiska parametrar som spårämnen 
I detta avsnitt berörs de metoder som använts för att besvara frågeställning 2, det vill säga hur 
halt löst syre, halt organiskt material, samt an- och katjoner fungerar som indikatorer för hur 
vattnet rör sig i åsen. Det studerades hur halten löst syre, halten organiskt material samt halten 
kloridjoner förändrades över tid i de olika observationsbrunnarna och observationsrören. För att 
undersöka hur an- och katjoner fungerar som indikatorer för hur vattnet rör sig i åsen användes 
ett piperdiagram.    

4.3.1 Halt löst syre, organiskt material samt klorid över tid 
För att undersöka om det fanns något samband mellan flöden från infiltrationsanläggningen och 
förändringar i halt löst syre och organiskt material sattes dessa kemiska parametrar som en 
funktion av tiden. Hur halterna varierade över tid jämfördes därefter med hur de olika flödena 
från infiltrationsanläggningen varierade. Även halten kloridjoner sattes som en funktion av tiden. 
Detta för att undersöka om det skett en sänkning av kloridjonhalten i grundvattnet vid någon av 
mätpunkterna, vilket skulle indikera en inträngning av åvatten.    
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4.3.2 Piperdiagram 
För att besvara hur an- och katjoner kan användas för att kartlägga hur vattnet rör sig i åsen 
användes ett piperdiagram. Piperdiagrammen togs fram med programmet Gw_Charts, som 
hämtats från U.S Geological Survays hemsida (USGS, 2015). Vattnets jonsammansättning för 
alla observationsrör och observationsbrunnar kartlades i ett piperdiagram genom att föra in 
medelvärden för respektive jonhalter under perioden augusti 2014 till september 2015.  Det 
konstruerades även piperdiagram som visade jonsammansättningen i vattnet över tid för varje 
observationsrör och observationsbrunn, men då bara ett observationsrör Or2 visade ett avvikande 
resultat så inkluderades endast detta piperdiagram i projektet. Piperdiagrammet för Or2 användes 
för att uppskatta tiden det tar för vatten att perkolera ned till grundvattnet från 
sprinkleranläggningen. Detta genom att jämföra piperdiagrammet med flödesdata från 
sprinkleranläggningen. 

4.4 Blandningsförhållandet nedströms infiltrationsanläggningen 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som har använts för att beräkna blandningsförhållandet i flöde 
E, det vill säga flödet nedströms infiltrationsanläggningen i observationsrör Or5. Dessa metoder 
användes för att besvara frågeställning 3 om hur blandningsförhållandet kunde förklaras utifrån 
variationen av stabila syreisotoper och kloridjoner. 

4.4.1 Blandningsförhållande i Or5 med modell 1 
Blandningsförhållandet av åvatten och grundvatten kunde beräknas för det totala flödet (summan 
av flödena A, B, C och D) då flödena av åvatten respektive grundvatten från infiltrations-
anläggningen var kända samt flöde A uppskattat från modell 1. Med modell 1, där massbalansen 
antogs stämma till fullo, kunde ett blandningsförhållande tas fram för flöde E. Andelen åvatten i 
flöde E beräknades med ekvation 13. 

!"#$% å!"##$% = å!"##$%&'ö!"
!"!#$# !"ö!"#        (13) 

4.4.2 Blandningsförhållandet i Or5 med δ18O-värden 
Ett blandningsförhållande för vattnet vid observationsrör Or5 kunde beräknas med antagandet att 
vattnet vid Or5 bestod av två vatten med olika δ18O-värden. Denna beräkning var oberoende av 
de olika modellerna. De vatten som flödet i Or5 antogs bestå av var åvatten som tillkommit efter 
upptagningsbrunnarna samt grundvatten. Benämningen åvatten inkluderade inte det åvatten som 
eventuellt varit inblandat i vattnet från början vid upptagningsbrunnarna. Grundvattnets δ18O-
värde representerades av δ18O-värdet för Upptagsvatten i form av ett medelvärde för perioden 
augusti 2014 till september 2015. Åvattnets δ18O-värde representeras av ett medelvärde av det 
infiltrerade åvattnet. Andelen åvatten för flöde E kunde med hjälp av ekvation 6 således beräknas 
med δ18O-värden. 

4.4.3 Blandningsförhållandet i Or5 med kloridjonskoncentrationen 
För att beräkna blandningsförhållandet vid Or5 med hjälp av kloridjoner användes samma metod 
som vid beräkning med δ18O-värden, dock användes ekvation 1. Även de antaganden som 
gjordes var desamma.  
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5. Resultat 
Resultatavsnittet tar upp de beräknade flödena A och E för de tre modellerna samt 
syreisotopmassbalansen för respektive modell. Blandningsförhållandet för flödet nedströms 
infiltrationsanläggningen som har beräknats med syreisotopdata, flöden och kloriddata 
presenteras. Även hur halt löst syre och halt organiskt material i åsen varierade över tid redovisas. 
Piperdiagram över mätpunkters olika sammansättningar av an- och katjoner presenteras också 
under detta avsnitt.  

5.1 Flöden i Gävleåsen 

5.1.1 Infiltrationsanläggningens flöden över tid 
För att jämföra flödet från de olika infiltrationsmetoderna togs figur 8 fram. Figur 8 visar en 
förenklad bild över hur de tre flödena från infiltrationsanläggningen varierade under ett år, från 
oktober 2014 till september 2015. Flödet från sprinkleranläggningen kallas i figuren för flöde B. 
Flödena från de sex infiltrationsbassängerna kallas för flöde C och flödet från de två 
infiltrationsbrunnarna kallas för flöde D. I oktober 2014 skedde det endast ett flöde från 
infiltrationsbrunnarna. I december 2014 började vatten även infiltreras via bassängerna, varav 
brunnsinfiltrationen minskade. I juli 2015 började vatten infiltreras i Gävleåsen med 
sprinkleranläggningen.   

 

Figur 8. De olika infiltrationsflödena (flöde B, C och D) i Gävleåsens infiltrationsanläggnings förändring mellan oktober 2014 
och september 2015. 

För att utföra isotopmassbalansberäkningar för de tre modellerna togs figur 9 fram. I 
infiltrationsanläggningen infiltreras både grundvatten (Upptagsvatten) och åvatten från Gavleån. 
Hur infiltrationen av dessa två vatten varierade mellan oktober 2014 och september 2015 visas i 
figur 9. Infiltrationen av grundvatten var störst nästan hela året, men i augusti 2015 var 
infiltrationen av åvatten större under drygt en månad. Även i slutet på september 2015 var 
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infiltrationen av åvatten större än infiltrationen av grundvatten. I mars syns en topp i hur mycket 
vatten som infiltrerades.  

 

Figur 9. Flödenas förändring över tiden för infiltrerat grundvatten och infiltrerat åvatten i infiltrationsanläggningen. 

För isotopmassbalansberäkningarna togs medelvärdena av åvattenflödet och grundvattenflödet 
från figur 9 fram. Medelvärdena för figur 9, över grundvatten och åvatten från oktober 2014 till 
september 2015, visas i tabell 7.  

Tabell 7. Medelvärden för flöden genom infiltrationsanläggningen med uppdelningen infiltrerat åvatten och grundvatten 

Medelvärde av flöden från infiltrationsanläggningen 
[l/s] 
Grundvatten Åvatten Totala flödet (åvatten + grundvatten)  
56 20 76 

5.1.2 Tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 
För tillämpning av Darcys lag (ekvation 2) beräknades tvärsnittareorna och gradienterna för flöde 
A och E. Tabell 8 är en sammanställning av dessa framtagna tvärsnittareor och gradienter. 
Tabellen listar även åsens framtagna bredd och flödets djup vid flöde A och E.  

Tabell 8. Tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 

  Åsens 
bredd 

Flödets 
djup 

Tvärsnittsarea 
A 

Δh Δx Gradient 
Δh/Δx 

Flöde Observationsrör [m] [m] [m2] [m] [m]  
A Or1 100 3 300 −3,8 360 −0,0106 
E Or5 100 7 700 −2,9 430 −0,0066 

5.1.3 Tre modeller över Gävleåsens flöden 
För att kunna beräkna flöde A och E för de tre modellerna togs hydrauliska konduktiviteter för 
samtliga flöden fram i tabell 9. Tabell 9 visar den hydrauliska konduktiviteten för flöde A, som är 
densamma för samtliga modeller. Tabellen visar också de anpassade hydrauliska 
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konduktiviteterna för modellernas flöden E som bestämdes utifrån att de tre modellerna skulle 
stämma.  

Tabell 9. Hydrauliska konduktiviteter för flöde A och E, för de tre modellerna 

 MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 
 K [m/s] K [m/s] K [m/s] 
Flöde A (uppströms) 0,01 0,01 0,01 
Flöde E (nedströms) 0,023 0,01 0,04 

 
I figur 10 visas flödenas resultat för de tre modellerna vid tillämpning av värderna från tabell 8 
och 9. Figuren visar förhållandet mellan storleken på flöde A, flöde E samt årsmedelvärdet på 
infiltrationsanläggningen flöden B, C och D. Figuren visar också en summa av flödena från 
infiltrationsanläggningen adderat med flödet uppströms. Staplarna till vänster i figuren visar 
flödenas storlek i förhållande till varandra för modell 1. Infiltrationsanläggningens flöde B, C och 
D ligger mellan flöde A och flöde E i storlek för modell 1. Observera att summan av flöde A, B, 
C och D är lika stort som flöde E för modell 1. I mitten av figuren visas flödenas storlek i 
förhållande till varandra för modell 2. För denna modell är både flöde A och E mindre än 
årsmedelvärdet av infiltrationsanläggningens flöden B, C och D. Flöde A är det minsta flödet och 
flöde E är något större än flöde A. Summan av flöde A, B C och D är högre än flöde E i figuren, 
eftersom det sker ett nettoutflöde av vatten, X för denna modell. Flödenas storlek i förhållande till 
varandra för modell 3 visas längst till höger i figuren. För modell 3 blir flöde E större än flöde A 
adderat med flödena från B, C och D. Det sker ett nettoinflöde med vatten in i åsen, Y. Summan 
av flöde A, B C och D är mindre än flöde E. 

 

Figur 10. Storleken på flöde A, flöde E, årsmedelvärdet av flöde B, C och D samt summan av flöde A, B, C och D. Även 
nettoutflödet X och nettoinflödet Y visas i bilden.  

Tabell 10 redovisar resultaten från figur 10, det vill säga flödenas storlekar för de tre modellerna. 
Tabellen visar flödena A och E, summan av flöde B, C och D från infiltrationsanläggningen samt 
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summan av flöde A, B, C och D. Det vill säga summan av flödena från infiltrationsanläggningen 
adderat med flödet uppströms. 

Tabell 10. Flöde A och E, uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen beräknade med Darcys lag för de tre 
modellerna 

  MODELL 1 MODELL 2 MODELL 3 
Flöden Beskrivning Q [l/s] Q [l/s] Q [l/s] 
A Uppströms flöde 32 32 32 
B+C+D Infiltrationsanläggningens 

flöde 
76 76 76 

A+B+C+D Infiltrationsanläggningens 
samt uppströms flöde 

108 108 108 

E Nedströms flöde 108 46 190 
 
Tabell 11 visar storleken på nettoutflödet X och nettoinflödet Y för modell 2 respektive modell 3 
som kan ses utmarkerat i figur 10. Nettoinflödet och nettoutflödet som visas i tabellen är 
skillnaden mellan nedströms flöde (flöde E) och resterande flöden (flöde A, B, C och D). 
Storleken på flöde X och Y jämförs senare i rapporten med erhållna flödesintervall för dessa 
flöden med isotopmassbalansberäkningar för modell 2 respektive 3.  

Tabell 11. Nettoutflödet X och nettoinflödet Y för modell 2 respektive modell 3 

 Nettoflöde [l/s] 
X -62 
Y 82 

5.2 Isotopanalys 

5.2.1 Isotopsammansättning i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet 

5.2.1.1 Förändring av δ18O-värden över tiden 
För att se variationer i syreisotopdata över tiden och skillnad på δ18O-värden i grundvatten 
respektive åvatten togs figur 11 fram. I figur 11 ses δ18O-värdenas variation över tid för 
tidsperioden augusti 2014 till september 2015 på två platser i Gävleåsen, samt i förfiltervatten, 
membranvatten och i sprinklervatten som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen. I figuren kan 
det ses att δ18O-värden för Upptagsvatten och observationsröret Or5 visade tendenser till 
liknande variationer i δ18O-värden över tid men att Or5 generellt visade högre δ18O-värden än 
Upptagsvatten. Det kan ses att även åvatten, representerat av Förfilter, Sprinkler och Membran, 
visade variation över tid.  
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Figur 11. δ18O-värden för olika platser i Gävleåsen och i infiltrationsvatten till infiltrationsanläggningen för tidsperioden augusti 
2014 till september 2015. 

5.2.1.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O  
För att se huruvida åvatten från Gavleån och grundvatten skiljde sig åt togs figur 12 fram. 
Figuren visar förhållandet mellan δ2H och δ18O för grundvatten respektive åvatten. Figuren visar 
också att provtagspunkterna lagt sig i ett linjärt diagonalt band. Figuren visar även att 
provtagspunkterna huvudsakligen lagt sig i två olika kluster. I klustret längst ner till vänster i 
figuren ligger mätvärden för grundvatten. I klustret uppe till höger i figuren ligger mätvärden för 
åvatten. Figuren visar att Upptagsvatten och Or5 har mer negativa δ2H- och δ18O-värden än 
Förfilter, Membran och Sprinkler, således innehåller grundvattnet mindre 18O relativt 16O än vad 
åvattnet gör. Det finns även en större variation i δ18O-värden i åvattnet jämfört med grundvattnet, 
vilket också visades i figur 11. 

 

 
Figur 12. Förhållandet mellan δ2H och δ18O i Gävleåsen samt i förfiltervatten, membranvatten och sprinklervatten till 
infiltrationsanläggningen. 
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5.2.2 Isotopmassbalans för de tre modellerna  
Isotopmassbalanser ställdes upp för de tre modellerna för att kunna verifiera eller förkasta dessa. 
Medelvärden av δ18O uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen redovisas i tabell 12 
och används för samtliga isotopmassbalanser. Uppströmsvärdet för δ18O i flöde A är ett beräknat 
medelvärde för Upptagsvatten och nedströmsvärdet för δ18O i flöde E är ett beräknat medelvärde 
för vattenprover tagna ur observationsrör Or5. 

 
Tabell 12. Medelvärden för δ18O uppströms i Upptagsvatten och nedströms i observationsrör Or5 

Medelvärde δ 18O [‰] 
Upptagsvatten -10,30 
Or5 -10,00 

 

I tabell 13 redovisas beräknade medelvärden av δ18O för grundvatten respektive åvatten som 
infiltrerats vid infiltrationsanläggningen. Denna tabell användes för samtliga isotopmassbalans-
beräkningar.   

Tabell 13. Medelvärden av δ18O för de olika vatten som ingår i isotopmassbalansen för modell 1 

Vatten δ 18O-värde [‰] 
Grundvatten -10,30 
Åvatten -9,10 

5.2.2.1 Modell 1 
En isotopmassbalans för modell 1 ställdes upp enligt ekvation 10. I den användes värden hämtade 
från tabell 7, 10, 12 och 13. Tabell 14 visar vad vänster- och högerledet i isotopmassbalansen 
blev för modell 1 uträknat med ekvation 10. Tabellen visar även att differensen mellan höger- 
och vänsterled för modell 1 blev 0,8 procent.  

Tabell 14. Framräknade värden för vänsterled och högerled i isotopmassbalansen som ställts upp i ekvation 10 

Isotopmassbalans [l/s ‰] 

Vänsterled [l/s ‰] -1088,42 
Högerled [l/s ‰] -1079,57 
Differens mellan vänster- och högerled [%] 0,8 

5.2.2.2 Modell 2 
I figur 13 visas förhållandet mellan δ18O i nettoutflödet X mellan observationsrör Or1 och Or5 
samt nettoutflödet X:s storlek framräknat med ekvation 12 för modell 2 i form av den blå grafen. 
I ekvationen har värden för modell 2 från tabell 10 använts samt δ18O-värden för dessa flöden 
från tabell 12. Även medelvärden av grund- och åvattenflödena från tabell 7 har använts 
tillsammans med medelvärden av δ18O för dessa vatten som redovisas i tabell 13. I figuren visas 
även uppmätta minimum- och maximumvärden för δ18O som förekom i Gävleåsen i form av en 
gul och orange linje. Dessa värden redovisas i tabell 15. I figuren kan det ses att storleken på 
nettoutflödet X (62 l/s) hamnade inom intervallet 60 till 75 liter per sekund avgränsat av de 
uppmätta maximum- och minimumvärdena för δ18O från tabell 15. 
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Figur 13. Förhållandet mellan δ18O och nettoutflödet X:s storlek mellan observationsrör Or1 och observationsrör Or5 beräknat 
för modell 2. Extremvärden för uppmätta δ18O-värden vid Gävleåsen redovisas i tabell 15 och kan ses i figuren i form av de två 
raka graferna. 

Extremvärden för δ18O vid Gävleåsen redovisas i tabell 15. Uppmätt minimumvärde för δ18O 
under tidsperioden augusti 2014 till september 2015 var -10,51 promille och maximumvärde för 
δ18O var -8,40 promille. Minimumvärdet var i Upptagsvattnet och maximumvärdet var i 
förfiltervattnet. Dessa maximum- och minimumvärden användes även i resultatet för modell 3. 

Tabell 15. Minimum- och maximumvärde för δ18O som har uppmätts i vattenprover tagna vid Gävleåsen under tidsperioden 
augusti 2014 till september 2015 samt i vilket vatten dessa värden uppmättes 

Minimumvärde δ 18O [‰] Upptagsvatten -10,51 
Maximumvärde δ18O [‰] Förfilter -8,40 
 

5.2.2.3 Modell 3 
Förhållandet mellan δ 18O och nettoinflödet Y för modell 3 beräknades med ekvation 12 och visas 
i figur 14 i form av den blå grafen. Flöde A och E för modell 3 hämtade från tabell 10 har använts 
samt δ18O-värden från tabell 12. Medelvärden av grund- och åvattenflödena från 
infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell 7 har använts tillsammans med medelvärden av 
δ18O för dessa vatten som redovisas i tabell 13. I figuren visas även samma uppmätta minimum- 
och maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen som visades i figur 13 i form av en gul och orange 
graf. I figuren ses att storleken på nettoinflödet Y (82 l/s) hamnade inom intervallet 77 till 97 liter 
per sekund avgränsat av de uppmätta maximum- och minimumvärdena för δ18O enligt tabell 15. 
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Figur 14. Förhållandet mellan δ18O och nettoinflödet Y:s storlek mellan observationsröret Or1 uppströms och observationsröret 
Or5 nedströms beräknat med modell 3. Extremvärden för δ18O-värden vid Gävleåsen redovisas i tabell 15 och kan ses i figuren i 
form av två raka grafer.  

5.3 Kemiska parametrar som spårämnen 
I detta avsnitt presenteras hur halten klorid, organiskt material och löst syre varierat över tiden i 
grundvattnet för de olika mätstationerna. 

5.3.1 Halt löst syre, organiskt material samt klorid över tid 

5.3.1.1 Kloridhalt 
För att jämföra skillnader i kloridhalt på olika platser i Gävleåsen togs figur 15 fram. Figur 15 
visar att kloridhalten i grundvattnet var relativt konstant under året vid samtliga mätstationer 
förutom för vissa variationer vid observationsrör Or3 samt observationsbrunn Ob2. Grundvattnet 
i den djupborrade observationsbrunnen Ob2 hade en hög halt klorid jämfört med de övriga 
mätpunkterna och åvattnet, det membranrenade åvattnet samt Or2 hade generellt en låg 
kloridhalt.  

 

Figur 15. Kloridhalt i grundvattnet vid provplatserna och i åvatten från Gavleån under perioden augusti 2014 till september 2015. 
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5.3.1.2 Organiskt material 
För att jämföra skillnader i halt organiskt material på olika platser i Gävleåsen samt för att kunna 
jämföra förändringar i halterna med flödesdata togs figur 16 fram. I figur 16 kan det utläsas en 
ökning av organiskt material i grundvattnet vid observationsrör Or2 under året. För 
observationsrör Or3 och observationsbrunn Ob1 varierade halten något under året. Halten 
organiskt material i åvattnet var konstant högre än halten i grundvattnet under det undersökta 
året.  

 

Figur 16. Halt organiskt material i grundvattnet vid provplatserna och i åvatten från Gavleån under perioden augusti 2014 till 
september 2015. 

5.3.1.3 Löst syre 
För att jämföra skillnader i halt löst syre på olika platser i Gävleåsen samt för att kunna jämföra 
förändringar i halterna med flödesdata togs figur 17 fram. Halten löst syre varierar över tid vid de 
olika mätpunkterna enligt figur 17.  Det kan utläsas en tydlig ökning av löst syre under perioden 
juli till augusti 2015 för observationsrör Or2, det vill säga mätpunkten efter 
sprinkleranläggningen. De övriga provplatserna visar generellt en lägre halt löst syre eller en 
mycket svag ökning av halten under denna tidsperiod jämfört med månaderna innan. Det 
membranrenade åvattnet har enligt figur 17 konstant en högre halt löst syre än grundvattnet vid 
de undersökta tidpunkterna 
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Figur 17. Halt löst syre i grundvattnet vid provplatserna och i åvatten från Gavleån under perioden augusti 2014 till september 
2015 

5.3.2 Piperdiagram 
För att undersöka blandning av olika vatten i Gävleåsen togs figur 18 fram. Figur 18 visar ett 
årsmedelvärde för jonsammansättningen i grundvattnet vid de olika mätplatserna samt i åvatten 
från Gavleån. Piperdiagrammet i figur 18 visar en tydlig skillnad i jonsammansättningen mellan 
åvattnet, grundvattnet i den djupborrade observationsbrunnen Ob2 och grundvattnet vid övriga 
mätplatser. Grundvattnet i Ob2 har, som även visas i figur 15, en högre andel kloridjoner än 
grundvattnet vid de andra mätplatserna. Åvattnet från Gavleån har en lägre andel karbonat än 
grundvattnet. 

  

Figur 18. Piperdiagram med årsmedelvärde för jonsammansättningen vid provplatserna. 

För att undersöka vattnets transporttid från sprinkleranläggningen togs figur 19 fram. Figur 19 vid 
Or2 visar att grundvattnets jonsammansättning generellt inte ändrats under den valda 



 
 

38 

tidsperioden.  Dock kan det utläsas en skillnad i grundvattnets jonsammansättning i augusti 2015 
jämfört med grundvattenproverna som tagits tidigare under året.  

   

Figur 19. Piperdiagram för mätplats Or2 i förhållande till tid. 

5.4 Blandningsförhållandet nedströms infiltrationsanläggningen 

5.4.1 Blandningsförhållande för modell 1 
För att se blandningsförhållandet, uttryckt som ett medelvärde för perioden oktober 2014 till 
september 2015, i flödet nedströms infiltrationsanläggningen för flödesscenariot med modell 1 
togs figur 20 fram.Figur 20 visar andelen åvatten respektive grundvatten i flöde E för modell 1 
beräknat med ekvation 13, se avsnitt 4.4.1. Andelen åvatten i flöde E beräknades till 19 procent 
och andelen grundvatten beräknades till 81 procent. 

 
Figur 20. Blandningsförhållande i observationsrör Or5 av grund- och åvatten beräknat utifrån modell 1. 
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5.4.2 Blandningförhållandet i Or5 med δ18O-värden 
För att påvisa blandningsförhållandet i flödet nedströms infiltrationsanläggningen med 
syreisotopdata togs figur 21 fram. Blandningsförhållandet i observationsrör Or5, uttryckt som ett 
medelvärde för perioden augusti 2014 till september 2015, redovisas i figur 21. I figuren ses att 
blandningsförhållandet i vattnet vid Or5 under perioden var 26 procent åvatten och 74 procent 
grundvatten. 

 
Figur 21. Blandningsförhållande i observationsrör Or5 av grund- och åvatten beräknat med δ18O-värden. 

5.4.3 Blandningsförhållandet i Or5 med kloridjonskoncentrationen 
För att påvisa blandningsförhållandet i flödet nedströms infiltrationsanläggningen med 
kloridjonskoncentration togs figur 22 fram. Figur 22 visar andelen grundvatten och andelen 
åvatten i observationsrör Or5, för perioden augusti 2014 till september 2015. Andelen åvatten 
under denna period var 25 procent och andelen grundvatten var 75 procent. 

 
Figur 22. Blandningsförhållande i observationsrör Or5 av grund- och åvatten beräknat med kloridjonkoncentrationen. 
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6. Diskussion 

6.1 Darcys lag och dess uppskattade parametrar 
Darcys lag (ekvation 2) innehöll tre parametrar som vi behövde uppskatta för beräkning av flöde 
A och E för vardera flödesmodell. Dessa tre parametrar var de hydrauliska konduktiviteterna för 
flöde A och E, samt deras tvärsnittsareor och gradienter. De tre parametrarna bidrog på olika sätt 
med osäkerhet till våra resultat som diskuteras i detta avsnitt.  

6.1.1 Hydraulisk konduktivitet i Gävleåsen  
Den hydrauliska konduktiviteten antogs vara densamma i hela åsen, enligt avsnitt 4.1.1. Detta 
antagande genomfördes genom att studera böcker av Grip & Rohde (2000) och Knutsson & 
Morfeldt (2002) som nämnde hydrauliska konduktiviteter för olika jordfraktioner. Gävleåsen 
består till största delen av fraktionerna sandigt grus och grusig sand. Av denna anledning 
fokuserade vi endast på dessa jordfraktioner i tabell 5. Den hydrauliska konduktiviteten har 
antagits vara densamma oavsett på vilket djup eller var i Gävleåsen flödena sker. Hydrauliska 
konduktiviteten är dock troligen något som egentligen varierar i Gävleåsen. För noggrannare 
uppskattningar av flödet rekommenderar vi att en studie genomförs för att identifiera Gävleåsens 
verkliga hydrauliska konduktivitet, och dess variation med djupet. 

6.1.2 Gradienter och tvärsnittsareor för flöde A och E 
Gradienterna och tvärsnittsareorna som tillämpats i Darcys lag för flöde A och E, se tabell 8, kan 
bidra med en osäkerhet. Gradienten bidrar med en osäkerhet eftersom att det sker en årsvariation 
för grundvattenytans höjdläge i åsen. Höjdtermen (Δh) i ekvation 2 för gradienten är därav ej 
nödvändigtvis konstant såsom det har beräknats i detta projekt. Dock påverkar inte osäkerheter 
för gradienterna och tvärsnittsareorna resultatet i stor utsträckning eftersom resultatet visar hur 
flöde A och flöde E förhåller sig till varandra rent storleksmässigt. Gradienterna och 
tvärsnittsareorna har dock betydelse för uppställningarna av isotopmassbalanser för de tre 
modellerna.  

 6.2 Flödesberäkningar och isotopmassbalans för de tre modellerna 
Eftersom osäkerhet råder för Gävleåsen hydrauliska konduktivitet blir också den hydrauliska 
konduktiviteten för flöde A i de olika modellerna av stor osäkerhet, se tabell 9. Eftersom den 
hydrauliska konduktiviteten för flöde E är baserad på den hydrauliska konduktiviteten för flöde A 
så leder det även till osäkerhet i beräkningen av flöde E. De hydrauliska konduktiviteterna för 
flöde E i de tre modellerna har dessutom anpassats till de tre modellerna utan vidare bedömning 
av vad som stämmer överens med verkligheten. Detta för att sedan kunna verifiera eller förkasta 
modellerna med syreisotopmassbalanser. Flöde A är dock konstant för de tre modellerna, för de 
ska vara jämförbara. 

 6.2.1 Modell 1 
Figur 10 visar flödena för modell 1 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 7 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 1. Både figuren och tabellen visar att 
summan av flöde A, B C och D var exakt lika med flöde E. Anledningen till att flödena beter sig 
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på detta vis beror helt enkelt på att vi antagit att det ska vara så för modell 1 och anpassat de 
hydrauliska konduktiviteterna därefter.  

I tabell 14 redovisas resultatet av isotopmassbalansen beräknad med ekvation 10 som ställdes upp 
för modell 1. Det kan i tabellen ses att skillnaden mellan vänster- och högerled endast var 0,8 
procent. Isotopmassbalansen stämmer alltså bra för modell 1. Att vänster- och högerled endast 
skiljer sig åt med 0,8 procent tyder på att modell 1 kan vara ett rimligt flödesscenario för 
Gävleåsen. Detta var dock inte ett förväntat resultat då modell 1 beskriver ett idealt förhållande 
där inga in- och utflöden sker till och från åsen utöver flödena A, B, C och D. Vi hade förväntat 
oss att ett okänt in- eller utflöde skulle ske till respektive från åsen och att isotopmassbalansen för 
modell 1 därför inte skulle stämma så väl som det gör. En variant på modell 1 skulle kunna vara 
att utöver flödena A, B, C och D så sker det okända in- och utflöden som tar ut varandra, så att 
nettoflödet blir noll. I detta fall räcker det inte med att flödena tar ut varandra även 
syreisotopsammansättningen i dessa flöden måste också ha ett netto som blir nära noll. 

 6.2.2 Modell 2 
Figur 10 visar flödena för modell 2 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 8 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 2. I denna modell antas det ske en 
nettoförlust X från massbalansen. Modell 2 är den enda av modellerna som har samma 
hydrauliska konduktivitet för både flöde A och för flöde E. Detta är troligtvis den mest realistiska 
varianten när det gäller valet av hydraulisk konduktivitet eftersom vi tidigare antagit att 
Gävleåsen borde ha samma hydrauliska konduktivitet överallt.  

I tabell 11 redovisas nettoutflödet X till att vara -62 liter per sekund i modell 2. Observera att 
detta värde skulle ändras om den hydrauliska konduktiviteten för flöde E ändrades. Dock är det ej 
värdet på flöde X som är det mest relevanta. Det som är viktigt är att isotopmassbalansen för 
modell 2 som utfördes för att försöka verifiera ifall det kunde vara rimligt att ett okänt 
nettoutflöde X på -62 liter per sekund skett från åsen. I figur 13 där förhållandet mellan δ18O-
värde och nettoutflödet X redovisas kan det ses att detta flöde X hamnade inom området 
avgränsat av max- och minimivärden för δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet. Detta tyder 
på att även modell 2 skulle kunna vara ett troligt flödesscenario i åsen och att ett nettoutflöde på -
62 liter per sekund ej är orimligt. Vid avläsning i figur 13 vid ett nettoutflöde på -62 liter per 
sekund ses också att δ18O-värdet motsvarar cirka -10,1 promille. Detta δ18O-värde ligger närmare 
de uppmätta värdena på δ18O för grundvatten än för åvatten enligt tabell 13. Det okända 
nettoutflödet från åsen består därav troligtvis av vatten med en sammansättning mest lik 
grundvatten.  

6.2.3 Modell 3 
Figur 10 visar flödena för modell 3 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 9 
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 3. I denna modell antas det ske ett 
nettotillskott Y av vatten till åsen. Detta okända tillskott av vatten skulle kunna vara inträngt 
vatten från Gavleån, då det bland annat stämmer med beräkningar av blandningsförhållandet, se 
figur 21 och 22. För denna modell är den hydrauliska konduktiviteten för flöde E fyra gånger så 
stor som den hydrauliska konduktiviten för flöde A. I verkligheten är denna variation möjlig, men 
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antagligen inte lika trolig som exempelvis för modell 2, där den hydrauliska konduktiviteten 
antas vara densamma för flöde A och E.  

För modell 3 visar tabell 11 att nettotillskottet Y beräknades att vara 82 liter per sekund. Även för 
denna modell gäller att flöde Y skulle ändras om den hydrauliska konduktiviteten för flöde E 
skulle ändras.  I figur 14 där resultatet av en isotopmassbalansberäkning för modell 3 redovisas 
kan det ses att nettoinflödet Y hamnar inom intervallet avgränsat av max- och minimivärden för 
δ18O i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet. Detta tyder på att även modell 3 skulle kunna vara ett 
troligt flödesscenario i åsen och att ett nettotillskott på 82 liter per sekund ej är orimligt. Vid 
avläsning i figur 14 vid flödet 82 liter per sekund kan det ses att detta motsvaras av ett δ18O-värde 
på cirka -9,9 promille. Enligt tabell 13 är medelvärdet på δ18O för åvatten -9,10 promille. Dock 
kan inte denna skillnad i δ18O-värde utesluta att ett okänt nettoinflöde skett. Det okända 
nettoinflödet kan exempelvis bestå av både grund- och åvatten.  

6.3 Isotopanalys 
Vi har antagit att isotopvärdet vid flöde A är detsamma som för Upptagsvattnet. Detta innebär en 
osäkerhet då åvatten kan ha trängt in i åsen mellan upptagningsbrunnarna och flöde A. Om så är 
fallet kan flöde A ha en annan isotopsammansättning än Upptagsvatten och därmed följer 
osäkerhet i isotopmassbalansen för de olika modellerna. 

De isotopvärden som erhållits har tagits på infiltrerat åvatten, Upptagsvatten och i 
observationsröret Or5. För en noggrannare studie om hur isotopanalys kan förklara flöden i åsen 
kan isotopdata från fler observationsbrunnar och -rör ge en mer dynamisk bild av de 
hydrogeologiska förhållandena i åsen.  

6.3.1 Förändringen av δ18O-värden över tid 
Figur 11 visar att isotopsammansättningen i olika vatten följer ett säsongsliknande mönster. Då 
mönstret skiljer sig åt mellan åvatten och grundvatten ger detta svårigheter att analysera 
blandningsförhållanden för kortare tidsperioder utan att veta de olika vattnens transporttider. 
Figuren visar också att värdena för observationsrör Or5 är generellt högre än Upptagsvatten. 
Detta kan tyda på en inblandning av åvatten från infiltrationsanläggningen och/eller inträngning 
från Gavleån.  Det finns även en osäkerhet i tolkning av tidsserien då data för åvatten saknas 
under en period och att olika behandlingars inverkan på isotopsammansättningen av åvatten inte 
har studerats. 

6.3.2 Förhållandet mellan δ2H och δ18O 
Figur 12 visar att olika vatten tydligt klustrar sig längs en rät linje med en signifikant skillnad i 
δ2H-värden och δ18O-värden mellan åvatten och grundvatten. Detta visar på möjligheten att 
utifrån isotopstudier avgöra om åvatteninblandning skett i Gävleåsens akvifer.  

6.4 Kemiska parametrar som spårämnen 

6.4.1 Piperdiagram 
Medelvärdena av jonsammansättningen i grundvattnet under perioden augusti 2014 till september 
2015 vid de olika mätplatserna var relativt lika varandra, se figur 18. Detta med undantag av Ob2, 
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där kloridhalten i grundvattnet var mycket högre än vid de övriga mätpunkterna. Enligt detta 
resultat verkar inte vattnet vid mätpunkterna nedströms om upptagningsbrunnarna vara en 
blandning av grundvatten uppströms och åvatten. En förklaring till detta kan vara att även 
grundvattnet vid upptagningsbrunnarna har påverkats av åvatten. En annan möjlighet är att 
grundvattnet i samtliga mätpunkter inte var nämnvärt påverkade av åvatten. För att få en tydligare 
bild av förändringar i jonsammansättningen med avseende på åvatten skulle det således krävas en 
mätpunkt längre uppströms. Denna mätpunkt måste vara placerad långt från Gavleån, så att 
risken för inträngning av åvatten är mycket liten. Dessa resultat är dock medelvärden av vattnets 
jonsammansättning och det kan vara vissa variationer under året som inte kan ses när bara 
medelvärdet studeras. 

Sammansättningen i grundvattnet vid observationsrör Or2 var i augusti månad mer lik åvattnets 
sammansättning än grundvattnets, se figur 19. Då sammansättningen tidigare under året inte 
avvikit från grundvattensammansättningen kan förändringen anses bero av att 
sprinkleranläggningen sattes i drift under juli 2015.  Vid jämförelse mellan det datum då 
sprinkleranläggningen sattes i drift och det datum då det avvikande grundvattenprovet 
registrerades kan vattnets perkolationstid uppskattas vara mellan 1 till 20 dagar. Antagande att 
förändringen i jonsammansättningen beror av sprinkleranläggningen kan dock vara felaktigt, då 
det bara var jonsammansättningen vid ett datum som avvek. Detta kan innebära att provanalysen 
av de avvikande parametrarna var felaktig och det skulle således krävas mer data under samma 
period för att bekräfta förändringen i jonsammansättningen.   

6.4.2 Kloridhalt över tid 
Kloridhalten i åvattnet var lägre än vad den var i grundvattnet vilket indikerar att i de fall 
kloridhalten sjunkit vid en mätpunkt kan det ha skett en inträngning av åvatten i akviferen eller 
skett en påverkan från infiltrationsanläggningen, se figur 15.  Figuren visar att kloridhalten i 
grundvattnet var högre uppströms än nedströms för de flesta mätstationerna vilket kan innebära 
att grundvattnet påverkats av åvatten. Även variationerna i Or3 kan förklaras av inträngning av 
åvatten, då förändringarna i halten klorid var mycket tydlig. 

I den djupborrade observationsbrunnen, Ob2, var kloridhalten i grundvattnet hög jämfört med 
halten vid de andra mätstationerna enligt figur 15. Halten klassas enligt Naturvårdsverket som 
relativt hög. Detta kan indikera att det skett en saltvatteninträngning av relikt saltvatten i 
akviferen. Att halten löst syre var låg i samma observationsbrunn bekräftar att vattnet i brunnen 
var äldre grundvatten.  Detta innebär att det troligtvis uppkommit ett lokalt flöde av relikt 
grundvatten till akviferen. Dock visar den låga kloridhalten vid observationsbrunn, Ob1, som 
ligger i anslutning till Ob2, att Ob1 inte påverkats av kloridhalten vid Ob2. Detta visar på ett 
mycket begränsat lokalt flöde av relikt salt grundvatten vid Ob2. Att saltvatten påträffats i 
berggrunden medför en risk för att ytterligare saltvatten tränger in i akviferen om grundvattenytan 
sänks och trycket i akviferen minskar.  

6.4.3 Halt organiskt material över tid 
Åvattnet från Gavleån, som analyserats, innehöll en hög halt organiskt material jämfört med 
grundvattnet, se figur 16. Detta stämmer väl med teorin. Grundvattnet vid Ob1 och Or2 innehöll 
en högre halt organiskt material än i vattnet uppströms, Upptagsvatten. Detta kan förklaras av en 
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inträngning av åvatten vid eller mellan dessa mätpunkter. Halten organiskt material vid Or2 steg 
kraftigt efter juli 2015. Detta kan förklaras av att sprinkleranläggningen sattes i drift i mitten av 
juli, se figur 8. Påverkan på grundvattnet av sprinklervattnet borde uppkomma med en viss 
fördröjning, enligt uträkning mellan 1 till 20 dagar, då sprinklervattnet måste perkolera ned i 
marken. Detta stämmer väl med resultaten då den kraftigaste ökningen av halten organiskt 
material skedde mellan juli och augusti 2015. Dock är organiskt material inte helt lämpligt som 
spårämne, då det bryts ned. 

6.4.4 Löst syre över tid 
Halten löst syre i grundvattnet varierade kraftigt med tiden vid de olika mätpunkterna, se figur 
17. Halten löst syre i Upptagsvatten, var relativt konstant under året. Detta indikerar att vattnet 
nedströms, där halten löst syre varierade kraftigt med tiden, påverkats av andra inflöden med 
andra vattensammansättningar.   

Halten löst syre i grundvattnet vid den djupborrade observationsbrunnen, Ob2, var konstant låg 
över tid. Detta kan indikera att vattnet i brunnen var äldre grundvatten.  Halten löst syre i 
grundvattnet vid Or2 ökade kraftigt i juli 2015. Denna höjning skulle kunna bero av påverkan 
från sprinkleranläggningen, se figur 8. Dock skedde förändringen av halten löst syre inte med 
någon tidsfördröjning vilket talar emot antagandet att förändringen i halten löst syre var orsakad 
av sprinkleranläggningen. Mycket av det vatten som infiltreras i infiltrationsanläggningen luftas 
och då åvatten i detta fall innehöll en hög halt löst syre kan det vara svårt att detektera vattnets 
ursprung med löst syre som indikator. Syre är även ett ämne som förbrukas vid nedbrytning av 
organiskt material vilket gör det mindre lämpligt som spårämne. 

6.5 Blandningsförhållandet nedströms infiltrationsanläggnigen 
Vid en jämförelse av resultaten av de beräknade blandningsförhållandena i Or5, se figur 21 och 
figur 22, ses en överensstämmelse mellan isotop- och kloridanalysen, som visar på en andel 
åvatten på 26 respektive 25 procent. Detta tyder på att åvatten har tillkommit mellan 
upptagningsbrunnarna och Or5 samt att antagandet att grundvattnet i Or5 i huvudsak består av 
åvatten och grundvatten uppströms ifrån kan anses vara rimligt.  

Eftersom observationsrör Or5 är belägen vid flöde E kan resultaten från de olika beräkningarna 
av blandningsförhållandet jämföras. Vid jämförelse av blandningsförhållandet uträknat med 
δ18O-värden, klorid samt flöden i modell 1 skiljer sig flödesuträkningen något från de andra 
uträkningarna. Flödesuträkningen med modell 1 visar på en andel åvatten på 19 procent. Det 
skulle kunna tyda på att flödet av åvatten i åsen inte enbart härrör från infiltrationsanläggningen 
utan att åvatten tränger in i åsen direkt från Gavleån. Dock är skillnaden inte så stor så det är 
svårt att dra någon slutsats kring varifrån åvattnet kommit då beräkningarna baserades på flera 
antaganden och uppskattningar. Resultatet för beräkningen av blandningsförhållandet i flöde E 
för modell 1 baserades på antagandet att allt infiltrerat åvatten når grundvattnet. Detta var 
troligtvis inte korrekt då det infiltrerade åvattnet till exempel kunde ha avdunstat eller tagits upp 
av växter. Om hänsyn tas till detta kan resultatet för modell 1 visa en lägre andel åvatten i 
grundvattnet. 
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Vid beräkning med klorid och isotoper av blandningsförhållandet i Or5 antogs att vattnet bestod 
av två vatten med olika sammansättning. Detta gjordes för att kunna använda ekvation 1 och 
ekvation 6. Dock råder det osäkerhet om detta var ett rimligt antagande. Mellan 
upptagningsbrunnarna och Or5 kan det tillkomma andra flöden, exempelvis grundvatten från 
annat håll, nederbörd eller relikt vatten, med annan sammansättning än de studerade. För en 
noggrannare studie kan data för nederbörd och fler observationsbrunnar och -rör inkluderas i 
beräkningarna. Detta hade vi inte tillgång till under denna studie. Vidare bör nämnas att även 
Upptagsvatten som i denna beräkning fått representera grundvatten kan ha åvatten inblandat då 
Upptagsvatten tas från brunnar uppströms belägna nära Gavleån.  

6.6 Avgränsningar 
En stor avgränsning som vi valde att göra för detta projekt var att exkludera flöden som tillkom i 
åsen på grund av nederbörd. I projektet tas inte heller hänsyn till evapotranspirationen. 
Vegetationsupptaget skulle vara av betydelse för exempelvis sprinkleranläggningen, eftersom 
denna är placerad i en skog med mycket växtlighet. Således skulle flödet från 
sprinkleranläggningen kunna vara mindre än de värden som vi tillämpat i projektet. Nederbörden 
kan också vara en källa till osäkerhet, särskilt för dagar då det regnat väldigt mycket. Detta 
nederbördsvatten tillförs nämligen direkt till infiltrationsbassängerna, sprinkleranläggningen samt 
övriga delar av åsen och skulle därav kunna påverka flöde E. Vatten som tillförs 
infiltrationsbassängerna är alltid i kontakt med atmosfären, avdunstning skulle därför kunna 
minska flödet från bassängerna och förändra isotopsammansättningen.  

6.7 Behandling av underlagsdata 
Då parametrarna löst syre, halt organiskt material, halt kloridjoner samt flöden studerats i 
förhållande till tiden har det inte tagits hänsyn till om underlagsdata saknats under den studerade 
perioden. Det har antagits att värdet på parametrarna ökar eller minskar linjärt mellan de erhållna 
värdena på parametrarna. Detta innebär att variationer av parametrar som eventuellt uppkommit 
under perioder då data saknats inte har tagits hänsyn till i arbetet.  
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7. Slutsatser 
Slutsatserna efter genomförandet av detta projekt var följande: 

 
• Samtliga tre modeller är möjliga flödesscenarier för Gävleåsen. För att med säkerhet bestämma 

storleken på flödena A och E för respektive modell krävs fler studier för att fastställa Gävleåsens 
hydrauliska konduktivitet samt att mindre osäkra tvärsnittsareor för dessa flöden bestäms.  

 
• För att med säkerhet kunna fastställa de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen inom det 

undersökta infiltrationsområdet med syreisotoper behövs isotopdata från fler observationsrör. 
Vattenprover behöver även tas med jämnare tidsintervall för att resultatet skall bli representativt 
för den valda perioden. 

 
• Den höga kloridhalten i den djupborrade observationsbrunnen Ob2 visar att det finns risk för 

inträngning av saltvatten till akviferen. 
 
• Det går inte att med säkerhet förklara hur vatten med olika ursprung rör sig i Gävleåsen med 

hjälp av löst syre och organiskt material. Detta då halterna fluktuerar mycket över tid, då halterna 
påverkas av olika behandlingar av vatten i infiltrationsanläggningen samt då ämnena förbrukas 
respektive bryts ned.  

 
• Blandningsförhållandet mellan åvatten och grundvatten nedströms infiltrationsanläggningen kan 

beräknas med hjälp av kloridjoner eller δ18O-värden om vattnet antas bestå av två källor med 
olika kloridjonskoncentration respektive olika isotopsammansättning.  

 
• Blandningsförhållandet nedströms infiltrationsanläggningen samt variationer i 

kloridjonskoncentrationen respektive δ18O-värden visar att det troligtvis tillkommit åvatten från 
Gavleån mellan upptagningsbrunnarna och observationsrör Or5, genom konstgjord infiltration 
och/eller åvatteninträngning. 
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Appendix 

A1. Flödesberäkningar och grafer 
% KÄNDA FLÖDEN I ÅSEN  
% Laddar in data 
load vattenflodenalla.txt 
load vattenflodenBCD.txt                                                       
 
% y-axel: åvatten- och grundvattenflöden 
Qavatten = vattenflodenalla(:,11)/1000;      % [m3/s] Åvatten 
Qgrund = vattenflodenalla(:,12)/1000;        % [m3/s] Grundvatten 
 
%årsmedelvärde för åvattnet och grundvattnet 
medel_avatten = mean(Qavatten); 
medel_grundvatten = mean(Qgrund); 
 
Q6 = vattenflodenalla(:,10)/1000;               % [m3/s] Bassäng 6 
 
% y-axel: De tre olika flödena B, C och D 
QB = vattenflodenBCD(:,4)/1000;                 % [m3/s] Sprinkler (flöde B) 
QC = Q6 + vattenflodenBCD(:,5)/1000;        % [m3/s] Bassänger (flöde C) 
QD = vattenflodenBCD(:,6)/1000;                 % [m3/s] Brunnar (flöde D) 
 
% x-axel: Tidsvektor 
ar = vattenflodenBCD(:,1); 
manad = vattenflodenBCD(:,2); 
dag = vattenflodenBCD(:,3); 
tid = datenum(ar, manad, dag); 
 
%Plottar åvatten och grundvatten mot tiden 
plot(tid,Qavatten) 
hold on 
plot(tid,Qgrund) 
datetick('x',12) 
legend( 'Åvatten','Grundvatten') 
title('Infiltration av åvatten och grundvatten (förändring över tiden)','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöden [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
 
% Plott över B C D mot tiden 
figure 
plot(tid, QB); 
hold on 
plot(tid, QC); 
hold on 
plot(tid, QD) 
datetick('x',12) 
legend( 'B (Sprinkler)', 'C (Bassänger)', 'D (Infiltrationsbrunnar)') 
title('Infiltrationsflödenas förändring över tid','fontsize',16) 
xlabel('Tid') 
ylabel('Flöde [m3/s]') 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize',14) 
 
% De tre modellerna i ett stapeldiagram 
%Modell 1 
QA1= 32; 
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QBCD1= 76; 
QE1= 108; 
QABCD1= 108; 
%Modell 2 
QA2= 32; 
QBCD2= 76; 
QE2= 46; 
QABCD2= 108; 
%Modell 3 
QA3= 32; 
QBCD3= 76; 
QE3= 190; 
QABCD3= 108; 
Qvektor=[QA1 QBCD1 QABCD1 QE1; QA2 QBCD2 QABCD2 QE2; QA3 QBCD3 QABCD3 QE3]; 
bar(Qvektor) 
title('Flödet uppströms, nedströms och genom infiltrationsanläggningen för de tre modellerna','fontsize',24) 
ylabel('Q [l/s]') 
xlabel('Modell') 
legend( 'A (Uppströms)', 'Årsmedelvärde av flöde B, C och D (Infiltrationsanläggningen)','Summan av flöde A, B, C 
och D', 'E (Nedströms)') 
set(gca,'fontsize',18) 

A2. δ18O mot tiden 
%Syreisotoper. delta18O mot tiden 
%Laddar in värden 
load B_uppstromsO18.txt 
load FrfilterO18.txt 
load MemJO18.txt 
load Or5O18.txt 
load SprinklerO18.txt 
 
%B_uppströms 
B_uppstromsO = B_uppstromsO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arB = B_uppstromsO18(:,1); 
manadB = B_uppstromsO18(:,2); 
dagB = B_uppstromsO18(:,3); 
tidB_uppstroms = datenum(arB, manadB, dagB); 
 
%Förfilter 
FrfilterO = FrfilterO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arF = FrfilterO18(:,1); 
manadF = FrfilterO18(:,2); 
dagF = FrfilterO18(:,3); 
tidFrfilter = datenum(arF, manadF, dagF); 
 
%Membran 
MemJO = MemJO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arM = MemJO18(:,1); 
manadM = MemJO18(:,2); 
dagM = MemJO18(:,3); 
tidMemJ = datenum(arM, manadM, dagM); 
 
%Or5 
OrO = Or5O18(:,5); 
%Tidsvektor 
arOr = Or5O18(:,1); 
manadOr = Or5O18(:,2); 
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dagOr = Or5O18(:,3); 
tidOr = datenum(arOr, manadOr, dagOr); 
 
%Sprinkler 
SprinklerO = SprinklerO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arSp = SprinklerO18(:,1); 
manadSp = SprinklerO18(:,2); 
dagSp = SprinklerO18(:,3); 
tidSprinkler = datenum(arSp, manadSp, dagSp); 
 
%Plottar syreisotoper mot tiden. 
figure 
plot(tidB_uppstroms, B_uppstromsO,'*'); 
hold on 
plot(tidFrfilter, FrfilterO,'o'); 
hold on 
plot(tidMemJ, MemJO,'x'); 
hold on 
plot(tidOr, OrO,'^'); 
hold on 
plot(tidSprinkler, SprinklerO,'d'); 
legend('Upptagsvatten', 'Förfilter','Membran', 'Or5', 'Sprinkler') 
xlabel('tid') 
ylabel('delta18O [promille]') 
title('Syreisotopers förändring över tid','fontsize',16) 
set(gca,'fontsize',14) 
datetick('x',12) 

A3. Förhållandet mellan δ2H och δ18O 
%Syreisotoper. Förhållandet mellan delta2H och delta18O 
%Laddar in värden 
load B_uppstromsO18.txt 
load FrfilterO18.txt 
load MemJO18.txt 
load Or5O18.txt 
load SprinklerO18.txt 
 
%B_uppströms 
B_uppstromsO = B_uppstromsO18(:,5); 
B_uppstromsH = B_uppstromsO18(:,7); 
 
%Förfilter 
FrfilterO = FrfilterO18(:,5); 
FrfilterH = FrfilterO18(:,7); 
 
%Membran 
MemJO = MemJO18(:,5); 
MemJH = MemJO18(:,7); 
 
%Or5 
OrO = Or5O18(:,5); 
OrH = Or5O18(:,7); 
 
%Sprinkler 
SprinklerO = SprinklerO18(:,5); 
SprinklerH = SprinklerO18(:,7); 
 
%Plott syreisotoper mot väteisotoper 
plot(B_uppstromsO, B_uppstromsH,'*'); 
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hold on 
plot(FrfilterO, FrfilterH,'o'); 
hold on 
plot(MemJO, MemJH,'x'); 
hold on 
plot(OrO, OrH,'^'); 
hold on 
plot(SprinklerO, SprinklerH,'d'); 
legend('Upptagsvatten', 'Förfilter','Membran', 'Or5', 'Sprinkler') 
xlabel('delta18O [promille]') 
ylabel('delta2H [promille]') 
title('Förhållandet mellan delta18O och delta2H','fontsize',16) 
set(gca,'fontsize',14) 

A4. Isotopmassbalans för flöde X respektive Y 
% Medelvärden för delta18O uppströms infiltrationsanläggningen och vid 
% Or5, i infiltrerat grundvatten repektive infiltrerat åvatten 
delta18Or5=-10; % promille 
delta18upp=-10.30;% promille 
delta18infilt_gv=-10.30; %promille 
delta18infilt_av=-9.101; % promille 
% Minimum- och maximumvärden för delta18O i Gävleåsen och i 
% infiltrationsvattnet  
delta18Omin=-10.51; % Min-värde Upptagsvatten 2014-10-15 
delta18Omax=-8.40; % Max-värde Förfilter 2014-10-15 
% Modell 2 
QOr5_2=46; % l/s 
Qupp_2=32; % l/s 
Qinfilt_gv=56; % l/s 
Qinfilt_av=20; % l/s 
x2 = [9.8:1:150];% Q-blandningvektor 
% delta18Obland=y2 
y2=((QOr5_2*delta18Or5-Qupp_2*delta18upp-Qinfilt_gv*delta18infilt_gv-Qinfilt_av*delta18infilt_av).*(x2.^-
1)*(-1)); 
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x2,y2,'linewidth',2) 
ylabel('delta18O_n_e_t_t_o_u_t_f_l_ö_d_e [promille]') 
xlabel('Q_n_e_t_t_o_u_t_f_l_ö_d_e[l/s]') 
title('MODELL 2:Förhållandet mellan delta18O och storleken på nettoutflödet X','fontsize',16) 
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f2=delta18Omin.*ones(size(x2)); 
g2=delta18Omax.*ones(size(x2)); 
plot(x2,f2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(x2,g2,'linewidth',2) 
legend('Nettoutflöde X','Min-värde: Upptagsvatten','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([57 79]) 
figure 
% Modell 3 
QOr5_3=190; % l/s 
Qupp_3=32; % l/s 
x3 = [50:0.01:900];% Qblandning-vektor 
% delta18Obland=y3 
y3=((QOr5_3*delta18Or5-Qupp_3*delta18upp-Qinfilt_gv*delta18infilt_gv-Qinfilt_av*delta18infilt_av).*(x3.^-1)); 
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x3,y3,'linewidth',2) 
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ylabel('delta18O_n_e_t_t_o_i_n_f_l_ö_d_e [promille]') 
xlabel('Q_n_e_t_t_o_i_n_f_l_ö_d_e [l/s]') 
title('MODELL 3: Förhållandet mellan delta18O och storleken på nettoinflödet Y','fontsize',16) 
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f3=delta18Omin.*ones(size(x3)); 
g3=delta18Omax.*ones(size(x3)); 
plot(x3,f3,'linewidth',2) 
hold on 
plot(x3,g3,'linewidth',2) 
legend('Nettoinflöde Y','Min-värde: Upptagsvatten','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([73 108])   

A5. Blandningsförhållandet vid olika perioder med hjälp av kloridjoner 
% Årsmedel 
medned=13.79; 
medupp=16.74; 
medan=4.71; 
medelf=(medned-medupp)/(medan-medupp); 
 
% Halvårsmedel vinter okt-mar, sommar april-september, vår jan-jun, höst 
% jul-dec samt perioderna nov-april & maj-oktober. 
 
avatten1=[4.58 4.85 4.85 4.66 4.3 5.27]; 
Uppstroms1=[16.64 17.2 16.86 16.8 16.78 16.88]; 
nedstroms1=[13.71 15 14.75 12.5 13.75 13.83]; 
C1=[]; 
for i=1:6 
    c1=(nedstroms1(i)-Uppstroms1(i))/(avatten1(i)-Uppstroms1(i)); 
    C1=[C1 c1];    
end 

A6. Halt organiskt material och klorid över tid 
%Upptagsvatten 
%Laddar in data 
load Buppstroms_COD_Cl.txt 
  
%Upptagsvatten, organiskt material och klorid 
Buppstromsorg=Buppstroms_COD_Cl(:,4); 
Buppstromscl=Buppstroms_COD_Cl(:,5); 
  
%Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar1 = Buppstroms_COD_Cl(:,1); 
manad1 = Buppstroms_COD_Cl(:,2); 
dag1 = Buppstroms_COD_Cl(:,3); 
tid1 = datenum(ar1, manad1, dag1); 
  
%MEMJ 
%Laddar in data 
load MemJ_COD_Cl.txt 
  
% MemJ, organiskt material och klorid 
MemJorg=MemJ_COD_Cl(:,4); 
MemJcl=MemJ_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar2 = MemJ_COD_Cl(:,1); 
manad2 = MemJ_COD_Cl(:,2); 
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dag2 = MemJ_COD_Cl(:,3); 
tid2 = datenum(ar2, manad2, dag2); 
  
% OB1 
%Laddar in data 
load Ob1_COD_Cl.txt 
  
% Ob1, organiskt material och klorid 
Ob1org=Ob1_COD_Cl(:,5); 
Ob1cl=Ob1_COD_Cl(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar3 = Ob1_COD_Cl(:,1); 
manad3 = Ob1_COD_Cl(:,2); 
dag3 = Ob1_COD_Cl(:,3); 
tid3 = datenum(ar3, manad3, dag3); 
  
% OB2 
%Laddar in data 
load Ob2_COD_Cl.txt 
  
% Ob2,organiskt material och klorid 
Ob2org=Ob2_COD_Cl(:,4); 
Ob2cl=Ob2_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar4 = Ob2_COD_Cl(:,1); 
manad4 =Ob2_COD_Cl(:,2); 
dag4 = Ob2_COD_Cl(:,3); 
tid4 = datenum(ar4, manad4, dag4); 
  
% Or5 
%Laddar in data 
load Or5_COD_Cl.txt 
  
% Or5, organiskt material och klorid 
Or5org=Or5_COD_Cl(:,4); 
Or5cl=Or5_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar5 = Or5_COD_Cl(:,1); 
manad5 = Or5_COD_Cl(:,2); 
dag5 = Or5_COD_Cl(:,3); 
tid5 = datenum(ar5, manad5, dag5); 
  
% OR4 
%Laddar in data 
load Or4_COD_Cl.txt 
  
% Or4,organiskt material och klorid 
Or4org=Or4_COD_Cl(:,4); 
Or4cl=Or4_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar6 = Or4_COD_Cl(:,1); 
manad6 = Or4_COD_Cl(:,2); 
dag6 = Or4_COD_Cl(:,3); 
tid6 = datenum(ar6, manad6, dag6); 
  
% OR3 
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%Laddar in data 
load Or3_COD_Cl.txt 
  
% Or3, organiskt material och klorid 
Or3org=Or3_COD_Cl(:,4); 
Or3cl=Or3_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar7 = Or3_COD_Cl(:,1); 
manad7 = Or3_COD_Cl(:,2); 
dag7 = Or3_COD_Cl(:,3); 
tid7 = datenum(ar7, manad7, dag7); 
  
% OR2 
%Laddar in data 
load Or2_COD_Cl.txt 
  
% Or2,organiskt material och klorid 
Or2org=Or2_COD_Cl(:,4); 
Or2cl=Or2_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar8 = Or2_COD_Cl(:,1); 
manad8 = Or2_COD_Cl(:,2); 
dag8 = Or2_COD_Cl(:,3); 
tid8 = datenum(ar8, manad8, dag8); 
  
% OR6 
%Laddar in data 
load Or6_COD_Cl.txt 
  
%  Or6, organiskt material och klorid 
 Or6org= Or6_COD_Cl(:,4); 
 Or6cl= Or6_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar9 =  Or6_COD_Cl(:,1); 
manad9 =  Or6_COD_Cl(:,2); 
dag9 =  Or6_COD_Cl(:,3); 
tid9 = datenum(ar9, manad9, dag9); 
  
%Pegel_gavlean 
%Laddar in data 
load Pegel_gavlean_COD_Cl.txt 
  
% Pegel_gavlean, organiskt material och klorid 
Pegel_gavleanorg=Pegel_gavlean_COD_Cl(:,4); 
Pegel_gavleancl=Pegel_gavlean_COD_Cl(:,5); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,1); 
manad10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,2); 
dag10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,3); 
tid10 = datenum(ar10, manad10, dag10); 
  
figure(1) 
plot(tid1,Buppstromsorg, ':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJorg,'-.','linewidth',2) 
hold on 
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plot(tid3,Ob1org,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9,Or6org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid10, Pegel_gavleanorg,'linewidth',2) 
  
datetick('x',12) 
legend('Upptagsvatten', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6', 'Åvatten') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Organiskt material [mgO2/l]') 
title('Halt organiskt material över tid','fontsize',11) 
  
figure(2) 
plot(tid1,Buppstromscl,':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJcl,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1cl,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9, Or6cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid10, Pegel_gavleancl,'linewidth',2) 
 
datetick('x',12) 
legend('Upptagsvatten', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6', 'Åvatten') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Klorid [mg/l]') 
title('Kloridhalt över tid','fontsize',11) 
  
Halt löst syre över tid 
clear all 
close all 
  
% Upptagsvatten 
%Laddar in data 
load Buppstroms_lost_syre.txt 
  
% Upptagsvatten, Löst syre 
Buppstroms=Buppstroms_lost_syre(:,4); 
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% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar1 = Buppstroms_lost_syre(:,1); 
manad1 = Buppstroms_lost_syre(:,2); 
dag1 = Buppstroms_lost_syre(:,3); 
tid1 = datenum(ar1, manad1, dag1); 
  
% MEMJ 
%Laddar in data 
load MemJ_lost_syre.txt 
  
% MemJ, Löst syre 
MemJ=MemJ_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar2 = MemJ_lost_syre(:,1); 
manad2 = MemJ_lost_syre(:,2); 
dag2 = MemJ_lost_syre(:,3); 
tid2 = datenum(ar2, manad2, dag2); 
  
% OB1 
%Laddar in data 
load Ob1_lost_syre.txt 
  
% Ob1, Löst syre 
Ob1=Ob1_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar3 = Ob1_lost_syre(:,1); 
manad3 = Ob1_lost_syre(:,2); 
dag3 = Ob1_lost_syre(:,3); 
tid3 = datenum(ar3, manad3, dag3); 
  
% OB2 
%Laddar in data 
load Ob2_lost_syre.txt 
  
% Ob2,Löst syre 
Ob2=Ob2_lost_syre(:,4);  
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar4 = Ob2_lost_syre(:,1); 
manad4 =Ob2_lost_syre(:,2); 
dag4 = Ob2_lost_syre(:,3); 
tid4 = datenum(ar4, manad4, dag4); 
  
% Or5 
%Laddar in data 
load Or5_lost_syre.txt 
  
% Or5, Löst syre 
Or5=Or5_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar5 = Or5_lost_syre(:,1); 
manad5 = Or5_lost_syre(:,2); 
dag5 = Or5_lost_syre(:,3); 
tid5 = datenum(ar5, manad5, dag5); 
 
% OR4 
%Laddar in data 
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load Or4_lost_syre.txt 
  
% Or4, Löst syre 
Or4=Or4_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar6 = Or4_lost_syre(:,1); 
manad6 = Or4_lost_syre(:,2); 
dag6 = Or4_lost_syre(:,3); 
tid6 = datenum(ar6, manad6, dag6); 
  
% OR3 
load Or3_lost_syre.txt 
  
% Or3, Löst syre 
Or3=Or3_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar7 = Or3_lost_syre(:,1); 
manad7 = Or3_lost_syre(:,2); 
dag7 = Or3_lost_syre(:,3); 
tid7 = datenum(ar7, manad7, dag7); 
  
% OR2 
load Or2_lost_syre.txt 
  
% Or2, Löst syre 
Or2=Or2_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar8 = Or2_lost_syre(:,1); 
manad8 = Or2_lost_syre(:,2); 
dag8 = Or2_lost_syre(:,3); 
tid8 = datenum(ar8, manad8, dag8); 
  
% OR6 
load Or6_lost_syre.txt 
  
%  Or6, Löst syre 
 Or6= Or6_lost_syre(:,4); 
  
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar9 =  Or6_lost_syre(:,1); 
manad9 =  Or6_lost_syre(:,2); 
dag9 =  Or6_lost_syre(:,3); 
tid9 = datenum(ar9, manad9, dag9); 
  
figure(1) 
plot(tid1,Buppstroms, ':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJ,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4,'linewidth',2) 
hold on 
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plot(tid7,Or3,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9,Or6,'linewidth',2) 
  
datetick('x',12) 
legend('Upptagsvatten', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Halt löst syre [mg/l]') 
title('Halt löst syre över tid','fontsize',11) 
 

A7. Ekvationer 

Ekvation E1 beskriver en massbalans för blandningsvattnet vid Or5 för beräkning med 
kloridjonkoncentrationen. Beteckningen Cf är fraktionen åvatten som tillkommit mellan 
Upptagsvatten och Or5, Cåvatten är kloridjonkoncentrationen i Gavleån, Cgrundvatten är 
kloridjonkoncentrationen i Upptagsvatten och Cblandning är kloridjonkoncentrationen i blandvattnet 
vid Or5.  
 
!! ∙ !å!"##$% + 1− !! ∙ !!"#$%&'(()$ = !!"#$%$&$'                                                           (E1)            

Ekvation E2 beskriver en massbalans för blandningsvattnet vid Or5 för beräkning med 
syreisotoper. Beteckningen Fåvatten är fraktionen åvatten som tillkommit mellan Upptagsvatten 
och Or5, δ18Oåvatten är δ18O-värdet i Gavleån, δ18Ogrundvatten är δ18O-värdet i Upptagsvatten och 
δ18Oblandning är δ18O-värdet i blandvattnet vid Or5.  
 
!å!"##$% ∙ !!"!å!"##$% + 1− !å!"##$% ∙ !!"!!"#$%&'(()$ = !!"!!"#$%$&$'                                (E2) 
 

A8. Isotopunderlagsdata  
Gästrike Vatten AB har med sin underlagsdata tillhandahållit δ2H- och δ18O-värden för 
vattenprover tagna i observationsrör Or5 och för vatten som infiltrerats i 
infiltrationsanläggningen. Varje prov har analyserats fyra gånger och dess isotopsignatur har 
kalibrerats mot en laboratoriestandard. Denna laboratoriestandard har kalibrerats mot tre olika 
officiella standarder från International Atomic Energy Agency (IAEA); the Vienna Standard 
Mean Ocean Water (VSMOW), the Greenland Ice sheet Precipitation (GISP) och the Standard 
Light Antarctic Precipitation (SLAP). Standardavvikelsen för δ18O-värdena under tidsperioden 
augusti 2014 till september 2015 varierade mellan 0,00 till 0,09 promille och för δ2H varierade 
standardavvikelsen mellan 0,02 till 0,58 promille (Lundholm & Boily, 2016). 
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Sammanfattning 
Denna rapport innehåller en projektplan för ett kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammet i miljö- 
och vattenteknik. Uppdragsgivarna till detta projekt är Midvatten AB och Gästrike Vatten AB. 
Uppdraget innefattar att med hjälp av litteraturstudier och analys av mätdata över kemiska och 
fysikaliska parametrar besvara följande frågeställningar: 
 

● Hur stort är flödet i grundvattenmagasinet i Gävleåsen och vilka inflöden bidrar till flödet? 
● Vilka fysikaliska och kemiska processer påverkar kvoten mellan stabila syreisotoper? 
● Kan variationen av syreisotopkvoten 18O/16O förklara blandningsförhållandet nedströms 

infiltrationsanläggningen? 
 
Projektet startar den 6 april och pågår fram till den 3 juni. Tidsplanen under projektet har 
sammanställts i ett GANTT-schema. Det har beslutats att gruppmöten ska hållas kontinuerligt och 
handledarmöten sker en gång i veckan. På gruppmötena ska det bland annat kontrolleras att tidsplanen 
följs. Det har tagits ett beslut om ansvarsfördelning under projekttiden som presenteras i 
projektplanen. Den 22 april sker ett studiebesök till infiltrationsanläggningen i Gävleåsen.  
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PROJEKTPLAN 
 
Projektnamn: Analys av stabila syreisotoper för undersökning av hydrogeologiska 
förhållanden i Gävleåsens infiltrationsområde 
Projektperiod: 6/4 - 3/6 2016   
Projektmedlemmar: Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson,  
Terese Renström 
Handledare: Roger Herbert 
Uppdragsgivare och kontaktpersoner: Karolina Stenroth, Gästrike Vatten AB och Josef 
Källgården, Midvatten AB 
 

Beställare 
Projektet har initierats av Midvatten AB och Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB har 
anlitat Midvatten AB för att få hjälp med att säkerställa en god vattentillgång från Gävleåsens 
grundvattentäkt (Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-05). Midvatten 
AB är ett konsultföretag som bland annat arbetar med grundvattenfrågor och 
vattenförsörjning (Midvatten AB, u.å.). Gästrike Vatten AB är ett kommunägt bolag som 
sköter driften av vattenförsörjning och reningsverk i fyra kommuner i Gästrikland (Gästrike 
Vatten AB, u.å.).  
 

Bakgrund 
Gävles vattenförsörjning till stadens invånare sker genom grundvattenuttag från Gävleåsen. 
Dricksvattenproduktionen är 300 liter per sekund och i dagsläget får cirka 90 000 personer 
sitt vatten från Gävleåsen. Enligt prognoser tros befolkningen öka med 1 300 personer per år. 
Över tid har grundvattennivåerna i Gävleåsen minskat och för att säkerhetsställa en god 
vattentillgång har konstgjord grundvattenbildning implementerats genom 
infiltrationsbassänger, brunnar och sprinkling av åvatten från Gavleån på en del av 
infiltrationsområdet (Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-05). 
 

Problemformulering 
Gävleåsen är en grundvattentäkt som ger gävleborna tillgång till rent dricksvatten (Gästrike 
Vatten AB, u.å. ). Då grundvattennivån i Gävleåsen sjunker kan vattenkvaliteten försämras på 
grund av saltvatteninträngning och en ökad halt av organiskt material. Ett annat problem som 
kan uppstå vid sjunkande grundvattennivåer är att grundvattenytan sjunker under pumparnas 
och infiltrationsbrunnarnas intagningsnivåer (Källgården, personlig kommunikation, 2016-
04-10). Detta innebär att ett uttag av grundvatten inte är möjligt. För att motverka en 
sänkning av grundvattennivån används konstgjord infiltration av åvatten i Gävleåsen. 
Gästrike Vatten AB vill få en ökad kännedom om vattenflödet i åsen vid infiltrationsområdet. 
För att bidra till att lösa problemet har vi fått i uppdrag att fastställa de hydrogeologiska 
förhållandena vid infiltrationsanläggningen, vattenflödet i åsen samt blandningsförhållandet 
mellan olika vattenflöden nedströms infiltrationsanläggningen (Institutionen för 
geovetenskaper, 2016). 
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Syfte 
Syftet med projektet är att bestämma om variationer i stabila syreisotoper och vattenkemiska 
parametrar kan användas för att förklara de hydrogeologiska förhållandena i 
grundvattensystemet. Även storleken på flödet samt blandningsförhållandet mellan de olika 
flödena i Gävleåsens grundvattenmagasin ska fastställas. 
 

Frågeställningar 
● Hur stort är flödet i grundvattenmagasinet i Gävleåsen och vilka inflöden bidrar till 

flödet? 
● Vilka fysikaliska och kemiska processer påverkar kvoten mellan stabila syreisotoper? 
● Kan variationen av syreisotopkvoten 18O/16O förklara blandningsförhållandet 

nedströms infiltrationsanläggningen? 
 

Metod 
Frågeställningarna ska besvaras genom analys av mätdata bestående av vattenkemiska 
parametrar, stabila syre- och väteisotoper samt borrprofilsdata. En litteraturstudie utförs inom 
relevanta områden och efter studien erhålls mätdata. Värden på syreisotopkvoten ska 
analyseras för att bestämma blandningsförhållandet nedströms infiltrationsanläggningen, 
samt undersöka om förändringar i syreisotopkvoten kan ge en bredare bild av  hydrogeologin 
i infiltrationsområdet. Utifrån givna mätdata på kemiska och fysikaliska parametrar bestäms 
parametrarnas påverkan på de stabila syreisotoperna (Institutionen för geovetenskaper, 2016).
  

Avgränsningar 
Avgränsningar för projektet kommer att bestämmas under arbetet med litteraturstudien och 
vid tillgång till mätdata. Begränsningar kan gälla vilka fysikaliska och kemiska processer 
som undersöks. 
 

Tidsplan 
Projektet startar den 6 april och pågår till den 3 juni. Tidsplanen sammanställs i ett GANTT-
schema (se bilaga 1), där de olika aktiviteterna som ska utföras och vem som utför dem kan 
utläsas. Aktiviteter i GANTT-schemat är exempelvis framtagande av projektplan, 
framtagande av litteraturstudie, rapportskrivning och möten med handledare som 
kontinuerligt uppdateras under projektets gång. Deadlines och interna deadlines är också 
inplanerade i tidsplanen.  
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Ansvarsfördelning 
● Handledarmötesansvarig: Terese Renström. Ansvarsområden: Sköter 

kommunikation med handledaren och bokar in möten. Kontrollerar att mötesprotokoll 
förs.  

● Intern mötes- och uppföljningsansvarig: Malin Olsson. Ansvarsområden: Ser till att 
vi några gånger i veckan går igenom det vi har framför oss och liknande. Ansvarar för 
att utvärdering sker och att gruppen drar åt samma håll.  

● Företagsansvarig: Karin Bergman. Ansvarsområden: Sköter kommunikation med 
Gästrike Vatten AB och Midvatten AB.  

● Rapport- och loggansvarig: Linn Berkelund. Ansvarsområden: Kontrollerar att 
protokoll/rapporter laddas upp på Studentportalen på ett strukturerat sätt. Ansvarar för 
att loggarna blir ifyllda.  

● Tids- och planeringsansvarig: Maria Nylander. Ansvarsområden: Ser till att 
tidsplanen följs och uppdaterar GANTT-schemat. Även ansvarig för övriga punkter, 
såsom att möten, bokning av grupprum och att fikalistan löper på.  

 

Kommunikation och rapportering  
Möten med handledare kommer att ske en gång i veckan enligt överenskommelse och 
handledarkontakt sker kontinuerligt via e-post. Kommunikation inom gruppen sker vid 
möten, det löpande arbetet samt per telefon och inom den interna gruppmappen i Google 
Drive. Färdiga rapporter och ärendeloggar laddas upp på Studentportalen en gång i veckan. 
 

Uppföljning och kvalitetssäkring 
Uppföljning kommer att ske en gång i veckan. Under uppföljningen kommer följande punkter 
att tas upp: 
● Kontrollera att tidsplanen hålls 
● Hur samarbetet funkar inom gruppen 
● Eventuella beslut inför vägskäl 

 
För att kvalitetssäkra projektet kommer det att hållas regelbunden kontakt, dock högst en 
gång i veckan via e-post, med uppdragsgivaren för att säkerställa att projektet inriktar sig 
enligt beställarens önskemål. Det kommer även att hållas regelbundna möten inom gruppen 
för att kontrollera att tidsplanen följs och att arbetet löper på. 
 

Utbildning 
Den 22 april genomförs ett studiebesök hos Gästrike Vatten AB vid infiltrationsanläggningen 
i Gävle, för att få en tydligare bild av uppdraget och dess omfattning. 
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Sammanfattning: I rapporten beskrivs hur mötesstrukturen i projektet ser ut. 

     Här finns en struktur till dagordning som följs under mötena.   



Mötesstruktur 

Interna möten och handledarmöten hålls efter följande dagordning och 

innehållerföljande uppgifter: 

 

Projektgruppsmöte 
Tid: 
Plats: 
 
Närvarande:  
personer  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 

Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet 
eller annan löpande verksamhet 
 

2)  Lägesrapport 
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från 
projektplaneringen eller vad som beslutades vid förra projektgruppsmötet. Man 
rapporterar avvikelser från vad som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas 
endast detta. 
 
Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är 
genomförda och markeras som klara i ärendeloggen.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 
beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 

 
4)   Till nästa gång 

Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar 
för att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 

 
 

 
Vid protokollet 
 
 
Justeras 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 
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  Rapportnamn 
  Rapportstruktur 

 
 

Sammanfattning 

I rapporten beskrivs preliminärt hur rapportstrukturen ska vara för underlätta 
för framtagande av arbetsrapporter. Huvudrubrikerna är inledning, teori, metod, 
resultat och diskussion, med tillhörande relevanta underrubriker. Även 
sammanfattning, innehållsförteckning, referenser och appendix tas upp i 
strukturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Rapportstruktur 

Förord 

Sammanfattning 

Abstract 
Innehållsförteckning 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.2 Syfte 

1.3 Frågeställning 

1.4 Problemformulering 

2. Teori/Bakgrund 

 2.1 Grundvattenbildning/konstgjord 

 2.2 Dricksvattenkvalitet  
2.2.1 Syrehalt 
2.2.2 Organiskt material 
2.2.3 Klorid/saltvatteninträngning 

2.3 Piperdiagram 

 2.4 Darcys lag  
 2.5 Syre - och väteisotoper 

  2.5.1 Syre- och väteisotopers egenskaper 
2.5.2 Syre- och väteisotoper i den hydrologiska cykeln 

2.5.3 Syreisotopanalys  

  2.5.4 Blandningsekvation 

3. Metod 

3.1 Allmänna avgränsningar  

 3.2 Darcys lag  
  3.2.1 Hydraulisk konduktivitet 
  3.2.2 Tvärsnittsareor  

 3.3 Blandningförhållanden 

 3.4 Kemisk analys 

4. Resultat 



4.1 Piperdiagram 

 4.1.1 Vår/Sommar 
 4.1.2 Höst/Vinter 

4.2 Flöde 

4.3 Klorid 

4.4 Organiskt material 
4.5 Halt löst syre 

4.6 Isotop 

5. Diskussion 

Referenser 

Appendix 

 
   
 



 
 

Självständigt arbete i miljö 

och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
A 

Dokumentkod 
W1649 / A04 

Datum  
20160502 

Ersätter 
W1649 / A01 

  Författare  
Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin 
Olsson, Terese Renström 
 

Handledare  
Roger Herbert 

Rapportnamn  
Projektplan 

 
Sammanfattning  
Denna rapport innehåller en projektplan för ett kandidatarbete inom                 
civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik. Uppdragsgivarna till detta projekt är                   
Midvatten AB och Gästrike Vatten AB. Uppdraget innefattar att med hjälp av litteraturstudier                         
och analys av mätdata över kemiska och fysikaliska parametrar besvara följande tre                       
frågeställningar: 
 

1. Hur stort är flödet uppströms (flöde A) och nedströms (flöde E) i Gävleåsen? 
2. Hur fungerar de kemiska parametrarna löst syre, organiskt material samt kat och 

anjoner som indikatorer för hur vattnet rör sig i åsen? 
3. Hur kan variationen av syreisotopkvoten 18O/16O förklara blandningsförhållandet i 

flödet nedströms (flöde E)? 
 
Projektet startar den 6 april och pågår fram till den 3 juni. Tidsplanen under projektet har                               
sammanställts i ett GANTTschema. Det har beslutats att gruppmöten ska hållas kontinuerligt                       
och handledarmöten sker en gång i veckan. På gruppmötena ska det bland annat kontrolleras                           
att tidsplanen följs. Det har tagits ett beslut om ansvarsfördelning under projekttiden som                         
presenteras i projektplanen. Den 22 april sker ett studiebesök till infiltrationsanläggningen i                       
Gävleåsen.  
 
 
   



Projektplan 
 
Projektnamn: Analys av stabila syreisotoper för undersökning av hydrogeologiska                 
förhållanden i Gävleåsens infiltrationsområde 
Projektperiod:  6/4  3/6 2016   
Projektmedlemmar:  Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson,  
Terese Renström 
Handledare:  Roger Herbert 
Uppdragsgivare och kontaktpersoner: Karolina Stenroth, Gästrike Vatten AB och Josef                   
Källgården, Midvatten AB 
 
Beställare 
Projektet har initierats av Midvatten AB och Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB har                           
anlitat Midvatten AB för att få hjälp med att säkerställa en god vattentillgång från Gävleåsens                             
grundvattentäkt (Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 20160405). Midvatten               
AB är ett konsultföretag som bland annat arbetar med grundvattenfrågor och                     
vattenförsörjning (Midvatten AB, u.å.). Gästrike Vatten AB är ett kommunägt bolag som                       
sköter driften av vattenförsörjning och reningsverk i fyra kommuner i Gästrikland (Gästrike                       
Vatten AB, u.å.).  
 
Bakgrund 
Gävles vattenförsörjning till stadens invånare sker genom grundvattenuttag från Gävleåsen.                   
Dricksvattenproduktionen är 300 liter per sekund och i dagsläget får cirka 90 000 personer                           
sitt vatten från Gävleåsen. Enligt prognoser tros befolkningen öka med 1 300 personer per år.                             
Över tid har grundvattennivåerna i Gävleåsen minskat och för att säkerhetsställa en god                         
vattentillgång har konstgjord grundvattenbildning implementerats genom           
infiltrationsbassänger, brunnar och sprinkling av åvatten från Gavleån på en del av                       
infiltrationsområdet (Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 20160405). 
 

Problemformulering 
Gävleåsen är en grundvattentäkt som ger gävleborna tillgång till rent dricksvatten (Gästrike                       
Vatten AB, u.å. ). Då grundvattennivån i Gävleåsen sjunker kan vattenkvaliteten försämras på                         
grund av saltvatteninträngning och en ökad halt av organiskt material. Ett annat problem som                           
kan uppstå vid sjunkande grundvattennivåer är att grundvattenytan sjunker under pumparnas                     
och infiltrationsbrunnarnas intagningsnivåer (Källgården, personlig kommunikation,           
20160410). Detta innebär att ett uttag av grundvatten inte är möjligt. För att motverka en                             
sänkning av grundvattennivån används konstgjord infiltration i Gävleåsen. Uppdragsgivarna                 
vill få en ökad kännedom om vattenflödet i åsen. För att bidra till att lösa problemet har vi                                   
fått i uppdrag att fastställa vattenflödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen,                   
samt blandningsförhållandet mellan olika vattenflöden nedströms. Vi ska även undersöka hur                     



kemiska parametrar såsom halt organiskt material, halt löst syre samt kat och anjoner kan                           
användas som indikatorer för de hydrogeologiska förhållandena i åsen (Institutionen för                     
geovetenskaper, 2016). 
 
Syfte 
Syftet med projektet är att bestämma om variationer i stabila syreisotoper och kemiska                         
parametrar kan användas för att förklara de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen.                     
Storleken på flödet uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen ska fastställas,                   
samt blandningsförhållandet nedströms för att erhålla en ökad förståelse om vattnets rörelse i                         
Gävleåsen. 
 

Frågeställningar 
1. Hur stort är flödet uppströms (flöde A) och nedströms (flöde E) i Gävleåsen? 
2. Fungerar de kemiska parametrarna löst syre, organiskt material samt kat och anjoner 

som indikatorer för hur vattnet rör sig i åsen? 
3. Kan variationen av syreisotopkvoten  18O/16 O förklara blandningsförhållandet i flödet 

nedströms (flöde E)? 
 
Figur 1 visar de olika vattenflödena i Gävleåsen. Där flöde B, C och D är kända flöden och                                   
flöde A och E är okända flöden. De kända flödena kommer från infiltrationsanläggningen och                           
består av infiltrerat vatten via sprinkleranläggning (flöde B), sex infiltrationsbassänger (flöde                     
C) samt två infiltrationsbrunnar (flöde D). De två okända flödena är flödena uppströms och                           
nedströms om infiltrationsanläggningen.  

 
Figur 1.  Tvärsnitt av Gävleåsen med dess olika flöden uppströms (flöde A) och nedströms (flöde E) om infiltrations 
anläggningen, samt flödena B, C och D från infiltrationsanläggningen. 



Metod 
En litteraturstudie utförs inom relevanta områden och sedan besvaras frågeställningarna                   
genom analys av mätdata. Mätdatan består av kemiska parametrar, infiltrationsflöden, stabila                     
syre och väteisotoper samt borrprofilsdata.  
 
Värden på syreisotopkvoten ska analyseras för att bestämma blandningsförhållandet                 
nedströms infiltrationsanläggningen, samt undersöka om förändringar i syreisotopkvoten kan                 
ge en bredare bild av hydrogeologin i åsen. Flödesberäkningar utförs med Darcys lag för                           
flödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen. Förändringar av kemiska               
parametrar används som indikatorer för de hydrogeologiska förhållandena i åsen                   
(Institutionen för geovetenskaper, 2016).  

 

Avgränsningar 
Analysdatans tidsperiod som undersöks är från augusti år 2014 till september år 2015.                         
Kemiska parametrar som analyseras har avgränsats till halt organiskt material, halt löst syre                         
samt kat och anjoner. Eventuellt kommer fler kemiska parametrar att undersökas vid behov.                         
Fler avgränsningar diskuteras och tas fram löpande under projektets gång.  
 
Tidsplan 
Projektet startar den 6 april och pågår till den 3 juni. Tidsplanen sammanställs i ett                             
GANTTschema (se bilaga 1), där de olika aktiviteterna som ska utföras och vem som utför                             
dem kan utläsas. Aktiviteter i GANTTschemat är exempelvis framtagande av projektplan,                     
framtagande av litteraturstudie, rapportskrivning och möten med handledare som                 
kontinuerligt uppdateras under projektets gång. Deadlines och interna deadlines är också                     
inplanerade i tidsplanen.  
 

Ansvarsfördelning 
● Handledarmötesansvarig: Terese Renström. Ansvarsområden: Sköter         

kommunikation med handledaren och bokar in möten. Kontrollerar att mötesprotokoll                   
förs.  

● Intern mötes och uppföljningsansvarig: Malin Olsson. Ansvarsområden: Ser till                 
att vi några gånger i veckan går igenom det vi har framför oss och liknande. Ansvarar                               
för att utvärdering sker och att gruppen drar åt samma håll.  

● Företagsansvarig: Karin Bergman. Ansvarsområden: Sköter kommunikation med             
Gästrike Vatten AB och Midvatten AB.  

● Rapport och loggansvarig: Linn Berkelund. Ansvarsområden: Kontrollerar att               
protokoll/rapporter laddas upp på Studentportalen på ett strukturerat sätt. Ansvarar för                     
att loggarna blir ifyllda.  



● Tids och planeringsansvarig: Maria Nylander. Ansvarsområden: Ser till att                 
tidsplanen följs och uppdaterar GANTTschemat. Även ansvarig för övriga punkter,                   
såsom att möten, bokning av grupprum och att fikalistan löper på.  

 
Kommunikation och rapportering  
Möten med handledare kommer att ske en gång i veckan enligt överenskommelse och                         
handledarkontakt sker kontinuerligt via epost. Kommunikation inom gruppen sker vid                   
möten, det löpande arbetet samt per telefon och inom den interna gruppmappen i Google                           
Drive. Färdiga rapporter och ärendeloggar laddas upp på Studentportalen en gång i veckan. 
 

Uppföljning och kvalitetssäkring 
Uppföljning kommer att ske en gång i veckan. Under uppföljningen kommer följande punkter                         
att tas upp: 

● Kontrollera att tidsplanen hålls 
● Hur samarbetet fungerar inom gruppen 
● Eventuella beslut inför vägskäl 

 
För att kvalitetssäkra projektet kommer det att hållas regelbunden kontakt, dock högst en                         
gång i veckan via epost, med uppdragsgivaren för att säkerställa att projektet inriktar sig                           
enligt beställarens önskemål. Det kommer även att hållas regelbundna möten inom gruppen                       
för att kontrollera att tidsplanen följs och att arbetet löper på. 
 

Utbildning 
Den 22 april genomfördes ett studiebesök hos Gästrike Vatten AB vid infiltrations                       
anläggningen i Gävle, för att få en tydligare bild av uppdraget och dess omfattning. 
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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar hur gruppen har förhållit sig till opponentgruppens kommentarer på 
slutrapporten. Både rapporten som helhet och de olika delarna av rapporten behandlas. All 
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Rapporten som helhet 
Vi håller med om att rapporten är lång och vi tänkte att de delar där vi beskriver vad som 
behandlas i avsnittet skulle underlätta för läsaren. Dock håller vi med om att det är överflödigt för 
vissa avsnitt och har där tagit bort de förklaringar under överrubriker som ni har anmärkt på.   
 
Sammanfattning 
Vi har försökt att medla mellan vår handledares önskemål och opponentgruppens kommentarer. 
Det har inte blivit en kortare sammanfattning men förhoppningsvis en mer lättläst som ger en bra 
summering av projektet.  
 
Inledning 
Vi har försökt att beskriva begreppet “hydrogeologiska förhållandena” bättre. Andra begrepp har 
vi dock låtit vara då vi anser att de beskrivs tydligt under andra avsnitt i rapporten. 
 
Problemformulering 
Håller med om att vad som var problemet är otydligt. Har tagit bort mycket om metoderna vi 
använt i detta stycke. Problemformuleringen än nu mycket kortare och mer lättläst. 
 
Syfte och frågeställning 
Vi har generellt försökt att återkoppla bättre till frågeställning 2 genom hela rapporten. Särskilt i 
metod och resultat. 
 
Underlagsdata  
Vi håller med om att det skulle vara bra att beskriva vilken underlagsdata vi fått lite bättre. Har 
nu lagt till detta i rapporten och vi har även lagt till övrig underlagsdata som vi hade tillgång till, 
däribland borrprofilsdatan. 
 
Avgränsningar 
Vår handledare tyckte vi kunde flytta upp diskussionen om avgränsningarna till den delen där de 
beskrivs, vi har därför låtit avgränsningarna se ut på samma sätt som de gjorde innan.  
 
Drickvattenkvalitet 
Håller med om att rubriksättningen behövde filas på. Har nu ändrat rubriken till 
“Dricksvattenkvalitet och kemiska parametrar som spårämnen”.  
 
Metod 
Vi har omstrukturerat avsnittet så att det tydligare framgår vilka metoder vi använder för att 
besvara vilka frågeställningar. Vi har även tagit bort några kortare avsnitt i metoden som beskrev 
att vi har plottat ex. en kemisk parameter eller flöde mot tiden. Vi har valt att ha kvar tabell 5 och 
6 i metodavsnittet eftersom dessa tabeller är något vi har arbetat utifrån. Vi håller dock med er 
om er framförda kritik och har försökt att förtydliga vad vi gjort. Genom att ha förtydligat 
introduktionen till avsnittet metod hoppas vi att era övriga frågetecken har besvarats.  
 
 



Resultat 
Vi har omstrukturerat avsnittet så att det tydligare framgår vilka resultat som hör till vilka 
frågeställningar. Har generellt lagt till en del beskrivningar om varför vi använder oss av vissa 
metoder och vad vi förväntas uppnå genom detta. 
Har lagt till ett avsnitt där vi förklarar att vi saknar data för vissa tidsperioder och en kort 
diskussion om vad detta innebär för resultatet.  
Vi anser annars att allt som vi visar i resultatet är av vikt för projektet, dock har vi försökt att 
återkoppla bättre till alla resultat.  
 
Formalia  
Opponeringsgruppen ansåg att rubrikerna var otydliga och svåra att särskilja från övriga texten. 
De föreslog ändrat typsnitt eller rubriker i fetstil. Vi har dock valt att inte ändra detta då vi anser 
att numrerade rubriker i annan storlek än övrig text är tillräckligt för att lätt kunna särskilja 
rubrikerna.  
 
Ordlista 
Vi har valt att inte inkludera en ordlista i rapporten då vi anser att många av de begrepp som 
opponentgruppen nämnt är allmänna begrepp, som borde vara lämpliga att skriva i en rapport 
utan vidare förklaring när vi riktar oss till vår målgrupp. De begrepp som inte är allmänna har vi 
förklarat i text. Vår förhoppning är att den detaljerade innehållsförteckningen ska underlätta för 
läsaren att gå tillbaka till relevanta delar av texten ifall ett begrepps betydelse är svårt att minnas.  
 
Slutsatser 
Då vi inte hade någon säker slutsats för frågeställning 2 valde vi att inte ha med det i första 
utkastet till rapporten. Men vi håller med om att det saknas i rapporten och att man börjar fundera 
över vad vi kom fram till vad gäller frågeställning 2 när slutsatserna presenteras. Vi har nu lagt 
till en slutsats om frågeställning 2. Vi har även ändrat i några av de andra slutsatserna och 
förhoppningsvis gjort dem mer konkreta. 
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P 
Dokumentkod 

W1649 / P01 

Datum  

20160406 
Ersätter 

  Författare  

Karin Bergman 
 

Handledare  

Roger Herbert 
Rapportnamn  

Introduktionsmöte med handledare 

 
 
Tid: 10:0010.55 
Plats: Fagerviken 
 
Närvarande: Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese 
Renström, Roger Herbert 
 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1)   Meddelanden 

Handledaren informerar om projektet. Tips om vad som kan ingå i litteraturstudien, t.ex. 
syreisotoper, bakgrundsinformation om vattentäkten, dricksvatten och hur tekniken 
använts tidigare. Även tips om vad som bör ingå i projektplanen, t.ex. 
problemformulering, syfte, arbetsgång, tidsplan, bakgrundsinformation om Gästrike 
vatten. 

 
2)  Lägesrapport 

Ingen lägesrapport ty första mötet. 
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Roger skickar mailadresser för att planera in studiebesök på Gästrike vatten, vid 
möjlighet följer Roger med. 
 

4)   Till nästa gång 
Projektplansarbete  Deadline 12:e april 
Projektplanen bollas först med Roger och sedan med Josef på Midvatten. 
Planera in handledarträffar utifrån tidsplanering och GANTTschema 

 
 

Vid protokollet 
Karin Bergman 
 
Justeras 
Maria Nylander 
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Dokumenttyp 
P 
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Datum 
20160411 

Ersätter 

  Författare 
Malin Olsson 
 

Handledare  
Roger Herbert 

Rapportnamn 
Mötesprotokoll 

Mötesprotokoll  

Tid:  15:00  16:00 
Plats:  Fagerviken 
Närvarande personer :   Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese Renström 
 
Dagordning 
1)   Meddelanden 

Studiebesök 22/4. Tåget avgår 07:52 från Uppsala C. Framme 08:46 Gävle C. 
Presentation av projektplan 12/4 14:00. 

2)  Lägesrapport 
● Bollat projektplan med handledare och kontaktpersoner. Projektplan (ej referenser) och 

presentation nästan klara. 
● Planen följs. Öva presentation skjuts upp till 12/4. 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
● Frågor:  

o Ganttschema  Uppdaterad utifrån underrubriker. 
o Ansvarsfördelning  Alla är överens om ansvarsfördelningen. 
o Projektplanen  granskas efter mötet 
o Presentation av projektplan  granskas efter mötet 
o Litteraturstudie  tas upp efter presentation 12/4 
o Handledarmöte, P eller A?  P för möten, ärendelogg bifogas 1 gång i veckan. A för 

projektplan och mallar 
o Handledarmöte  Vi diskuterar vad som ska tas upp 14.30, 12/4 
o Ladda upp på st.port  Två nya huvudmappar skapas som heter “Dokument att 

granska” samt “Uppladdat på Studentportalen”. Dessa nyttjas för att alla ska ha 
chans att hinna granska dokument som sedan ska laddas upp på studentportalen.  

o Övrigt: kickoff 14/4, mat och aktivitet, förslag lämnas i kickoffmappen 
● Inne på rätt spår?  problemformuleringen på rätt spår 

 
4)   Till nästa gång 

● Vad som planeras att göras 
o Förbered en mötesstruktur för interna möten och handledarmöten 
o Referenser till projektplanen 
o Granskning av projektplan och presentation av projektplan  

● Boka in nästa möte 08.30 13/4 
 
 

Vid protokollet Justeras 
Malin Olsson Terese Renström  
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 Författare 
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Handledare  
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Handledarmöte 2 

 
Sammanfattning 
Under handledarmötet diskuterades bland annat vad som ska ingå i litteraturstudien och hur 
informationen kan inhämtas. Det diskuterades även hur problembeskrivningen kan ändras 
utefter givna kommentarer på presentationen av projektplanen och hur de kemiska 
parametrarna kan presenteras i slutrapporten.   



 

 Handledarmötesprotokoll  
 
Tid: 15.15 - 15.40 
Plats: Fagerviken, Geocentrum 
Närvarande personer:  Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, 
Terese Renström och Roger Herbert 
 

Dagordningen för handledarmöten  

 
1)   Meddelanden 
 

Studiebesök är bokat till den 22/4 - förmiddagen ca kl 9. 
 

2)  Lägesrapport 
● Vad har hänt sen sist?  

o Projektplanen bearbetas enligt kommentarer från projektplansredovisningen, 
vissa referenshänvisningar är ej färdiga. 

● Hur ligger vi till enligt planen? 
○ Ligger i fas enligt projektplanen. 

  
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● Frågor?  
o Kommentarer angånde projektplansredovisningen?  

▪ Skilj på metod och problem enligt kommentarer på 
projektplansredovisningen. 

o Ska vi bjuda in Roger till Google docs GANTT-schema? 
▪  Bjud in Roger 

o Vill Roger följa med den 22/4? 
▪ Roger kan inte följa med. 
▪ Finns SJ-kort som kanske kan användas. Roger kollar upp det och 

meddelar oss via mail. 
o Vad ska litteraturstudien innehålla?  

▪ Grundläggande information genom biblioteksböcker. Roger hjälper oss 
hitta böcker i biblioteket. 

▪ Tidigare vetenskapliga studier om syreisotoper (och väteisotoper) 
samt bestämning av grundvattnets blandningsförhållande.  

▪ Fråga uppdragsgivarna om tidigare studier inom området. 
▪ Ta med dricksvattenproduktion från Gästrike Vatten. Ta redan på hur 

de renar vattnet och om det till exempel luftas.  
▪ Organiskt material i grundvattenet, varför problem? 
▪ Hur syrgashalter påverkar grundvattenkvaliteten. Till exempel kan järn 

och mangan lösas ut från akviferen om syrgashalten är låg. 
 

o Hur refererar vi till webbsidor där inget datum angivits?  
▪ Skriv u.å. i texten - utan årtal. I referenslistan skrivs inget datum. 



 
 
 
4)   Till nästa gång 

● Vad som planeras att göras 
o Litteraturstudien och uppdelning 
o Roger kollar om väteisotoper ingår i analaysdata 
o Lägg till väteisotoper i problembeskrivning. Det används ofta ett samband 

mellan syre- och väteisotoper. 
● Boka in nästa handledarmöte 

o  Roger återkommer om tid för nästa möte som ska hållas den 21/4 
 
  

5) Övrigt 
● Vi kan lägga upp schema och loggar i excelformat i Studentportalen. 
● Använd piperdiagram för att redovisa förhållanden mellan kemiska data. Om vattnet 

är av samma ursprung kan de “gruppera sig”. Ladda ner filen gw_graph 
● Roger är bortrest tisdag och onsdag nästa vecka (v 16). Vi får analysresultat på 

måndag 18/4.  
● Handledaren återlämnar litteraturstudien den 22/4 kl. 12.  
  
 
Vid protokollet 
Terese Renström 
 
 
Justeras 
Linn Berkelund 
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  Författare 
Malin Olsson 
 

Handledare  
Roger Herbert 
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Mötesprotokoll  

Mötesprotokoll  

Tid:  8:45  9:30 
Plats:  Fagerviken 
Närvarande personer :   Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese Renström 
 
Dagordning 
1)   Meddelanden 

Karin ska vara ledig den 15/4 på eftermiddagen.  
Roger har blivit inbjuden till GANTTschemat i Google Drive.  
Roger har fixat SJkort 
De tre följande handledarmötena kommer hållas kl 10. 

2)  Lägesrapport 
● Projektplan klar, ligger på studentportalen som pdf 
● Planen följs. 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
● Frågor:  

o Litteraturstudie  Vad ska ingå? Vem gör vad? 
▪ Syreisotoper  Linn & Malin 
▪ Grundvattenbildning  Karin 
▪ Dricksvatten  Terese 
▪ Flöden, Darcys lag, tidigare vetenskapliga studier  Maria 

o Övrigt: Kickoff 14/4, mat och aktivitet, förslag lämnas i kickoffmappen 
 
4)   Till nästa gång 

● Vad som planeras att göras 
o Förbered en mötesstruktur för interna möten och handledarmöten 
o Delar till litteraturstudien typ klara 
o Maila Josef om dricksvatten, tidigare studier, mm  Karin  

● Boka in nästa möte 11.00 15/4 
 
 

Vid protokollet Justeras 
Malin Olsson Terese Renström  
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  Författare 
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Rapportnamn 
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Mötesprotokoll  

Tid:  11:00 
Plats:  Fagerviken 
Närvarande personer :   Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese Renström 
 
Dagordning 
1)   Meddelanden 
2)  Lägesrapport 

● Runda, vad har alla skrivit om 
o Terese: Organiskt material, och att det kommer in i grundvattnet. Svavelväte, 

mangan och järn. Saltvatteninträngning.  
▪ Kan skriva om att åvatten tränger in 

o Karin: Rullstensås. Grundvattenbildning och infiltration. Konstgjord 
grundvattenbildning, infiltrationsbassänger.  

o Maria: Darcys ekvation, DarcyBuckingham. Hydraulisk konduktivitet. Artiklar + 
sammanfattning. Infiltration (isotope hydrology)  

o Linn: Metoder för analys av isotoper → masspektroskopi. Isotoper kopplat till 
hydrologiska cykeln, regn. Säsongsvariationer.  

o Malin: Grundläggande om syre och väteisotoper. Förekomst av olika 
sammansättningar av isotoper. Fraktionering. Avdunstning. Vad sker i jorden.  

● Planen följs. 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● Frågor:  
o Vad ska vi fokusera på till tisdag? Avsluta arbetsrapporter, korrekturläsa, 

sammanställa litteraturstudie. 
o När ska vi fika? 

 
4)   Till nästa gång 

● Vad som planeras att göras 
o Förbered en mötesstruktur för interna möten och handledarmöten 
o Skapa dokument/rapport litteraturstudie  Maria 
o Korrekturläsa arbetsrapporter  eftermiddag måndag 15/4  
o Arbetsrapporter klara  lunch måndag 18/4 
o Lägga in arbetsrapporter i loggen  fredag 15 och måndag 18 

● Boka in nästa möte 09.15 20/4 
 
 

Vid protokollet Justeras 
Maria Nylander Malin Olsson  



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
P 

Dokumentkod 
W1649 / P06 

Datum 
20160420 

Ersätter 

  Författare 
Malin Olsson 
 

Handledare  
Roger Herbert 

Rapportnamn 
Mötesprotokoll  

Mötesprotokoll  

Tid:  09:45  10:24 
Plats:  Fagerviken 
Närvarande personer :   Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese Renström 
 
Dagordning 
1)   Meddelanden 

Mötesstruktur klar 
2)  Lägesrapport 

● Litteraturstudie klar 
●  Planen följs. 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
● Frågor:  

o Vad händer nu?  
▪ Handledarmöte 10.00 21/4: Mätdatahjälp, frågor i protokollet. 
▪ Studiebesök: Tåget går 07.52, 22/4. Frågor i ett dokument. 
▪ Analys av data: Börja idag fm. 
▪ Minilitteraturstudie: Ev. i em. 
▪ Mittredovisning: Två ansvarar 

 
 
4)   Till nästa gång 

● Vad som planeras att göras 
o Nästa möte: Bestäm vilka som ska redovisa på mittredovisningen 
o Minilitteraturstudie klar 3/5 
o Analys av data relativt  klar 26/4  
o Boka in nästa möte 13.15 26/4 
o Terese tar med fika 21/4 
 

 
Vid protokollet          Justeras 
Malin Olsson          Terese Renström  



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
P 

Dokumentkod 
W-16-49 / P-07 

Datum 
2016-04-21 

Ersätter 

 Författare 
Terese Renström 

Handledare  
Roger Herbert 

Rapportnamn 
Handledarmöte 3 

 
Sammanfattning 
Under mötet diskuterades litteraturstudien och vad som måste ändras på samt komplettera 
med. Även frågor om de data vi fick från Gästrike Vatten behandlades. Frågor som 
inkluderades var bland annat avgränsningar, vilka kemiska data vi ska analysera och om det 
ska tas hänsyn till mätosäkerheter.   



 

 Handledarmötesprotokoll  
 
Tid: 10:00 - 11:15 
Plats: Fagerviken 
Närvarande personer:  Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, 
Terese Renström 
 

Dagordning för Handledarmöten  

 
1)   Meddelanden 

● Ska få SJ-kort under mötet- ska lämnas tillbaka den 25/4 
2)  Lägesrapport 

● Hur ligger vi till enligt planen? 
o Planen följs 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● Frågor? 
o Flöden inte taget på samma tid som kvoten- hur gör vi då med 

blandningsförhållandet? 
▪ Anta att det är samma flöde som för punkten innan 

o Mätosäkerheter?  
▪ Strunta generellt i mätosäkerheter. Det finns inga kvantifierade 

mätosäkerheter för kemiska parametrarna i fält. Lab finns det för, men 
dessa osäkerheter kan vi redovisa i en tabell. 

▪ Halva detektionsgränsen om det är ett värde som är mindre än 
detektionsgränsen. Ange att det är detta som har gjorts.   

o Okay R-värde? 
▪ Plotta allt på samma diagram först med olika symboler. Kolla hur allt 

förhåller sig till varann längs linjen som erhålls. Kolla på upplösningen 
på y och x-axel.  

▪ Osäkerheten beror troligtvis inte på grund av blandning med relikt 
vatten. Om vi vill göra en sådan tolkning måste vi kolla upp vad relikt 
vatten har för syreisotopdata. Oskarshamn har sådan data på relikt 
vatten, undersök deras isotopsammansättning och jämför med vårt 
diagram. Dock så anser Roger att spridningen är så pass lite att det 
troligen endast beror på naturlig variation.  

o Avgränsningar? 
▪ Nu i början kan det vara en idé att ta till hypotesen att det inte sker 

någon omblandning. Undersök om denna modell stämmer med våra 
mätningar? Sen kan vi konstatera om något mer sker. 

▪ Börja först med att undersöka hur den rumsliga fördelningen av 
kemidata i åsen förändras.  

▪ I andra hand undersöker vi tidsaspekten. Den är intressant på grund av 
säsongsvariationer och bör komma med i rapporten.  



▪ Gör en prioriteringslista.   
o Finns två nummer 21, slarvfel? 

▪ Kolla med Karolina, så får hon kolla med labbet 
o Kemiska data 

▪ Plotta mot tid eller avstånd. tex klorid, påverkas inte av kemiska 
reaktioner, kalcium kan reagera och påverkas.  

▪ Plotta organiskt material, löst syre och kloridjoner 
▪ Piperdiagram 

o Bilder, upphovsrätt, bilder från beskrivningen? 
▪ Skriv till midvatten, egna figurer: skriv vart data kommer ifrån 
▪ Komplettera med beskrivning av grundvattentäkten 
▪ Fråga svenskt vatten om bild av infiltrationsanläggning 
▪ Fråga Rodhe (gällande kommentar 46 i litteraturstudien) 

o Revidering av litteraturstudie till totalrapporten? 
▪ Revidering av litteraturstudien ska lämnas in nästa vecka. 

o Ska det ändras i L-rapporter också, eller bara G-rapporten? 
▪ Ska ändras i L-rapporter också. 

o Litteraturstudie: 
▪ Relikt saltvatten är en orsak till svavelvätebildning.  
▪ Ska försöka få en röd tråd mellan vattenanalys avsnittet och 

föregående avsnitt. 
▪ För att förtydliga piperdiagram ska vi ha med ett exempel samt visa 

data från exemplet i ett piperdiagram. 
▪ Vid beräkning med Darcys ekvation skall vi redovisa att det 

förekommer osäkerheter som uppkommer till exempel på grund av att 
en markprofil innehåller flera olika jordarter (det vill säga, är 
heterogen)  och att brunnar där flödet bestäms ligger på olika djup.  

▪ Flödesmätningar i en punkt säger inget om flödet i närliggade punkter. 
▪ Flytta ner avsnittet om fraktionering till efter Mätmetodavsnittet.  
▪ Fraktionering- flytta ner till efter metoder,  
▪ Skriv definition av fraktionering. Skilj på jämviktsfraktionering, som ej 

är tidsberoende, och kinetisk jämvikt. 
▪ Bortse från kommentar 39 
▪ Kommentar 40: Sker ingen fraktionering 
▪ På sida 12 kolla avdunstning och transpiration 
▪ Kommentar 44: starkare bindningar 

 
 
4)   Till nästa gång 

● Nästa handledarmöte 10.00 fredag 29/4. Bokat fagerviken.  
 
5) Övrigt 

 
 

 
 
 
 



Vid protokollet 
Terese Renström 
 
 
Justeras 
Linn Berkelund 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
P 

Dokumentkod 
W1649 / P08 

Datum 
20160428 

Ersätter 

  Författare 
Malin Olsson 
 

Handledare  
Roger Herbert 

Rapportnamn 
Internmöte 

Mötesprotokoll  

Tid:  11.0011.30 
Plats:  Fagerviken 
Närvarande personer :   Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese Renström 
 
Dagordning 
1)   Meddelanden 
2) Lägesrapport 

●  Planen följs. 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● Frågor:  
o Vad händer nu?  

Analys av data: Vad ska göras:  
● Plott av isotopdata 
● Plott av kemidata: klorid, syre och organiskt material. 
● Piperdiagram  till att börja med två punkter, uppströms och 

nedströms.  
● Ställa upp en enkel modell 
● Ansvarsfördelning, prioriteringslista 

▪ Minilitteraturstudie: Utkast finns. 
▪ Mittredovisning: Väntar på svar. 
▪ Litteraturstudie, revision.  
▪ Struktur på arbetet, vad ska vi göra framöver? 
▪ Isotop  flöde 

4)   Till nästa gång 
● Vad som planeras att göras 

o Enskild revision klar till den 28/4. Ska jobba gemensamt en halv dag den 29/4 
med litteraturstudien och sedan lämna in den.  

o Bestäm vilka som ska redovisa på mittredovisningen, om det är så att endast 
två personer ska redovisa.  

o Minilitteraturstudie ska ändra i utkast den 2/5 
o Flödesberäkning, Darcy: Maria och Karin 
o Flödesberäkning, isotoper: Linn och Malin 
o Piperdiagram och organiskt material: Terese 
o Boka in nästa möte 13.15 2/5 
 

 
Vid protokollet          Justeras 
Malin Olsson          Terese Renström, Linn Berkelund  



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
P 

Dokumentkod 
W1649 / P09 

Datum 
20160421 

Ersätter 

  Författare 
Malin Olsson 
 

Handledare  
Roger Herbert 

Rapportnamn 
Extrainsatt internmöte 

Mötesprotokoll  

Tid:  11.30 
Plats:  Fagerviken 
Närvarande personer :   Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese Renström 
 
Dagordning 
1)   Meddelanden 

Extrainsatt möte! 
2)  Lägesrapport 

●  Planen följs. 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● Frågor:  
o Vad händer nu?  

▪ Studiebesök: Tåget går 07.52, 22/4. Vi ses 07.35 vid ULbutiken. Frågor i ett 
dokument. 

▪ Analys av data: Vad ska göras:  
● Plott av isotopdata 
● Plott av kemidata: klorid, syre och organiskt material. 
● Piperdiagram  till att börja med två punkter, uppströms och 

nedströms.  
● Ställa upp en enkel modell 
● ansvarsfördelning, prioriteringslista 

▪ Litteraturstudie, revision. Ska vara klar den 28 april.  
 
4)   Till nästa gång 

● Vad som planeras att göras 
o Enskild revision klar 27/4, jobba gemensamt en halv dag. 
o Nästa möte: Bestäm vilka som ska redovisa på mittredovisningen 
o Minilitteraturstudie klar 3/5 
o Analys av data relativt  klar 26/4  
o Boka in nästa möte 13.15 26/4 
 

 
Vid protokollet          Justeras 
Malin Olsson          Terese Renström  



  

 
 

Självständigt arbete i miljö och 

vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

P 
Dokumentkod 
W1649/P10 

Datum 
20160429 

Ersätter 

  Författare 
Terese Renström 

Handledare  
Roger Herbert 

Rapportnamn 
Handledarmöte 4 

  

 

Sammanfattning  

På handledarmötet har vi stämt av vad vi hittills gjort sedan förra mötet. Vi har på mötet bland 
annat diskuterat oklarheter kring förväntningar från de olika uppdragsgivarna, problemet med att 
uppskatta hydraulisk konduktivitet för åsen samt tvärsnittsareor för flödena i punkterna A och E i 
åsen. Inför kommande analyser av isotopdata har vi diskuterat hur man skulle kunna tolka 
variationer med tid för isotopdata från olika mätpunkter och hur detta kan jämföras med 
förväntade säsongsvariationer i isotopsammansättning för vatten utan konstgjord infiltration. Det 
har även diskuterats att uppmätta halter av organiskt material kan vara till hjälp i analysen.  

 

  

 

 

 

 

 



Handledarmötesprotokoll 

  

Tid:   10.0011.15 
Plats:  Fagerviken 
Närvarande personer :  Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese 

Renström, Roger Herbert 

  

Dagordningen för handledarmöten 

  

1)   Meddelanden 

Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet eller 

annan löpande verksamhet 

  

2)   Lägesrapport 

∙         Vad har hänt sen sist? 
● Visa alla plottar vi gjort, fråga om oklarheter 

∙   

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

∙         Frågor?  
● Lite olika bud från Midvatten och Gästrike Vatten om förväntningar och vad vi ska göra 

○ Blandningsförhållande är “samma sak” som flöde. Jobba så som vi har planerat i 

projektplanen.  

● Hydraulisk konduktivitet har vi inte för åsen. Hur gör vi? Ska vi uppskatta eller liknande?  

○ Vi får gissa. Kolla efter liknande studier. Annars får vi titta på andra typiska 

åsgenomsläppligheter för grus, sand,   

● Infiltrationsareorna för sprinkler, bassäng och brunnar är identifierade. Vi borde försöka 

uppskatta tvärsnittsarean för flöde A och E. 

○ Anta att hela mättade tvärsnittet används till flöde. Roger anser att det är bättre att 

plotta flödena istället för Darcys hastigheter. Lägg in tidpunkterna i ett diagram där vi 

har isotopdata för dessa flöden. Massbalans, kommer antagligen få justera Kvärden. 

● Flöde A är större än flöde E.  

○ Uppskatta tvärsnittsarean och se hur det ändras. Även den hydrauliska 

konduktiviteten kan spela roll. Undersök borrprofilerna noggrant för flöde A och E, 

skillnader? Räkna ut vad den sammanlagda K är för hela profilen för A och E. A verkar 

ha en mindre tjock sekvens.  

● vattenflodenBCD.txt  Vi måste fråga Karolina om då de fyllt i värde “0” för ett flöde. Betyder 

det att flödet faktiskt uppmättes till noll eller betyder det att de inte mätte flödet för den 

dagen?  Fråga även om hur länge infiltration med brunnar och bassäng använts samt hur länge 

åvatten respektive grundvatten, blandaby använts. 

● Ska vi ha med regn och avdunstning?  

libe1331



○ Relevant för flöde A och E där det sker naturlig grundvattenbildning. Det sker endast 

grundvattenbildning på hösten vilket betyder att sommarvärden kan exkluderas.   

● Hur ska piperdiagrammet tolkas? 

○ Olika kloridhalt på olika djup? Kolla på vilket djup de tar prover. Kolla även vägar det 

finns vägar inom området som kan ha påverkat salthalten.  

○ Stor skillnad mellan uppströms och nedströms i piperdiagrammet, ta med alla brunnar 

i en plot och ta med för när något nytt händer i flödet.   

● Infiltration 

○ Påverkan på flöde nedströms från infiltration, tryckfortplantningshastighet. 

○ Ta hänsyn till tjocklek på den omättade zonen 

● Arbetsrapport 

○ Ta med email från karolina och josef 

○ Generellt mer arbetsrapporter om vad vi gjort den gångna veckan 

● Isotopdata 

○ Plotta skillnaden mellan uppströms och nedströms 

○ Har något av provplatserna påverkats av inträngning från ån? 

○ Säsongsvariationer i vanligt vatten 

● Mittredovisning : Visa att vi förstått, ta med hur vi jobbar, fördelningar.  

·   

Titta på olika perioder,  i början fram till dec 2014 och jämför när sätter på bassänger, sprinkler mm 

Inne på rätt spår? 

  

4)   Till nästa gång 

∙        Vad som planeras att göras 

∙       Nästa handledarmöte är bokat måndag den 9/5 har bokat lokal. 

  

  

  

  

Vid protokollet 

Terese Renström 

  

Justeras 

Malin Olsson, Linn Berkelund 

  

 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
P 

Dokumentkod 
W-16-49 / P-11 

Datum 
2016-05-02 

Ersätter 

 Författare 
Malin Olsson 
 

Handledare  
Roger Herbert 

Rapportnamn 
Internmöte 

 

Sammanfattning 
Rapporten innehåller mötesprotokoll för internmöte. Ärenden behandlade under 
mötet gäller rapportstruktur för slutrapporten, revidering av frågeställningar, 
minilitteraturstudien, L-rapporter för arbetet hittills samt övrigt kvar att göra. 

 
  



 

Mötesprotokoll  
Tid: 13.15- 
Plats: Gudinge 
Närvarande personer:  Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese Renström 
 
Dagordning 
1)   Meddelanden 
2) Lägesrapport 

●  Planen följs i huvudsak, dock ligger vi lite efter med rapportskrivningen till slutrapporten.  
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● Frågor:  
Vad händer nu?  

o Analys av data, se nedan 
o Minilitteraturstudie: Revideras och laddas upp 2/5 
o Struktur på rapporten 

▪ Skriva i word, utkast i GoogleDocs 
4)   Till nästa gång 

● Vad som planeras att göras 
o Minilitteraturstudie- ska ändra i utkast den 2/5 
o Ladda upp L-rapporter på studentportalen: se nedan vilka, ansvarsfördelning i loggen 
o Rapportstruktur i A-rapport - Malin 
o Boka in nästa möte 13.15 4/5 

5) Övrigt 
Frågeställningar 

Gammal frågeställning: 
1. Hur stort är flödet i grundvattenmagasinet i Gävleåsen och vilka inflöden bidrar till flödet? 
2. Vilka fysikaliska och kemiska processer påverkar kvoten mellan stabila syreisotoper? 
3. Kan variationen av syreisotopkvoten 18O/16O förklara flödena runt infiltrationsanläggningen? 

 
Förslag på ny frågeställning: 
1. Hur stort är flöde A och E  i Gävleåsen? 
2. Fungerar de kemiska parametrarna löst syre, organiskt material samt kat- och anjoner som 

indikatorer för hur vattnet rör sig i åsen? 
3. Kan variationen av syreisotopkvoten 18O/16O förklara blandningsförhållandet i flöde E? 

 
      Frågeställning 1 

Bestämma hydraulisk konduktivitet, och om det varierar med djupet i åsen. Tvärsnittsareorna är 
redan bra uppskattade.  Eventuell årstidsuppdelning? Kumulativ graf utifrån modellantagande? Är det 
rätt värden på alla flöden? Börja skriva rapport kring detta, diskussion och hela kakan.  
 
Frågeställning 2 
Vilka tidsperioder är intressanta att plotta? Detsamma gäller piperdiagrammet.  
Olika rubriker för de olika parametarna i rapporten. Bortse från järn och mangan. Matlab för 
tidssekvenser.  
 



 
 
Frågeställning 3 
Ändrar sig blandningsförhållandet med tiden? Jämföra frågeställning 1 och 3, stämmer 
blandningsförhållandet överens med beräknade flöden? Plotta skillnaden mellan syreisotopdata 
uppströms och nedströms.  
 
Övrigt 
● Se till så att alla mätpunkter finns med på alla grafer. Går det att döpa om dem till något lättare 

att förstå?  
● Fixa till textsnitt på alla grafer 
● Gör kod för alla grafer i Matlab 

 
Avgränsningar 
● Järn och Mangan behandlas ej i rapporten. Det kan dock tas med i diskussion. 

 
Arbetsrapporter 
● Mail 
● Studiebesök 
● Matlabkod 
● Rapportstruktur 
● Plottar 
● GANTT-schema- dataperioder  
● L-rapporter litteraturstudie 

 
  

 
Vid protokollet              Justeras 
Malin Olsson            Terese Renström 
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Sammanfattning 
På detta möte presenterades de nya frågeställningarna. Även frågor så som hur 
blandningsförhållandet ska beräknas samt om vissa antaganden var rimliga behandlades.  
  



 

Handledarmötesprotokoll 
  
Tid: 9.00-10.00 
Plats: Fagerviken 
Närvarande personer:  Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese Renström, 
Roger Herbert 
  
  
Dagordningen för Handledarmöten 
  
1)   Meddelanden 

  
2)   Lägesrapport 

·          Vad har hänt sen sist? 
● Ny projektplan 
● Mittredovisning 

·          Hur ligger vi till enligt planen? 
● Mer fokus på rapport 
  

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
·          Frågor? 

● Ser de nya frågeställningarna bra ut?  
○ Ställ frågorna på ett annat sätt än att de går att besvara med ja eller nej. Gäller 

frågeställning 2 och 3.  
● I Excelfilen med isotopdata finns en informationsflik om hur proven analyserats. Det hänvisas till 

någon metod för att utföra korrektioner (“the data was avaraged after drift and memory 
correction to give the final results) utarbetad av van Geldern och Barth (2012) i “Optimization of 
instrument setup and post-run corrections for oxygen and hydrogen stable isotope 
measurements of water by isotope ratio infrared spectroscopy (IRIS)”. Bör vi beskriva denna 
korrektionsmetod noggrant alternativt nämna det i metoddelen lite kort eller utelämna? 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4319/lom.2012.10.1024/epdf  

○ Nämn standarden men inte på detaljnivå, se till att vi förstår det vi nämner.  
● Blandningsförhållande: Kan vi räkna såhär? Hur kan vi koppla till flöde?  

○ Koppla till flödena uträknade med darcys lag, åvatten det okända flödet 
○ Okänt blandningsförhållande för punkten mellan flöde D och E, beräkna detta. Det 

kommer antagligen att leda till olika svar. 
○ Jämför med darcys lag och tryckförhållande 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.4319/lom.2012.10.1024/epdf


○ Plotta syreisotoper mot flöden, Q(blandning) mot syreisotop(blandning), gör därefter 
någon form av rimlighetsbedömning 

○ Beräkna transporttid mellan infiltrationsanläggning och Rb1205? 
● Kloridhalten-kan man koppla halten nedströms till inträngning i 1203? 

○ Plotta tex 1410 i piper olika tider för att se trender, se hur lång tid infiltrationen tar 
● Kan det vara en relevant uppdelning att analysera löst syre och organiskt material i de valda 

perioderna?  
● Förstår inte riktigt kopplingen mellan organiskt material och löst syre, plottarna stämmer inte 

med teorin?  
○ Svårt då dessa parametrar “förbrukas” 

● Verkar vår uppskattade hydrauliska konduktivitet för flöde A och E okej? Titta på grafer.  
○ Vi ska göra flera olika fall. Ett fall där vi har vår uppskattade hydrauliska konduktivitet 

och ett “negativt” flöde. Ett annat fall där vi justerar den hydrauliska konduktiviteten för 
flöde E så att massbalansen stämmer. 
K = 0,01 är “ganska högt” enligt Roger, vi kanske kan dyka in i detta ännu mer? Finns det 
något som gör att konduktiviteten borde skilja sig åt mellan mätrör 70007 och Rb1205 
som gör att vår massbalans stämmer bättre? 

● Är det fortfarande relevant att plotta darcys hastigheter nu? 
○ Nej, eftersom vi har kommit fram att det är smidigt att använda tvärsnittsarean för 

åsen.  
● Gradienten 

○ Skriv till Josef och fråga om vi kan få värden på grundvattennivåns variation för mätrör 
70007 och Rb1205. 

 
 

·        4)   Till nästa gång 
 
·          Nästa handledarmöte tors. 12/5 kl. 9.00, bokat grupprum gudinge 

  
  
  
  
Vid protokollet 

 Terese Renström 
  
Justeras 

Malin Olsson 
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Sammanfattning 
Rapporten innehåller mötesprotokoll från handledarmöte den 12/5. På mötet diskuterades erhållna resultat 
och formalia kring rapportskrivningen samt referenshantering.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Handledarmötesprotokoll 
 Tid: kl 9.00  
Plats: Gudinge 
Närvarande personer:  Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese 
Renström, Roger Herbert 
  
Dagordningen för Handledarmöten 
 1)   Meddelanden 

2)   Lägesrapport 
·         Vad har hänt sen sist? 

● Har diskussionen kvar på rapporten och lite som måste fixas till i övrig text.  
·         Hur ligger vi till enligt planen? 

● Ligger i fas enligt planen 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

·         Frågor? 
● Hur refererar man till ett program man hämtat på Internet? 

○ Hänvisa till en vanlig webbsida. Om det finns ett datum så skriv med det, gör det 
inte det så kan du skriva “uå” eller “2016” 

● Hur refererar man till hämtad data? 
○ Prata med biblioteket 

● Måste stå något under huvudrubriken? 
○ Skriv en liten text under huvudrubriken. Om det inte är intuitivt vad som 

behandlas under rubriken - förklara lite. Lägg till ett litet stycke ovanför metod 
och koppla metoden till syftet. 

○ Nytt avsnitt: platsbeskrivning 
● För kloridhalten: går det att utgå från den ekvation som är inkluderad i studien? 

○ Den går att använda 
● Diskussion om hydrauliska konduktiviteten  

 
● Hur ser modelleringen av förhållandet mellan blandningsflödet och δ18O ut?	

○ Ska ta bort modelleringsplott för modell 1  för förhållandet mellan 
blandningsflödet och δ18O och göra en isotopmassbalans med 
isotopsammansättningen i infiltrationsvattnet + infiltrationsflödena. 	

● Fråga Josef om data från brunnar långt uppströms, innan åvatten har trängt in i magasinet.  
·  

4)   Till nästa gång 
·       Nästa handledarmöte ska eventuellt vara den 20/5. Roger ska maila och bekräfta.   

 
 

 Vid protokollet                                                                              Justeras 
Terese Renström                                                                       Linn Berkelund 
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Mötesprotokoll  

Tid:  09.15 
Plats:  Fagerviken 
Närvarande personer :   Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese Renström 

 

Dagordning 
1)   Meddelanden 

2) Lägesrapport 

●  Planen följs i huvudsak 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

● Frågor:  
Vad händer nu?  

o förbereda presentation till 27/5 
o uppdelning vid presentation 
o opponering  
o rapportlista, 31/5 
o individuella texter (abstract,pop.sam.), 31/5 
o revision slutrapport, 20/5 
o reflektionsdokument, 2/6 
o revision efter opponering, 31/5 
o totalrapport, 2/6 

 
4)   Till nästa gång 

● Vad som planeras att göras 
o Denna vecka: presentation och revision 
o Nästa vecka: presentation, opponering 
o Vid tid över: rapportlista, individuella texter, totalrapport och reflektion 
o Efter presentation: revision efter opponering 
o Boka in nästa möte 

 
5) Övrigt 

 
 

Vid protokollet          Justeras 
Malin Olsson        Terese Renström 
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Handledarmötesprotokoll 
 Tid: 10.15 
Plats: Fagerviken 
Närvarande personer:  Karin Bergman, Linn Berkelund, Maria Nylander, Malin Olsson, Terese Renström, 

Roger Herbert 
  
 Dagordningen för Handledarmöten 
 
1)   Meddelanden 
2)   Lägesrapport 

● ·        Ligger bra till enligt planen  
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

·          Frågor?  
● Konceptuell modell? 

● Rapportlista “Egen rapport” 

○ Välja 1 mer omfattande rapport. Räcker att vara huvudförfattare.   

● Hittat fel i rapport, text som försvunnit/felhänvsining. Får vi ändra och lägga upp ny? Viktigt för 

förståelsen över vad vi gjort. 

● Abstract; hur lång kan den vara (antal ord)? (dubbelt radavstånd) 

○ En sida räcker med dubbelt radavstånd. Abstract är generellt kortare än en 

sammanfattning, mer kort och koncist.  

·      
 4)   Till nästa gång 
● Nästa möte bokat till den 31/5 kl 10.15 

5) Övrigt 
● Ändra i diskussionen för modell 1 så att Josefs synpunkt stämmer 

● Övrigt: Markera ändringar som gjorts efter josefs kommentarer i rapporten till Roger. 

● Sammanfattning-uttryck metod på annat sätt. 

 
  

 



 

Vid protokollet 
Maria Nylander 

  
  

Justeras 
Terese Renström 
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Handledarmötesprotokoll 
	 
Tid:	10.15 
Plats:	Fagerviken 
Närvarande	personer:		Karin	Bergman,	Linn	Berkelund,	Maria	Nylander,	Malin	Olsson,	Terese	Renström,	
Roger	Herbert 
	 
Dagordningen	för	Handledarmöten 
	 
1)			Meddelanden	 

2)			Lägesrapport 
3)			Ändringar	och	åtgärder/uppgifter 

·         Frågor? 
● Vad	menas	med	vilken	modell	är	bäst?	(I	sammanfattningen)	

○ Första	modellen	har	minst	antal	antaganden,	mindre	variabler	som	vi	har	lekt	med.	Detta	
är	den	enklaste	modellen	och	det	fungerar.	Generellt	ju	färre	okända	parametrar	desto	
bättre.		

● Ska	alla	rapporter	(A,	S,	P,	L,	G)	sammanfogas	i	totalrapporten?	Alltså	ska	även	de	dokument	som	
blivit	ersatta	av	ett	annat	dokument	vara	med?	

○ Alla	rapporter	ska	med,	endast	senaste	versionen.	
● Ska	opponeringsdokumentet	vara	en	rapport(A)?		

○ Det	kan	vara	en	A-rapport	
● Bör	vi	byta	titel	på	rapporten?	

○ Korta	ned	underrubriken	och	skicka	mail	till	Cecilia.		
·          

4)			Till	nästa	gång 
 

	 
Vid	protokollet	 	 	 	 	 Justeras 
Maria	Nylander,	Terese	Renström	 	 									Karin	Bergman 
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Sammanfattning 
 
Grundvatten bildas då vatten såsom regn- och ytvatten infiltreras i marken. 
Rullstensåsar bidrar till naturlig rening av det infiltrerade vattnet och tillämpas ibland 
för att utöka rening av dricksvatten. För att tillgodose en stads dricksvattenbehov kan 
den naturliga grundvattenbildningen genom en rullstensås utökas med hjälp av 
konstgjord infiltration. Således ökar mängden grundvatten i akviferer och mer vatten 
kan nyttjas för dricksvattenproduktion.  
	
Dricksvattenproduktion är en anledning till att kunskap om grundvattenbildning är 
viktig. Att bestämma hur vatten flödar i mark kan dock vara svårt då detta beror av 
många olika parametrar. Markens struktur, textur och hydrauliska konduktivitet är 
exempel på sådana parametrar, men även markens befintliga vattenhalt kan påverka 
vattnets flöde.  
	
Denna litteraturstudie tar upp två metoder för att identifiera vattnets flöde i mark. Den 
ena metoden tillämpar Darcys lag för att beräkna markens vattenflöde, och den andra 
metoden tillämpar analys av stabila syre- och väteisotoper. Darcys lag ger endast en 
grov uppskattning av flödet och bör därför kombineras med analys av stabila isotoper 
för att erhålla en så god bild som möjligt av flödet i mark. Analys av isotoper samt 
flöden kan även bidra med information om markvattnets blandningsförhållanden och 
uppehållstid. Syre- och väteisotoper och deras egenskaper såsom massa och 
bindningstyrka behandlas. Dessa egenskaper påverkar sammansättningen av isotoper i 
olika vatten. Litteraturstudien tar även upp hur isotopsammansättningen kan förändras 
i den hydrologiska cykeln genom fraktionering vid exempelvis avdunstning och 
kondensation. 	
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Bakgrund om grundvattenförsörjningen i Gävles kommun 
 
Gävle är en kommun i Gästrikland där det bor cirka 90 000 personer. Dricksvatten- 
försörjningen till invånarna i kommunen sker genom uttag av vatten ur Gävleåsens 
grundvattenmagasin. Produktionen av dricksvatten från åsen är 300 liter per sekund 
(Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-05). Gävleåsen är en 
rullstensås som har bildats av smältvattensediment från inlandsisen. Åsen sträcker sig 
från Enköpingsåsen i söder, som ligger 65 kilometer från Gävle, och fortsätter sedan 
ytterligare 65 kilometer norrut (Nationalencyklopedin, u.å.). Det grovkorniga 
materialet i rullstensåsen gör att den har en god vattengenomsläpplighet och på grund 
av detta bildas akviferer i de djupare delarna av åsen (Adrielsson, u.å.). 
 
För att invånarna i Gävle kommun ska få tillgång till rent dricksvatten, görs inte bara 
grundvattenupptag från grundvattenmagasinet i Gävleåsen. Även konstgjord 
infiltration av åvatten från Gavleån har implementerats i åsen för att säkerställa en 
god vattentillgång (Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-05). 
Rullstensåsens sandiga och grusiga material ger en god vattenrening av åvattnet som 
infiltreras (Nordström, u.å.). Mätningar av grundvattennivån på några platser i åsen 
visar dock att grundvattennivån har sjunkit mellan åren 1998 till 2014, trots 
implementering av konstgjorda infiltrationsflöden (Källgården & Stenroth, personlig 
kommunikation, 2016-04-05). 

Grundvatten 
	
Där marken är helt vattenmättad kallas vattnet för grundvatten. Vattnet i marken 
ovanför grundvattenzonen benämns markvatten (Grip & Rodhe, 2000, s. 14). 
Beroende på vilken berggrund som finns i området kan vatten lagras i olika stor 
kvantitet. De vanligaste bergarterna i Sverige är gnejs och granit. Dessa bergarter är 
kompakta vilket leder till att grundvattnet endast kan lagras i sprickor (Rodhe, u.å.). 
Berggrunden i Gävleåsen består till störst del av sandsten (Sveriges geologiska 
undersökning, u.å.). Sandsten är poröst vilket medför att Gävles berggrund kan hålla 
mer vatten än andra mer kompakta berggrunder (Rodhe, u.å.).  
	
Grundvattenbildning 
 
Grundvattenbildning är benämningen på processen då grundvattenmagasinet fylls på 
med mer vatten. Detta sker genom att markvatten strömmar till grundvattenzonen och 
blir grundvatten (Grip & Rodhe, 2000, s. 51). Grundvattenbildningens storlek beror 
till viss del av hur mycket nederbörd som kommit, vilken typ av vegetation som finns 
i området samt klimatet. I svenskt klimat är grundvattenbildningen som störst under 
hösten och våren, då nederbördsmängden är som störst. Det sker ingen 
grundvattenbildning under sommaren eftersom värmen gör att mycket av nederbörden 
avdunstar och marken inte når fältkapacitet, vilket medför att nederbördsvattnet hålls 
kvar i markvattenzonen. Under vintern, när markvattnet är fruset, perkolerar mindre 
eller inget vatten ner till grundvattenmagasinet och det sker ingen påfyllnad av 
grundvattenmagasinet (Svenskt vatten, 2010, s. 8). 
 



	 4	

Hur stor grundvattenbildningen är beror även på markens infiltrationskapacitet, det 
vill säga hur mycket vatten som kan tränga in i marken och perkolera ner till 
grundvattenytan. Infiltrationskapaciteten bestäms av olika faktorer, bland annat 
markens vattenhalt (Grip & Rodhe, 2000, s. 55). Först när rotzonen har uppnått 
fältkapacitet kan vatten infiltrera ner till grundvattnet. Innan dess tas vattnet upp av 
växterna och transpireras tillbaka till luften (Rodhe, u.å.). Gravitationen och 
tryckkrafter verkar sedan på vattnet så att det infiltreras ner till grundvattenzonen. 
Tryckgradienten som driver infiltrationen minskas över tid tills 
infiltrationskapaciteten når ett konstant värde. Det är detta värde som används vid 
mätningar av infiltrationskapacitet i marken. Infiltrationskapaciteten kan även 
påverkas av markens mättade hydrauliska konduktivitet. Ofta är den mättade 
hydrauliska konduktiviteten lika stor som, eller något mindre än, det konstanta värde 
som infiltrationskapaciteten går mot med tiden. (Grip & Rodhe, 2000, s. 55).  
 
I situationer då grundvattenupptag används för dricksvattenförsörjning kan 
grundvatten- bildningen vara mindre än upptaget. Konstgjord grundvattenbildning 
kan i dessa fall användas för att öka vattenmängden i grundvattenmagasinet (Svenskt 
vatten, 2010, s. 11). 
 

Konstgjord grundvattenbildning 
 
När den naturliga grundvattenbildningen inte är tillräckligt stor kan konstgjord 
infiltration av ytvatten implementeras (Svenskt vatten, 2010, s. 11). Ytvatten 
innehåller en större mängd organiskt och suspenderat material än grundvatten och 
under infiltration i marken sker en avskiljning av dessa material från vattnet. När 
halterna av dessa är för höga i ytvattnet krävs en förbehandling innan infiltrationen för 
att minska förekomsten av suspenderat och organiskt material i vattnet. Detta 
genomförs för att minska infiltrationstiden och detta minskar även risken för att 
infiltrationsanläggningen sätts igen av partiklar (Svenskt vatten, 2010, s. 25). Att 
använda konstgjort grundvatten som dricksvatten är att föredra framför att rena 
ytvatten i reningsverk. Under konstgjord infiltration bryts oönskade ämnen ner, 
fastläggs och fälls ut (Hansson, 2000). Det sker även en ökning av kalciumhalten och 
alkaliniteten när vatten infiltreras som har betydelse för att få en god 
dricksvattenkvalitet (Svenskt vatten, 2010, s. 26). 
 
De finns olika typer av infiltrationsanläggningar som kan tillämpas vid konstgjord 
infiltration, bland annat infiltrationsbassänger, inducerad infiltration och 
sprinklerinfiltration. Infiltrationsbassänger är den infiltrationsanläggning som 
förekommer på flest ställen i Sverige (Hansson, 2000). För att rena ytvattnet luftas det 
och leds till infiltrationsbassängen, som har ett sandskikt med ett djup på cirka en 
meter (Svenskt vatten, 2010, s. 26). När ytvatten perkolerar genom sandlagret 
avlägsnas oönskade partiklar och efter en tid i drift bildas en biohud av 
mikroorganismer som effektiviserar reningen av vattnet. Mikroorganismerna bryter 
ner organiskt material och filtrerar bort suspenderat material från vattnet. När vattnet 
har passerat sandskiktet fortsätter det att perkolera genom de naturliga jordlagren 
medan reningen av vattnet fortgår. Till slut hamnar vattnet i akviferen och kan 
pumpas upp ur brunnar för att användas som dricksvatten (Hansson, 2000).  
 
Vid inducerad infiltration krävs att grundvattenmagasinet har en hydraulisk 
förbindelse med ytvatten. För att förstärka grundvattenbildningen pumpas vatten upp 
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från grundvattenmagasinet så att ett läckage av ytvatten induceras till akviferen. 
Eftersom ytvattnet infiltreras genom marken kortare tid än vid exempelvis 
bassänginfiltration får grundvattnet inte lika god kvalitet. Det finns även en större risk 
för syrefria förhållanden eftersom ytvattnet inte kan luftas innan det tränger genom 
bottensediment som ofta har höga halter av organiskt material (Hansson, 2000). 
 
Ytterligare en anläggning för konstgjord grundvattenbildning är sprinklerinfiltration. 
Ytvatten leds till ett sprinklingssystem som sprider ut vattnet på marken. Vattnet 
infiltreras sedan och renas av mikroorganismerna i jorden. Sprinklerinfiltration 
fungerar på samma sätt som när regnvatten perkolerar genom marken och bildar 
grundvatten (Hansson, 2000). 
 

Organiskt material i grundvatten 
	
Vid konstgjord infiltration av vatten ökar risken för att grundvattnet förorenas av 
organiskt material. Ytvatten innehåller generellt mer organiskt material jämfört med 
grundvatten. Vid infiltration av ytvatten kan således kapaciteten av den biologiska 
nedbrytningen i marken inom infiltrationsområdet överstigas. Detta kan leda till att 
organiskt material når grundvattnet (Svenskt vatten, 2010, s. 89). 
 
Nedbrytning av organiskt material är en syrekrävande process där kolsyra är en av 
slutprodukterna. Processen kan således bidra till reducerande förhållanden i 
grundvattenmagasinet (Appelo & Postma, 2005, s. 53). Då syrehalten i grundvattnet 
är låg sänks även redoxpotentialen vilket leder till att järn- och manganjoner kan 
frisättas från sina oxidformer. Metallerna förekommer naturligt i berggrunden och kan 
binda starkt till organiskt material. Komplexen som bildas är svåra att bryta ned med 
kemiska behandlingsmetoder. En hög järnhalt i dricksvattnet påverkar både vattnets 
lukt och smak samt orsakar missfärgningar på exempelvis keramikföremål (Svenskt 
vatten, 2010, s. 44). 
 
För att rena grundvattnet från järn och mangan fälls jonerna ut till olösta föreningar 
genom oxidation samt en höjning av pH. Dessa föreningar fångas sedan upp genom 
snabbfiltrering (Svenskt vatten, 2010, s. 29). Även biologisk rening förekommer då 
autotrofa bakterier oxiderar järn och mangan, vilket leder till utfällning av slam. 
Denna process kan även ske i distributionsnätet vilket kan skapa obehag för 
konsumenter. De högsta tillåtna halterna av järn i dricksvatten är 0,1 mg/l och 
gränsvärdet för mangan är 0,05 mg/l (Svenskt vatten, 2010, ss. 43-45). 
 
I områden med sedimentär berggrund eller gyttjeleror finns risk för förorening av 
grundvattnet i form av svavelväte, som är en giftig och mycket flyktig gas. Svavelväte 
bildas genom reduktion av svavelföreningar vid reducerande förhållanden. I vatten 
dominerar olika svavelföreningar beroende på pH. Svavelväte är den enda flyktiga 
svavelföreningen i vatten och dominerar vid ett pH-värde lägre än 7. Effektiv 
avdrivning av svavelväte sker genom luftning vid ett pH-värde lägre än 6. 
Restmängden svavel efter luftning oxideras vid ett högre pH-värde genom reaktion 
med väteperoxid (Svenskt vatten, 2010, ss. 71-73). 
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Salt- och ytvatteninträngning 
	
Det finns olika typer av akviferer som benämns öppna eller slutna. En sluten akvifer 
är separerad från omgivande vatten av ett helt eller delvis ogenomträngligt skikt, som 
exempelvis  kan bestå av silt eller lera. I en sluten akvifer styrs flödet ut ur akviferen 
bland annat av vattnets förmåga att tryckas ihop (Aral et al., 2011, ss. 299, 303). 
 
Grundvattenytan i en öppen akvifer varierar beroende på bland annat 
nederbördsmängden i området och interaktion med närliggande ytvatten, exempelvis 
en flod eller en sjö. I en period med mycket nederbörd fylls akviferen med vatten och 
dess yta höjs. Till följd av detta ökar den hydrauliska tryckgradienten mellan 
akviferens grundvattenyta och ytan på närliggande vattendrag. Detta medför att vatten 
flödar från akviferen till ytvattnet.  Under torrperioder minskar detta flöde till följd av 
en lägre grundvattenyta (Aral et al., 2011, ss. 296-297). 
 
I de fall då en akvifer används som dricksvattentäkt finns risk för överuttag av vatten. 
Vid alltför intensiv pumpning sänks grundvattenytan vilket kan innebära att ytan på 
närliggande vattendrag befinner sig över grundvattenytan. Då detta inträffar ändrar 
flödet riktning och ytvatten tränger in i akviferen. Flödesriktningen påverkas även av 
berggrundens topografi, exempelvis i de fall då berggrunden sluttar mot 
ytvattendraget (Aral et al., 2011, s. 296). 
 
Salt grundvatten kan uppkomma till följd av inträngning av relikt salt grundvatten och 
saltvatteninträngning från hav. Relikt saltvatten uppkom under istiden då 
kustområdena i Sverige var täckta av havsvatten. Detta vatten finns än i dag lagrat 
under sötvattenzonen i berggrundens spricksystem. Om en akvifer minskar kraftigt i 
volym kan det salta relika vattnet tränga in i djupt borrade brunnar. Detta kan 
innebära att akviferen inte längre är lämplig som dricksvattentäkt (Svenskt Vatten, 
2010, ss. 85-86). 
 
Inträngning av saltvatten från havet är vanligast där fastlandet gränsar mot havet samt 
på skärgårdsöar. Vid ett stort uttag av grundvatten från en kustnära akvifer minskar 
sötvattenzonen i volym och gränsskiktet mellan sötvatten- och saltvattenzonen 
förflyttas inåt mot land samt uppåt mot markytan. Detta innebär att grundvattnet i 
djupborrade brunnar kan få förhöjda salthalter. Den ökade salthalten indikeras av 
höga natrium- och kloridjonhalter (Svenskt Vatten, 2010, ss. 85-86). Vatten som har 
en kloridhalt på mindre än 300 mgCl-/l klassas som sötvatten (Hendriks, 2010, s. 105). 
 
Hur mycket saltvatten som kommer in i en akvifer beror av ett flertal faktorer. Till 
exempel ökar risken för saltvatteninträngning om uttaget av vatten från en akvifer är 
större än grundvattenflödet in i akviferen samt om avståndet mellan 
utpumpningsstationerna är för litet (Barlow & Reichard, 2010).  
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Vattenanalys 
Piperdiagram 
 
Ett piperdiagram, se figur **, kan tillämpas för att analysera flera olika vattenprovers 
kemiska sammansättning. I ett sådant diagram separeras koncentrationen anjoner från 
katjoner. Allmänt för ett piperdiagram gäller att axlarna till triangelgrafen för katjoner 
representeras av kalcium-, magnesium- och kalium- plus natriumjoner. Triangelgrafen 
för anjoner representeras av klorid-, sulfat-, och karbonat- plus vätekarbonatjoner. 
Jonernas koncentration mäts i enheten procent av milliekvivalenter per liter (% 
meq/l). Dessa uppmätta värden för jonerna sätt in i triangelgraferna, och av detta 
bildas en punkt i vardera triangelgraf. Dessa punkter från katjons- och 
anjonstrianglarna transfereras till den diamantformade grafen, som i slutänden ger 
information om vattnets kemiska sammansättning. Fördelen med piperdiagram är 
bland annat att många vattenanalyser kan visualiseras samtidigt. Dessutom kan 
metoden nyttjas för att identifiera vad för typ av vatten som analyseras, eller om det är 
en blandning av olika vatten (Appelo & Postma, 2013, ss. 9-11).  
 
 

	
Figur 1.	 Figuren visar ett piperdiagram och har reviderats med godkännande från upphovskällan (Wikimedia 
Commons, 2015). 
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Flödesberäkning med Darcys lag 
 
Darcys lag tillämpas för mättade flödesberäkningar och beräknas med ekvation 1 
(Hendriks, 2010 s. 64). Ekvationens parametrar redovisas i tabell 1.  
 

! = −!" ∆!
∆!          (1) 

 
Grundvattnets rörelse i mättad mark är svårt att visa med Darcys lag på grund av att 
den hydrauliska konduktiviteten varierar med djupet. Den stora variationen som 
bidrar till osäkerhet vid beräkning av flöde beror bland annat på vilken typ av jord 
som tvärsnittet består av, dess struktur och textur (Grip & Rodhe, 2009). Den 
hydrauliska konduktiviteten är därav en stark bidragande faktor till att flödet varierar i 
marken, och är starkt korrelerat till aggregat- och sprickbildning i jorden (Lind & 
Nyborg, 1986). 
 
Vatten flödar från högre till lägre potential. Den totala potentialen h är en summa av 
gravitationspotentialen z och tryckpotentialen ψ. Detta samband kallas för Bernoullis 
lag och redovisas i ekvation 2 (Hendriks, 2010 s. 144).  
 
ℎ = ! + !          (2)
  
För att kunna beräkna flöden i omättad mark måste den hydrauliska konduktiviteten 
för omättad mark introduceras, K(ψ). Den omättade hydrauliska konduktiviteten är en 
funktion av tryckpotentialen ψ. Ju mer negativ ψ är desto mindre blir den hydrauliska 
konduktiviteten K(ψ). För beräkning av flöden för omättad mark tillämpas Darcy 
Buckinghams lag, ekvation 3 (Hendriks, 2010 s. 164).  Ekvationens parametrar 
redovisas i tabell 1.  
 

! = −!(!) ∆!∆!         (3) 
	

Tabell 1. Parametrar för ekvation 1 och 3 och dess enheter 

Parametrar för Darcys lag för mättat och omättat flöde 
Q Flöde [m3/dag] 
K Hydraulisk konduktivitet för mättat flöde [m/dag] 
K(Ψ) Hydraulisk konduktivitet för omättat flöde [m/dag] 
A Tvärsnittsarea för flödet [m2] 
Δh Skillnad i total potential [m] 
Δx Transportsträckan på flödet [m] 
Ψ  Tryckpotentialen [m] 
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Syre- och väteisotoper 

Syre- och väteisotopers egenskaper 
	
Grundämnena uppträder i olika isotoper i naturen, både stabila och instabila former 
med olika halveringstid. De stabila isotoperna bland grundämnen med protonantal 
lägre än 20 uppträder vanligtvis då kvoten mellan antal protoner och antal neutroner 
är nära ett. Eftersom isotoperna i ett grundämne skiljer sig åt i antal neutroner 
påverkar detta atomers och molekylers massa och därmed dess fysikaliska och 
kemiska egenskaper (Clark & Fritz, 1997, ss. 2-3). 
 
Syre består av åtta protoner och har elva isotoper med ett varierande neutronantal från 
12 till 22. Dessa benämns enligt konventionen med 12O till 22O, där siffran betecknar 
summan av antalet protoner och neutroner. Åtta av dessa isotoper är radioaktiva och 
har en halveringstid på som mest 122 sekunder. De isotoper som är stabila är 16O, 17O 
samt 18O. Den stabilaste av dessa är 16O som utgör mer än 99 procent av allt syre 
(Clark & Fritz, 1997, s. 3).  
 
Väte har två stabila isotoper. I den vanligaste isotopen 1H, protium, består atomkärnan 
av en proton och 99,98 procent av alla väteatomer i hydrosfären utgörs av 1H. Den 
andra stabila isotopen, 2H, kallas deuterium och består förutom av protonen av en 
neutron och uppträder i 0,015 procent av väteatomerna. Det finns även en instabil 
väteisotop 3H , tritium, med två neutroner. Trots att den är instabil används isotopen 
som ett spårämne inom hydrologin då dess halveringstid på 12,23 år är i samma 
storleksordning som många grundvatten- reservoarers uppehållstid (Gat, 2010, ss. 9-
10). 
 
Vattenmolekylens sammansättning av väte och syre ger nio kombinationer av stabila 
väte- och syreisotoper i molekylen. Sammansättningen av isotoper påverkar vattnets 
egenskaper som till exempel densitet, kokpunkt och smältpunkt. Förekomsten av 
dessa i hydrosfären varierar i olika vatten, ett genomsnitt av fem av dem kan ses i 
tabell 1 (Gat, 2010, ss. 10-11). 
 
Tabell 2. Isotopsammansättning och förekomst i vattenmolekyler (Coplen et al 2002 se Gat, 2010, s. 10) 

Vattenmolekyl Förekomst [%] 
1H2

16O 99.731 
1H2H16O 0,03146 
1H2

18O 0,2 
1H2H18O 6,116·10-5 

2H2
16O 2,245·10-6 

 
Isotopernas olika massor ger dem olika bindningstyrka och detta påverkar 
reaktionshastigheten, till exempel vid avdunstning. För att vatten ska avdunsta krävs 
att vätebindningar bryts. Eftersom 18O-H bindningen är starkare än 16O-H bindningen 
har isotopen 1H2

18O lägre ångtryck än isotopen 1H2
16O. Bindningsstyrkan har alltså ett 

starkt samband med vattnets ångtryck. Detta leder till att förångning av 1H2
16O går 

fortare än förångning av 1H2
18O och en anrikning av tyngre isotoper sker i den 

flytande fasen. Vid höga temperaturer bryts vattenmolekylers bindningar lättare till 
följd av att ångtrycket ökar med ökad temperatur. När luften ovanför vattenytan har 
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100 procent luftfuktighet nås jämvikt i reaktionen och ingen anrikning av isotoper 
sker (Fritz & Clark, 1997, ss. 26-27). 
 

Isotopfraktionering 
 
Förekomsten av olika isotoper varierar mellan vattenreservoarer. Denna 
isotopfraktionering beror på isotopernas olika egenskaper, i grunden på isotopernas 
massa. Fraktionering kan delas upp i jämviktsfraktionering (termodynamisk 
fraktionering), kinetisk fraktionering samt transportfraktionering (Gat, 2010, ss. 22-
23). 
 
Jämviktsfraktionering sker på grund av att lättare isotoper har en högre 
reaktionshastighet än tyngre isotoper. Reaktionshastigheten styrs av hur mycket 
energi som åtgår för att bryta bindningar. Den tyngre isotopen har en högre 
bindningsstyrka och tenderar därför att anrikas i reaktanten, medan den lättare 
isotopen anrikas i produkten. Jämviktsfraktionering kan följa på fasövergångar, till 
exempel då vatten övergår från flytande fas till ånga så anrikas den tyngre isotopen 
i den flytande fasen (Clark & Fritz, 2010, s. 22).  
 
Vattenmolekyler med olika isotopsammansättning kan även ge upphov till 
fraktionering när diffusion sker i exempelvis luft på grund av isotopernas olika 
hastighet. Fraktionering kan också ske med andra transportprocesser så som 
viskositet. I dessa fall påverkar intramolekylära bindningar främst vätebindningar 
fraktioneringen (Gat, 2010, s. 26). 
 

Isotopanalys 
 
Masspektrometri är en vanlig metod för analys av stabila isotoper. Vanligen bestäms 
förhållandet mellan de två mest förekommande isotoperna av ett atomslag (Clark & 
Fritz, 1997, s. 6). Förhållandet uttrycks som en kvot, R mellan den näst vanligaste och 
den vanligaste isotopen (Gat, 2010, s. 10). För att undvika fel i mätvärden är det 
viktigt att mäta alla vattenprover som ska jämföras med samma masspektrometer 
under ett kort tidsintervall, exempelvis en dag (Clark & Fritz, 1997, s. 6). 
 
VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) och SLAP (Standard Light Antarctic 
Precipitation) är exempel på två internationella standarder som används som 
referenser vid isotopanalys av vatten. För syre uttrycks kvoten mellan isotoperna 18O 
och 16O genom att beräkna δ18Oprov enligt ekvation 4 nedan. I ekvationen uttrycks 
kvoten mellan 18O och 16O som en skillnad från en referens i promille. Kvoten δ18O 

kan alltså ha ett negativt eller positivt värde (Clark & Fritz, 1997, ss. 6-7). 
  

!!"!!"#$ =
!!"

!!"
!"#$

!!"

!!"
!"#"!"$%

∙ 1000‰		      (4) 

 
Genom att studera ekvation 4 kan det ses att ett negativt värde på δ18O betyder att 
vattenprovet innehåller mindre av isotopen 18O än vad referensen gör. Således betyder 
ett positivt värde att provet innehåller mer 18O än referensen. 
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Genom analys av nederbörd, vatten från sjöar och floder från Nordamerika samt andra 
delar av världen har ett linjärt samband mellan δ2H- och δ18O-värden upptäckts som 
ges av ekvation 5 (Craig, 1961).  
 
!!! = 8!!"! + 10            (5) 
 
Sambandet benämns Global Meteoric Water Line (GMWL). Det linjära förhållandet 
mellan δ2H och δ18O som uppkommer i nederbörd är på grund av den fraktionering 
som sker mellan olika isotoper när vatten avdunstar från haven (Kendall & 
McDonnell, 1998, ss. 65, 92). Mer av isotopen 16O än 18O kommer att finnas i 
gasfasen än i vattenfasen. Lokalt kan det variera hur väl nederbördsdata följer 
GMWL. Värden för δ2H och δ18O uppmätta för ett lokalt område kan plottas mot 
varandra för att få ett mer platsspecifikt linjärt samband. Det erhållna linjära 
sambandet kan sedan jämföras med lokala yt- och grundvattendata. Upptäckten av 
sambandet mellan δ2H och δ18O har möjliggjort studier av grundvattens ursprung 
(Clark & Fritz, 1997, ss. 27, 36, 51). 
 

Isotoper i den hydrologiska cykeln 
	
Meteorologiska processer påverkar den hydrologiska cykeln och stabila isotoper som 
finns i vattnet. Detta leder till att vatten med olika ursprung får olika sammansättning 
av isotoper vilket möjliggör spårning av grundvattens ursprung (Clark & Fritz, 1997, 
s. 36). Isotopfraktionering sker exempelvis i interaktionen mellan havsvatten och 
atmosfären, i molnen, i interaktionen mellan markytan, atmosfären, vegetationen  
samt i yt- och grundvatten (Gat, 2010, s. 38). Om vatten med olika 
syreisotopsammansättning blandas får det blandade vattnet en ny isotop-
sammansättning som kan beräknas om flödena från de olika källorna samt  
δ18O- värden är kända (Kendall & McDonnell, 1998, s. 80).  
 
En isotopbalans kan ställas upp för en vattenvolym om avdunstningens hastighet, in- 
och utflöden samt massan av vattenvolymen är givna. Även isotopkvoten hos 
vattenvolymen, det vatten som avdunstar och inflödet ska vara kända. Ett antagande 
som görs för att utföra beräkningarna är att det sker total omblandning av vattnet. Det 
antas alltså inte förekomma olika isotopkvoter i olika delar av vattnet. Isotopbalansen 
kan inte tillämpas för fasförändringar som sker genom transpiration, avdunstning från 
is och avdunstning från marken (Rodhe, 1987, ss. 80, 89-90).  
 

Evapotranspiration 
 
Vid evaporation av ytvatten sker en fraktionering av isotopsammansättningen då 
vatten övergår till ånga och tyngre isotoper anrikas i den flytande fasen. Denna 
fraktionering påverkas av många faktorer, vilket gör att den varierar över tid och rum. 
Några av faktorerna är ytvattnets isotopsammansättning, humiditeten över vattenytan, 
vattenytans struktur samt luftmassornas rörelser ovanför vattenytan (Gat, 2010, ss. 47-
48). 
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Olika flödesmekanismer resulterar i olika isotopvärdesprofiler. Markvattnets värde 
δ18O beror på balansen mellan infiltration av vatten och evapotranspiration från 
marken. Evapotranspirationen från marken är särskilt viktigt att känna till på grund av 
att 16O avdunstar innan 18O och av denna anledning förändras isotopkvoten (Hsieh, 
Chadwick, Kelly & Savin 1998). Transpiration från växter är dock inte del av denna 
fraktioneringsprocess, men syreisotoper som befinner sig ovanför rotzonen påverkas 
av evapotranspiration (Bengtsson, Saxena & Dressie 1987). Isotopfraktioneringen i 
markvatten påverkas av jordens struktur och att det i marken finns vatten i både 
flytande form och gasform. Evaporationen sker längs en evaporationszon i den övre 
delen av markprofilen och där anrikas tyngre isotoper. Vid nederbörd uppstår en 
gradient mellan den regnmättade zonen och evaporationszonen, med regnvatten överst 
i markprofilen och evaporationszonen därunder (Gat, 2010, ss. 110-113). Då vatten 
perkuleras till ett djup under det övre markskiktet påverkas detta vatten inte längre av 
evapotranspiration och fraktionering (Bengtsson, Saxena & Dressie 1987). Anrikning 
av 18O i markvatten på grund av evapotranspiration ger inte någon nämnvärd effekt på 
isotopsammansättningen i grundvatten i tempererade klimat (Gat, 2010, ss. 110-113).  
 
I växterna sker ingen nämnvärd isotopfraktionering, på så vis kan man spåra varifrån 
vattnet i växterna härstammar. I växternas transpiration kan i vissa fall fraktionering 
ske, beroende på faktorer såsom klimat, växtform och varifrån vattnet kommer. 
Växtens vatten är dessutom inte homogent utan kan ha olika isotopsammansättning i 
olika delar av växten (Gat, 2010, ss. 113-121). 
 
Den humida klimattypens innehåll och variation av δ18O är mer komplicerad att tolka 
än för arida klimattyper. Detta beror dels på att humida jordar innehåller mer 
markvatten, har mer vegetation och mer regelbundenhet i regn och dess intensitet, 
som leder till ökning av markvattnet (Hsieh, Chadwick, Kelly & Savin 1998). 
 

Isotopsammansättning i nederbörd  
 
Kondensation är den process som driver bildningen av moln och nederbörd. Främst 
sker ändring av isotopsammansättning genom jämviktsfraktionering mellan 
vattenånga och vatten i vätskefas (Clark & Fritz, 1997, s. 46). Även inne i molnen 
sker processer som påverkar isotopsammansättningen. När vatten kondenserar i moln 
kommer mycket av det bli kvar som suspenderade partiklar i molnen istället för att 
direkt falla ned som regn. Det kommer då att ställas in en jämvikt mellan isotoper i 
det suspenderade vattnet och vatten i ångfas i molnen. Detta kommer att påverka 
förhållandet mellan olika syreisotoper i regnet. Ifall nederbörd faller i fast form 
kommer inte isotopsammansättningen påverkas av denna jämvikt. Nederbörden 
behåller därav den isotopkvot som var när vattnet övergick till fast form (Gat, 2010, s. 
52). 
 
Andelen 18O och 2H i nederbörd minskar med minskande temperatur. Då   
δ18O ‰ - värden plottas mot temperaturen för olika platser i världen erhålls en graf 
som visar ett linjärt förhållande. Lokalt under en kort tid kan dock förhållandet mellan 
δ18O och temperaturen skilja sig. Med minskande temperatur blir δ18O ‰ - värdena 
allt mer negativa (Clark & Fritz, 1997, ss. 64-65). Isotopsammansättningen i 
nederbörd varierar med säsong. På en plats med stora säsongsvariationer i temperatur 
kan variationen i isotopkvoten ses tydligt. Denna variation kan användas för att 
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uppskatta hastigheten på grundvattencirkulationen i ett område samt när på året mest 
inströmning av vatten sker (Clark & Fritz, 1997, ss. 71-72).   
 

Isotopsammansättning i snö 
 
Isotopkvoten i ett snötäcke är huvudsakligen ett resultat av isotopsammansättningen i 
all nederbörd som bidragit till att bygga upp snötäcket (Kendall & McDonnell, 1998, 
s. 119). Förutom detta kan olika processer ske som ändrar isotopsammansättningen i 
ett snötäcke. Isotopfraktionering sker när snö smälter och sedan fryser igen. 
Isotoperna 18O och 2H är anrikat i regn jämfört med snö. Ifall regn faller på ett 
snötäcke kommer resultatet att bli en ökande andel av tunga isotoper i snötäcket. 
Förutom dessa nämnda processer påverkar exempelvis avdunstning från snötäcket, 
marktemperatur, markfuktighet, markvegetation och luftfuktighet hur 
isotopsammansättningen ändras i ett snötäcke (Kendall & McDonnell, 1998, ss. 121-
122). 
 

Isotopsammansättning i grundvatten 
	
Variationer av stabila isotoper används bland annat för att lokalisera vilka inflöden 
som bidrar till grundvattenflödet, fastställa hur stor del av grundvattnet som 
härstammar från ytvatten samt kartlägga säsongsvariationer i grundvattenflödet (Gat, 
2010, s. 134). Även information om markvattnets blandningsförhållande från olika 
vattenkällor och markvattnets uppehållstid kan erhållas tack vare studier av stabila 
syreisotoper (Gazis & Feng, 2003). 

Vatten som infiltrerar en markprofil rör sig allmänt i ett nedåtgående mönster och 
följer markens genomträngliga struktur. Ju längre ner vattnet kommer i jordprofilen, 
desto mer omblandad har dess isotopinnehåll blivit. Man kan därför få en trend över 
isotopförändringen vertikalt i en jordprofil (Gat, 2010). Ju fuktigare en jord är, desto 
mer tenderar det perkolerande vattnet att välja större porer som väg ner genom 
profilen. Ju torrare jorden är desto större roll spelar de små porerna (Bengtsson, 
Saxena & Dressie, 1987). Vid undersökningar av stabila syreisotoper kan det vara 
viktigt att vara medveten om att jorden kan innehålla mobilt och immobilt vatten. Det 
immobila vattnet finns främst inom aggregaten, i mikroporer och runt aggregat som 
en tunn film. Det immobila vattnet finns därmed främst inom lerhaltiga jordar vars 
porer har en hög specifik yta (Bengtsson, Saxena & Dressie, 1987). 

Isotopsammansättningen i grundvattnet beror indirekt av klimatet i ett 
avrinningsområde. I tempererade klimat är isotopsammansättningen i grund- 
vattnet nästan identisk med nederbördens sammansättning. Dock gäller detta samband 
endast om grundvatteninflödet i en akvifer inte domineras av ytvatten, då 
sammansättningen i detta vatten påverkats starkt av evaporation. I klimat där marken 
under vissa tider på året är frusen beror isotopsammansättningen i grundvattnet till 
stor del av snösmältningsprocessen, och i semiarida klimat är graden av evaporation 
en viktig faktor (Gat, 2010, s. 133). 

Vid grundvattenytan, som är i kontakt med atmosfären, är isotopsammansättningen en 
blandning mellan sammansättningen i grundvattnet uppströms, som kan ha påverkats 
av ett flertal inflöden, och det lokala flödet. Det lokala flödet kan till exempel bero av 
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läckage till eller ifrån djupare och närliggande delar av akviferen (Gat, 2010, ss. 133-
134). 

 
Generellt påverkas inte isotopsammansättningen i grundvattnet av interaktion med 
akviferens material (Gat, 2010, s. 134) men vid höga temperaturer, mellan 50-100 oC, 
sker en stor påverkan på isotopsammansättningen då dessa kemiskt interagerar med 
berggrunden (Freeze & Cherry, 1979, s. 138). 
 
  



	 15	

Referenslista 
Publicerat material 
	
Adrielsson, L. Rullstensås. (u.å.) (Nationalencyklopedin). Tillgänglig: 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rullst
ens%C3%A5s . [ 2016-04-14]. 

Aral, M. M., Taylor, S. W., Environmental and Water Resources Institute (U.S.) & 
Groundwater Management Technical Committee (2011). Groundwater quantity 
and quality management [online]. Reston, Va.: American Society of Civil 
Engineers. Available from: 
http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3115557. [Accessed 
2016-04-18]. 

Appelo, A.A.J., Postma, D. (2005).Geochemistry, groundwater and pollution. 2. 
Uppl. Boca Raton: CRC Press. 

Barlow, P.M. Reichard, E.G. (2010). Saltwater intrusion in coastal regions of North 
America. Hydrogeology Journal, 18(1), s. 248. 

Bengtsson, L., Saxena, R.K., Dressie, Z. (1987). Soil water movement estimated from 
isotope tracers. Hydrol. Sci. J. 32, ss. 497– 520. 

Clark, I. D. & Fritz, P. (1997). Environmental isotopes in hydrogeology. Boca Raton, 
FL: CRC Press/Lewis Publishers. 

Coplen, T. B., Hopple, J. A., Bohlke, J. K., Peiser, H. S., Rieder, S. E., Krouse, H. R., 
Rosman, K. J. R., Ding, T., Vocke, R. D. J., Revesz, K. M., Lamberty, A., Taylor, 
P. and DeBievre, P. (2002). Compilation of Minimum and Maximum Isotope 
Ratios of Selected Elements in Naturally Occurring Terrestrial Materials and 
Reagents. U.S Geological Survey, Reston, Va. 

Craig, H. (1961). Isotopic Variations in Meteoric Waters. Science, 133(3465), ss. 
1702–1703. Tillgänglig: 
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/1708088?seq=2#page_scan_tab_con
tents. [2016-04-15]. 

Elger, D.F., Williams, C.B., Crowe, C.T. & Roberson, J.A. (2014). Engineering  
  Fluid Mechanics. 10. uppl. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.   

Freeze, R. A. & Cherry, J. A. (1979). Groundwater. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-
Hall. 

Gazis, C. & Feng, X. (2003). A stable isotope study of soil water: evidence for mixing  
  and preferential flow paths. Geoderma  119, 97-111. 

Gat, J. (2010). Isotope hydrology: a study of the water cycle. London: Imperial 
College Press. (Series on environmental science and management; vol. 6). 

Grip, H. & Rodhe, A. (2000). Vattnets väg från regn till bäck. 3., rev. uppl. Uppsala: 
Hallgren & Fallgren.  

Hansson, G. (2000). Konstgjord grundvattenbildning - 100-åring teknik inom svensk 
dricksvattenförsörjning. VAV AB (VA-forsk rapport 2000:5). Tillgänglig: 
http://vattenbokhandeln.manager.nu/Default.aspx?module=63&content=5&fwsite
=1&lang=SV&pid=96. [2016-04-15]. 
Hendriks, M.R. (2010). Introduction to Physical Hydrology. 1. uppl. New York:  
Oxford University Press Inc.   

Hsieh, J.C.C., Chadwick, O.A., Kelly, E.F., Savin, S.M. (1998). 
  Oxygen isotopic composition of soil water: quantifying evaporation 

and transpiration. Geoderma 82, 269– 293.  



	 16	

Kendall, C. & McDonnell, J. J. (Eds) (1998). Isotope tracers in catchment hydrology. 
Amsterdam ; New York: Elsevier. 

Lind, B. och Nyborg, M. (1986) Moränstruktur och hydraulisk konduktivitet.  
Göteborg : Chalmers University of Technology. (Rapportserie: 1986: 80). 
Tillgänglig: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/179514/local_179
514.pdf [2015-04-14]. 

Nationalencyklopedin. Gävleåsen. (u.å.). Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C
3%A4vle%C3%A5sen. [2016-04-14]. 

Nordström, A. Vattenförsörjning. (u.å.) (Nationalencyklopedin). Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vatte
nf%C3%B6rs%C3%B6rjning#var-finns-vattnet. [2016-04-14]. 

Rodhe, A. Grundvatten. (u.å.) (Nationalencyklopedin). Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/grund
vatten. [2016-04-13].  

Rodhe, A. (1987). The origin of streamwater traced by oxygen-18. Diss. Uppsala. 
Svenskt vatten (2010). Dricksvattenteknik: 2, Grundvatten. 1. utg. Stockholm: 

Svenskt vatten. (Publikation U). 
© Sveriges geologiska undersökning. SGUs kartvisare Berggrund 1:1 miljon 

[Kartografiskt material]. Tillgänglig: http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
berggrund-1-miljon-sv.html. [2016-04-13]. Uppsala: SGU. Sveriges geologiska 
undersökning 

Wikipedia (2013-03-12). Darcys lag. Tillgänglig: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Darcys_lag [2016-04-13]. 

 

Icke publicerat material 
	
Josef Källgården, projektledare, handläggare, Midvatten AB & Karolina Stenroth, 

processingenjör, Gästrike Vatten AB, 2016-04-05 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 

Självständigt arbete i miljö- 

och vattenteknik 15 hp 

  Dokumenttyp 
  G 

 Dokumentkod 
 W-16-49/G-02 

  Datum 
  2016-05-02 

 Ersätter 

   Författare 
  Malin Olsson 

  Handledare 
  Roger Herbert 

  Rapportnamn 
  Att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Denna litteraturstudie utförs som en del av kandidatarbetet inom civilingenjörsprogrammet i 

miljö- och vattenteknik.  Litteraturstudien kommer att fungera som en vägledning vid 

författandet av den populärvetenskapliga sammanfattningen av examensarbetet. Studien 

behandlar anledningar till att skriva populärvetenskapligt, målgrupp, vad sammanfattningen 

ska innehålla, struktur och språk. Den tar även upp några tips för ett lyckat 

populärvetenskapligt skrivande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning 

 
Introduktion 

Att skriva populärvetenskapligt innebär att skriva till målgruppen på ett begripligt och 
intresseväckande sätt om vetenskap, dess frågeställningar, metoder, resultat och 
konsekvenser. Målgruppen är en vetenskapsintresserad person utan djupare sakkunskap. En 
populärvetenskaplig text ska vara lättillgänglig och begriplig för forskaren likväl som 
studenten och allmänheten. Texten kan exempelvis fungera som en översikt över vad 
kollegor arbetar med (Brändén, u.å.). Nils Uddenberg, docent i psykiatri, motiverar i en 
föreläsning populärvetenskapligt skrivande med den demokratiska aspekten. Han menar att 
samhället är impregnerat av vetenskap i sjukvården, politiken och ekonomin och att en 
fungerande demokrati behöver medborgare med grundläggande vetenskapliga kunskaper. 
Kunskap är medborgarnas möjlighet att ta ställning och att förhålla sig till vetenskapen i 
samhället (Uddenberg, 2012). Att skriva populärvetenskapligt kan innebära en utmaning. Det 
är viktigt att fånga och behålla läsarens intresse, att skriva förenklat och samtidigt så att 
läsaren uppfattar skribenten som kunnig, men inte som en översittare (Brändén, u.å.). 
 
Målgrupp 

Målgruppen är en vetenskapsintresserad allmänhet. Vid skrivande är det bra att hålla fokus på 
målgruppen och att föreställa sig den tänkta målgruppen, så att texten blir enhetlig (Brändén, 
u.å.). Ett sätt att kontrollera texten kan vara att låta någon icke insatt person läsa och 
kommentera det skrivna (Lunds Tekniska Högskola, 2014). 
 
Innehåll 
Enligt Lunds Tekniska Högskola (2014) ska sammanfattningen innehålla tre delar, rubrik, 
ingress och brödtext. I övrigt ska fullständiga titeln på arbetet framgå samt vem eller vilka 
författarna är. Rubriken ska vara max en rad, cirka 100 tecken, samt kort och kärnfull. 
Ingressen ska väcka intresse för vidare läsning och beskriva det väsentligaste i arbetet. 
Brödtexten på max 3000 tecken, en A4, sammanfattar därefter arbetet. Följande fyra frågor är 
viktigt att få med: 

● Resultat: Vad har genomförts och vad har uppnåtts? 
● Problemformulering: Vad var problemet och frågeställningen? 
● Nytta: Vad är relevansen av arbetet? 
● Tillämpning: Hur kan resultaten användas? 



Detta ska belysa hela arbetet (Lunds Tekniska Högskola, 2014). En populärvetenskaplig text 
ska fungera som en berättelse med början och slut. Det är viktigt att ta ut det väsentliga ur 
arbetet och att utesluta allt onödigt (Brändén, u.å.). 
 
Struktur 
En vetenskaplig text följer en viss struktur med problemformulering och en del teori först 
som kanske inte alltid är lättillgänglig. I en populärvetenskaplig text är intresseväckandet 
viktigt och strukturen får gärna vara tvärtom jämfört med en vetenskaplig text, med resultat 
och samhällsnytta först (Lunds Tekniska Högskola, 2014). Dock bör saker berättas i rätt 
ordning för förståelsens skull. Komplexa saker förstås bättre om de förklaras i rätt ordning 
(Brändén, u.å.). Brändén liknar det vid ett klossbygge där bottenklossarna utgör grunden för 
ett stabilt bygge. 
 
Språk 

Det är viktigt i en populärvetenskaplig text att undvika svåra facktermer. Vardagliga ord 
fungerar förvånansvärt ofta lika bra som facktermer menar Brändén. Variation i 
meningslängd gör texten mer lättillgänglig. Även en viss rytm i hur mycket information 
texten rymmer lättar upp. Till exempel kan en informationstät teoridel följas av en mer 
beskrivande, informationsgles del. Med språket kan också inre bilder skapas med hjälp av 
liknelser (Brändén,u.å.). Brändén tar upp följande exempel: “En bakteries flagell kan 
beskrivas som en lång svans, som likt en propeller kan snurra och sätta bakterien i rörelse”.  
 

Tips 

Ett sätt att fånga läsarens intresse är att sätta in arbetet i ett större sammanhang med 
samhällsanknytning. Exempel från verkligheten kan belysa saker på ett tydligare sätt. I en 
populärvetenskaplig text är det tillåtet att spela på känslor och engagemang. Stilistiska grepp, 
till exempel “tänk om…” kan vara användbart ibland (Lunds Tekniska Högskola, 2014). Det 
finns en tendens hos folk att tro mer på konkreta saker än abstrakta, så att vara konkret kan 
underlätta mottagandet. Texten bör även innehålla lagom mycket siffror (Brändén, u.å.). 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport innehåller en litteraturstudie till projektarbetet Analys av stabila 
syreisotoper för undersökning av hydrogeologiska förhållanden i Gävleåsens 
infiltrationsområde. Studien behandlar relevanta områden för projektet så som 
grundvatten, dricksvatten, flöden samt stabila syre-och väteisotoper. 
 
Grundvatten bildas då vatten såsom regn- och ytvatten perkoleras i marken. 
Rullstensåsar bidrar till naturlig rening av det infiltrerade vattnet och tillämpas ibland 
för att utöka rening av dricksvatten. För att tillgodose en stads dricksvattenbehov kan 
den naturliga grundvattenbildningen genom en rullstensås utökas med hjälp av 
konstgjord infiltration. Således ökar mängden grundvatten i akviferer och mer vatten 
kan nyttjas för dricksvattenproduktion.  
 
Dricksvattenproduktion är en anledning till att kunskap om grundvattenbildning är 
viktig. Att bestämma hur vatten flödar i mark kan dock vara svårt då detta beror av 
många olika parametrar. Markens struktur, textur och hydrauliska konduktivitet är 
exempel på sådana parametrar, men även markens befintliga vattenhalt kan påverka 
vattnets flöde under mättade förhållanden.  
	
Denna litteraturstudie tar upp två metoder för att fastställa vattnets flöde i mark. Den 
ena metoden tillämpar Darcys lag för att beräkna markens vattenflöde, och den andra 
metoden tillämpar analys av stabila syre- och väteisotoper. Darcys lag ger endast en 
grov uppskattning av flödet på grund av osäkerheter kring ingående parametrar och 
kan därför kombineras med analys av stabila isotoper för att erhålla en så god bild 
som möjligt av flödet i mark. Analys av isotoper samt flöden kan även bidra med 
information om markvattnets blandningsförhållanden och uppehållstid. Syre- och 
väteisotoper och deras egenskaper såsom massa och bindningstyrka behandlas. Dessa 
egenskaper påverkar sammansättningen av isotoper i olika vatten. Litteraturstudien tar 
även upp hur isotopsammansättningen kan förändras i den hydrologiska cykeln 
genom fraktionering vid exempelvis avdunstning och kondensation.  
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1. Introduktion 
 
Litteraturstudien ska bidra med kunskaper inom relevanta områden till projektarbetet 
Analys av stabila syreisotoper för undersökning av hydrogeologiska förhållanden i 
Gävleåsens infiltrationsområde. Projektets uppdragsgivare är Midvatten AB, ett 
vattenkonsultföretag, och Gästrike Vatten AB, ett kommunbolag som ansvarar för 
dricksvattenförsörjningen i Gävle kommun. Gävleborna får sitt dricksvatten från 
grundvattenmagasinet i Gävleåsen. De senaste åren har dock grundvattennivån sjunkit 
och problemet förväntas bestå då områdets befolkningsprognos är positiv. Detta kan 
leda till sämre kvalitet på dricksvattnet på grund av saltvatteninträngning och en ökad 
halt av organiskt material. Det kan även leda till brist på dricksvatten i Gävle. I 
dagsläget används konstgjord grundvattenbildning för att säkerställa 
dricksvattentillgången. Vatten från närliggande Gavleån pumpas upp till 
infiltrationsbassänger och ett sprinklersystem på åsen och därefter perkolerar vattnet 
ner genom åsen till grundvattnet. Vatten pumpas även till infiltrationsbrunnar som 
bidrar med snabbare perkolation till grundvattnet än för de övriga 
infiltrationsmetoderna.  
 
Gästrike Vatten vill erhålla en ökad kännedom om flödesförhållandena i åsen vid 
infiltrationsanläggningen och har tagit prover under en tidsperiod på olika platser 
längs åsen vid anläggningen. Projektarbetet är att fastställa de hydrogeologiska 
förhållandena vid infiltrationsanläggningen, vattenflödet i åsen samt 
blandningsförhållandet mellan olika vattenflöden nedströms infiltrationsanläggningen. 
Detta ska utföras genom analys av mätdata från provtagningen bestående av 
vattenkemiska parametrar, till exempel kloridhalt och organiskt material samt stabila 
syre- och väteisotoper. Syftet är att bestämma om variationer i stabila syreisotoper 
och vattenkemiska parametrar kan användas för att förklara de hydrogeologiska 
förhållandena i grundvattensystemet. Även storleken på flödet samt 
blandningsförhållandet mellan de olika flödena i Gävleåsens grundvattenmagasin ska 
fastställas. 
 
Litteraturstudien ska bidra med fördjupade kunskaper inom relevanta områden för att 
uppdraget ska kunna genomföras. De områden som behandlas i litteraturstudien är 
Gävles dricksvattenförsörjning, grundvatten, vattenanalys samt syre- och väteisotoper. 
I kapitlet grundvatten studeras naturlig och konstgjord grundvattenbildning, salt- och 
ytvatteninträngning samt organiskt material i grundvatten. Piperdiagram för 
vattenkvalitetanalys och Darcys ekvation för flödesberäkning studeras i kapitel 
vattenanalys. Hur syre- och väteisotoper kan användas vid vattenanalys, isotopernas 
egenskaper, isotopfraktionering samt isotoper i den hydrologiska cykeln studeras i 
kapitel syre- och väteisotoper. 
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2. Bakgrund om grundvattenförsörjningen i Gävle kommun 
 
Gävle är en kommun i Gästrikland där det bor cirka 90 000 personer. Dricksvatten- 
försörjningen till invånarna i kommunen sker genom uttag av vatten ur Gävleåsens 
grundvattenmagasin. Produktionen av dricksvatten från åsen är för nävarande 300 
liter per sekund (Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-05). 
Gävleåsen är en rullstensås som har bildats av smältvattensediment från inlandsisen. 
Åsen sträcker sig från Enköpingsåsen i söder, som ligger 65 kilometer från Gävle, och 
fortsätter sedan ytterligare 65 kilometer norrut (Nationalencyklopedin, u.å.). Det 
grovkorniga materialet i rullstensåsen gör att den har en god vattengenomsläpplighet 
och på grund av detta bildas akviferer i de djupare delarna av åsen (Adrielsson, u.å.). 
	
För att invånarna i Gävle kommun ska få tillgång till dricksvatten, görs 
grundvattenupptag från grundvattenmagasinet i Gävleåsen. För att säkerställa en god 
vattentillgång på grundvatten implementeras även konstgjord infiltration av åvatten 
från Gavleån i åsen. Figur 1 visar en översikt över jordarterna och topografin på 
Gävleåsen, den visar även var på åsen den konstgjorda infiltrationen sker (Källgården 
& Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-05). Rullstensåsens sandiga och 
grusiga material ger en god vattenrening av åvattnet som infiltreras (Nordström, u.å.).  
 

 
Figur 1. Översikt över Gävleåsens infiltrationsområde (Midvatten AB, 2016). 
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Figur 2 visar mätningar av grundvattennivån på några platser i åsen. Graferna visar att 
grundvattennivån har sjunkit mellan åren 1998 till 2014, trots implementering av 
konstgjorda infiltrationsflöden (Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 
2016-04-05). 
 

 
Figur 2. Förändring i grundvattennivån på några platser i Gävleåsen, mellan 1998 till 2014 (Midvatten AB, 2016). 

	
Figur 3 visar ett tvärsnitt av Gävleåsen, innehållande åsens tvärsnittliga 
jordartfördelning, mätrörens position i förhållande till varandra samt indikation på var 
berggrunden befinner sig i förhållande till markytan. Ur figuren kan avläsas att 
berggrunden befinner sig på en hög nivå, för mätrör Od1203. Denna bergskam har 
gett upphov till att infiltrationsområdet behövts placeras nedströms om bergskammen.  

	
Figur 3. Profil av Gävleåsen (Midvatten AB, 2016). 

maol1079
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3. Grundvatten 
	
Där marken är helt vattenmättad kallas vattnet för grundvatten. Vattnet i marken 
ovanför grundvattenzonen benämns markvatten (Grip & Rodhe, 2000, s. 14). 
Beroende på vilken berggrund som finns i området kan vatten lagras i olika stor 
kvantitet. De vanligaste bergarterna i Sverige är gnejs och granit. Dessa bergarter är 
kompakta vilket leder till att grundvattnet endast kan lagras i sprickor (Rodhe, u.å.). 
Berggrunden under Gävleåsen består av olika bergarter men en stor del av den 
är sandsten (Sveriges geologiska undersökning, u.å.). Sandsten är poröst vilket medför 
att Gävles berggrund kan hålla mer vatten än andra mer kompakta berggrunder 
(Rodhe, u.å.).  
 
Grundvattnet lagras i åsens akvifer som till störst del består av sandigt och grusigt 
material. Det finns olika typer av akviferer som benämns öppna eller slutna. En sluten 
akvifer är separerad från omgivande vatten av ett helt eller delvis ogenomträngligt 
ovanliggande skikt, som exempelvis  kan bestå av silt eller lera. I en sluten akvifer 
styrs flödet ut ur akviferen bland annat av akviferens förmåga att tryckas ihop (Aral et 
al., 2011, ss. 299, 303). Akviferen i Gävleåsen är mestadels öppen, i figur 4 visas en 
genomskärning av akviferen. Materialet ovanför grundvattenytan är mestadels sand 
och grus från isälvsavlagringen, men det finns troligt även en kam bestående av silt 
och lera som hindrar grundvattenflödet att fortsätta nedströms. Akviferens egenskaper 
påverkas också av bergskammen som ger ett hinder för vattnet att fortsätta flöda 
nedströms (Stenroth, personlig kommunikation, 2016-04-21).  
 
 

	
Figur 4. Genomskärning av Gävleåsens akvifer (Midvatten AB, 2016). 
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3.1 Grundvattenbildning 
 
Grundvattenbildning är benämningen på processen då akviferen fylls på med mer 
vatten. Detta sker genom att markvatten strömmar till grundvattenzonen och blir 
grundvatten (Grip & Rodhe, 2000, s. 51). Grundvattenbildningens storlek beror till 
viss del av hur mycket nederbörd som kommit, vilken typ av vegetation som finns i 
området samt klimatet. I svenskt klimat är grundvattenbildningen som störst under 
hösten och våren, då nederbördsmängden är som störst. Det sker ingen 
grundvattenbildning under sommaren eftersom värmen gör att mycket av nederbörden 
evapotranspirerar och marken inte når fältkapacitet, vilket medför att 
nederbördsvattnet hålls kvar i markvattenzonen. Under vintern, när markvattnet är 
fruset, perkolerar mindre eller inget vatten ner till grundvattenmagasinet och det sker 
ingen påfyllnad av grundvattenmagasinet (Svenskt vatten, 2010, s. 8). 
 
Hur stor grundvattenbildningen är beror även på markens infiltrationskapacitet, det 
vill säga hur mycket vatten som kan tränga in i marken och perkolera ner till 
grundvattenytan. Tryckgradienten som driver infiltrationen minskas över tid tills 
infiltrationskapaciteten når ett konstant värde. Det är detta värde som används vid 
mätningar av infiltrationskapacitet i marken. Infiltrationskapaciteten bestäms av olika 
faktorer, bland annat av markens mättade hydrauliska konduktivitet. Ofta är den 
mättade hydrauliska konduktiviteten lika stor som, eller något mindre än, det 
konstanta värde som infiltrationskapaciteten går mot med tiden.(Grip & Rodhe, 2000, 
s. 55).  Infiltrationskapaciteten påverkas även av markens vattenhalt. Först när 
markzonen har uppnått fältkapacitet kan vatten perkolera ner till grundvattnet. Innan 
dess tas vattnet upp av växterna och transpireras tillbaka till luften eller binds upp 
med kapillära krafter i växternas porer (Rodhe, u.å.). Gravitationen och tryckkrafter 
verkar sedan på vattnet så att det perkolerar ner till grundvattenzonen (Grip & Rodhe, 
2000, s. 55).  
 
I situationer då grundvattenupptag används för dricksvattenförsörjning kan 
grundvattenbildningen vara mindre än upptaget och då sänks grundvattenytan. 
Konstgjord grundvattenbildning kan i dessa fall användas för att öka vattenmängden i 
grundvattenmagasinet (Svenskt vatten, 2010, s. 11). 
 

3.2 Konstgjord grundvattenbildning 
 
När den naturliga grundvattenbildningen inte är tillräckligt stor kan konstgjord 
infiltration av ytvatten implementeras (Svenskt vatten, 2010, s. 11). Ytvatten 
innehåller en större mängd organiskt och suspenderat material än grundvatten och 
under infiltration i marken sker en avskiljning av dessa material från vattnet. När 
halterna av dessa är för höga i ytvattnet krävs en förbehandling innan infiltrationen för 
att minska förekomsten av suspenderat och organiskt material i vattnet. Detta 
genomförs för att minska infiltrationstiden och detta minskar även risken för att 
infiltrationsanläggningen sätts igen av partiklar (Svenskt vatten, 2010, s. 25). Att 
använda konstgjort grundvatten som dricksvatten är att föredra framför att rena 
ytvatten i reningsverk. Under konstgjord infiltration bryts oönskade ämnen ner, 
fastläggs och fälls ut (Hansson, 2000). Det sker även en ökning av kalciumhalten och 
alkaliniteten när vatten infiltreras genom ett kalkhaltigt material. Detta har betydelse 
för dricksvattenkvaliteten (Svenskt vatten, 2010, s. 26). 
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De finns olika typer av infiltrationsanläggningar som kan tillämpas vid  
konstgjord infiltration, bland annat infiltrationsbassänger, inducerad  
infiltration och sprinklerinfiltration, figur 5 visar de olika infiltrationsmetoderna. 
Infiltrationsbassänger är den infiltrationsanläggning som förekommer på flest ställen i 
Sverige (Hansson, 2000). För att rena ytvattnet luftas det och leds till 
infiltrationsbassängen, som har ett sandlager med ett djup på cirka en meter (Svenskt 
vatten, 2010, s. 26). När ytvatten perkolerar genom sandlagret avlägsnas oönskade 
partiklar och efter en tid i drift bildas en biohud av mikroorganismer som 
effektiviserar reningen av vattnet. Mikroorganismerna bryter ner organiskt material 
och filtrerar bort suspenderat material från vattnet. När vattnet har passerat 
sandskiktet fortsätter det att perkolera genom de naturliga jordlagren medan reningen 
av vattnet fortgår. Till slut hamnar vattnet i akviferen och kan pumpas upp ur brunnar 
för att användas som dricksvatten (Hansson, 2000).  
 
Vid inducerad infiltration krävs att grundvattenmagasinet har en hydraulisk 
förbindelse med ytvatten. För att förstärka grundvattenbildningen pumpas vatten upp 
från grundvattenmagasinet så att ett läckage av ytvatten induceras till akviferen. 
Eftersom ytvattnet infiltreras genom marken under kortare tid än vid exempelvis 
bassänginfiltration får grundvattnet inte lika god kvalitet. Det finns även en större risk 
för syrefria förhållanden eftersom ytvattnet inte kan luftas innan det tränger genom 
bottensediment som ofta har höga halter av organiskt material (Hansson, 2000). 
 
Ytterligare en anläggning för konstgjord grundvattenbildning är sprinklerinfiltration. 
Ytvatten leds till ett sprinklingssystem som sprider ut vattnet på marken. Vattnet 
infiltreras sedan och renas av mikroorganismerna i jorden. Sprinklerinfiltration 
fungerar på samma sätt som när regnvatten perkolerar genom marken och bildar 
grundvatten (Hansson, 2000). 
 

	
Figur 5. De olika infiltrationsanläggningarna för konstgjord grundvattenbildning (Hansson, 2000). 
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3.3 Organiskt material i grundvatten 
	
Vid konstgjord infiltration av vatten ökar risken för att grundvattnet får en förhöjd 
halt av organiskt material. Ytvatten innehåller generellt mer organiskt material 
jämfört med grundvatten. Vid infiltration av ytvatten kan således kapaciteten av den 
biologiska nedbrytningen i marken inom infiltrationsområdet överstigas. Detta kan 
leda till att organiskt material når grundvattnet (Svenskt vatten, 2010, s. 89). 
 
Nedbrytning av organiskt material är en syrekrävande process där kolsyra är en av 
slutprodukterna. Processen kan således bidra till reducerande förhållanden i 
grundvattenmagasinet (Appelo & Postma, 2005, s. 53). Då syrehalten i grundvattnet 
är låg sänks även redoxpotentialen vilket leder till att järn- och manganjoner kan 
frisättas från sina oxidformer. Metallerna förekommer naturligt i berggrunden och kan 
binda starkt till organiskt material. Komplexen som bildas är svåra att bryta ned med 
kemiska behandlingsmetoder. En hög järnhalt i dricksvattnet påverkar både vattnets 
lukt och smak samt orsakar missfärgningar på exempelvis keramikföremål (Svenskt 
vatten, 2010, s. 44). 
 
För att rena grundvattnet från järn och mangan fälls jonerna ut till olösta föreningar 
genom oxidation samt en höjning av pH. Dessa föreningar fångas sedan upp genom 
snabbfiltrering (Svenskt vatten, 2010, s. 29). Även biologisk rening förekommer då 
autotrofa bakterier oxiderar järn och mangan, vilket leder till utfällning av slam. 
Denna process kan även ske i distributionsnätet vilket kan skapa obehag för 
konsumenter. De högsta tillåtna halterna av järn i dricksvatten är 0,1 mg/l och 
gränsvärdet för mangan är 0,05 mg/l (Svenskt vatten, 2010, ss. 43-45). 
 
I områden där det förekommer relikt salt grundvatten, exempelvis vid kusten, finns 
risk för förorening av grundvattnet i form av svavelväte (Tunemar & Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2006), som är en giftig och mycket flyktig gas. Svavelväte bildas 
genom reduktion av svavelföreningar vid reducerande förhållanden. I vatten 
dominerar olika svavelföreningar beroende på pH. Svavelväte är den enda flyktiga 
svavelföreningen i vatten och dominerar vid ett pH-värde lägre än 7. Effektiv 
avdrivning av svavelväte sker genom luftning vid ett pH-värde lägre än 6. 
Restmängden svavel efter luftning oxideras vid ett högre pH-värde genom reaktion 
med väteperoxid (Svenskt vatten, 2010, ss. 71-73). 
 

3.4 Yt- och saltvatteninträngning 
	
Grundvattenytan i en öppen akvifer varierar beroende på bland annat 
nederbördsmängden i området och interaktion med närliggande ytvatten, exempelvis 
en flod eller en sjö. I en period med mycket nederbörd fylls akviferen med vatten och 
grundvattenytan höjs. Till följd av detta ökar den hydrauliska tryckgradienten mellan 
akviferens grundvattenyta och ytan på närliggande vattendrag. Detta medför att vatten 
flödar från akviferen till ytvattnet.  Under torrperioder minskar detta flöde till följd av 
en lägre grundvattenyta (Aral et al., 2011, ss. 296-297). 
 
I de fall då en akvifer används som dricksvattentäkt finns risk för överuttag av vatten. 
Vid alltför intensiv pumpning sänks grundvattenytan vilket kan innebära att ytan på 
närliggande vattendrag har en högre nivå än grundvattenytan. Då detta inträffar ändrar 
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flödet riktning och ytvatten tränger in i akviferen. Flödesriktningen påverkas även av 
berggrundens topografi, exempelvis i de fall då berggrunden sluttar mot 
ytvattendraget (Aral et al., 2011, s. 296). 
 
Salt grundvatten kan uppkomma till följd av inträngning av relikt salt grundvatten och 
saltvatteninträngning från hav. Relikt saltvatten uppkom under istiden då 
kustområdena i Sverige var täckta av havsvatten. Detta vatten finns än i dag lagrat 
under sötvattenzonen i berggrundens spricksystem. Om en akvifer minskar kraftigt i 
volym kan det salta relika vattnet tränga in i djupt borrade brunnar. Detta kan 
innebära att akviferen inte längre är lämplig som dricksvattentäkt (Svenskt Vatten, 
2010, ss. 85-86). 
 
Inträngning av saltvatten från havet är vanligast där fastlandet gränsar mot havet samt 
på skärgårdsöar. Vid ett stort uttag av grundvatten från en kustnära akvifer minskar 
sötvattenzonen i volym och gränsskiktet mellan sötvatten- och saltvattenzonen 
förflyttas inåt mot land samt uppåt mot markytan. Detta innebär att grundvattnet i 
djupborrade brunnar kan få förhöjda salthalter. Den ökade salthalten indikeras av 
höga natrium- och kloridjonhalter (Svenskt Vatten, 2010, ss. 85-86). Vatten som har 
en kloridhalt på mindre än 300 milligram klorid per liter (mgCl/l) klassas som 
sötvatten (Hendriks, 2010, s. 105). 
 
Hur mycket saltvatten som kommer in i en akvifer beror av ett flertal faktorer. Till 
exempel ökar risken för saltvatteninträngning om uttaget av vatten från en akvifer är 
större än grundvattenflödet in i akviferen samt om avståndet mellan 
utpumpningsstationerna är för litet (Barlow & Reichard, 2010). 

4. Vattenanalys 
4.1 Piperdiagram 
 
Ett piperdiagram, se figur 1, kan tillämpas för att analysera flera olika vattenprovers 
kemiska sammansättning. I ett sådant diagram separeras koncentrationen anjoner från 
katjoner. Allmänt för ett piperdiagram gäller att axlarna till triangelgrafen för katjoner 
representeras av kalcium-, magnesium- och kalium- plus natriumjoner. Triangelgrafen 
för anjoner representeras av klorid-, sulfat-, och karbonat- plus vätekarbonatjoner. 
Jonernas koncentration redovisas i diagrammet i enheten procent av milliekvivalenter 
per liter (%meq/l). Dessa uppmätta värden för jonerna sätts in i triangelgraferna, och 
av detta bildas en punkt i vardera triangelgraf. Dessa punkter från katjons- och 
anjonstrianglarna transfereras till den diamantformade grafen, som i slutänden ger 
information om vattnets kemiska sammansättning. Fördelen med piperdiagram är 
bland annat att många vattenanalyser kan visualiseras samtidigt. Dessutom kan 
metoden nyttjas för att identifiera vad för typ av vatten som analyseras, eller om det är 
en blandning av olika vatten (Appelo & Postma, 2013, ss. 9-11).  
 
Figur 6 visar ett exempel på hur ett piperdiagram kan konstrueras. I piperdiagrammet 
inkluderas grundvattendata från två mätstationer. En mätstation ligger vid 
östersjökusten, nära Norrköping. Denna station representeras av en cirkel i 
piperdiagrammet. Den andra mätstationen ligger inlands i Värmlands län och 
representeras av en fyrkant. I figur 6 kan utläsas att grundvattnets jonsammansättning 
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skiljer sig åt mellan de olika provplatserna och exempelvis har grundvattnet en högre 
klorid- och sulfathalt vid kustmätstationen än vid mätstationen som är lokaliserad 
långt inåt land. 
 

 	
Figur 6. Piperdiagram för grundvattenprover från två mätstationer i Sverige, data hämtad från SGU för provplats 
20005_48 och 20017_4. 

	
4.2 Flödesberäkning med Darcys lag 
 
Darcys lag tillämpas för mättade flödesberäkningar och beräknas med ekvation 1 
(Hendriks, 2010 s. 64). Ekvationens parametrar redovisas i tabell 1.  
 
! =  −!" ∆!

∆!            (1) 

 
Att påvisa grundvattnets rörelse i mättad mark med Darcys lag ger en översiktlig bild 
över flödet. Det ingående parametrarna bidrar dock med osäkerhet vid tillämpning av 
ekvation 1. Exempelvis varierar den hydrauliska konduktiviteten mycket med djupet. 
Det är även svårt att identifiera vilken typ av jord som tvärsnittet består av, dess 
struktur och textur (Grip & Rodhe, 2009). Den hydrauliska konduktiviteten är därav 
en stark bidragande faktor till att flödet varierar i marken, och är starkt korrelerat till 
aggregat- och sprickbildning i jorden (Lind & Nyborg, 1986). 
 
Vatten flödar från högre till lägre potential. Den totala potentialen h är en summa av 
gravitationspotentialen z och tryckpotentialen ψ. Detta samband kan härledas från 
Bernoullis lag och redovisas i ekvation 2. Sambandet gäller för mättade förhållanden 
(Hendriks, 2010 s. 144).  
 
ℎ = ! +  !            (2) 
 
För att kunna beräkna flöden i omättad mark måste den hydrauliska konduktiviteten 
för omättad mark introduceras, K(ψ). Den omättade hydrauliska konduktiviteten är en 
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funktion av tryckpotentialen ψ. Ju mer negativ ψ är desto mindre blir den hydrauliska 
konduktiviteten K(ψ). För beräkning av flöden för omättad mark tillämpas Darcy 
Buckinghams lag, ekvation 3 (Hendriks, 2010 s. 164).  Ekvationens parametrar 
redovisas i tabell 1.  
 
! =  −!(!)! ∆!

∆!           (3) 

 
Tabell 1. Parametrar för ekvation 1 och 3 och dess enheter 

Parametrar för Darcys lag för mättat och omättat flöde 
   Q    Flöde [m3/dag] 
   K    Hydraulisk konduktivitet för mättat flöde [m/dag] 
K(!)    Hydraulisk konduktivitet för omättat flöde [m/dag] 
   A    Tvärsnittsarea för flödet [m2] 
   Δh    Skillnad i total potential [m] 
   Δx    Transportsträckan på flödet [m] 
!    Tryckpotentialen [m] 

 

5. Syre- och väteisotoper 

5.1 Syre- och väteisotopers egenskaper 
	
Grundämnena uppträder i olika isotoper i naturen, både stabila och instabila former 
med olika halveringstid. De stabila isotoperna bland grundämnen med protonantal 
lägre än 20 uppträder vanligtvis då kvoten mellan antal protoner och antal neutroner 
är nära ett. Eftersom isotoperna i ett grundämne skiljer sig åt i antal neutroner 
påverkar detta atomers och molekylers massa och därmed dess fysikaliska och 
kemiska egenskaper (Clark & Fritz, 1997, ss. 2-3). 
 
Syre består av åtta protoner och har elva isotoper med ett varierande neutronantal från 
12 till 22. Dessa benämns enligt konventionen med 12O till 22O, där siffran betecknar 
summan av antalet protoner och neutroner. Åtta av dessa isotoper är radioaktiva och 
har en halveringstid på som mest 122 sekunder. De isotoper som är stabila är 16O, 17O 
samt 18O. Den vanligaste av dessa är 16O som utgör mer än 99 procent av allt syre 
(Clark & Fritz, 1997, s. 3).  
 
Väte har två stabila isotoper. I den vanligaste isotopen 1H, protium, består atomkärnan 
av en proton och 99,98 procent av alla väteatomer i hydrosfären utgörs av 1H. Den 
andra stabila isotopen, 2H, kallas deuterium och består förutom av protonen av en 
neutron och uppträder i 0,015 procent av väteatomerna. Det finns även en instabil 
väteisotop 3H, tritium, med två neutroner. Trots att den är instabil används isotopen 
som ett spårämne inom hydrologin då dess halveringstid på 12,23 år är i samma 
storleksordning som många grundvattenreservoarers uppehållstid (Gat, 2010, ss. 9-
10). 
 
Vattenmolekylens sammansättning av väte och syre ger nio kombinationer av stabila 
väte- och syreisotoper i molekylen. Sammansättningen av isotoper påverkar vattnets 
egenskaper som till exempel densitet, kokpunkt och smältpunkt. Förekomsten av 
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dessa i hydrosfären varierar i olika vatten, ett genomsnitt av fem av dem kan ses i 
tabell 2 (Gat, 2010, ss. 10-11). 
 
Tabell 2. Isotopsammansättning och förekomst i vattenmolekyler (Coplen et al 2002 se Gat, 2010, s. 10) 

Vattenmolekyl Förekomst [%] 
1H2

16O 99,731 
1H2H16O 0,03146 
1H2

18O 0,2 
1H2H18O 6,116·10-5 

2H2
16O 2,245·10-6 

 
Isotopernas olika massor ger dem olika bindningstyrka och detta påverkar 
reaktionshastigheten, till exempel vid avdunstning. För att vatten ska avdunsta krävs 
att vätebindningar bryts. Eftersom 18O-H bindningen är starkare än 16O-H bindningen 
har isotopen 1H2

18O lägre ångtryck än isotopen 1H2
16O. Bindningsstyrkan har alltså ett 

starkt samband med vattnets ångtryck. Detta leder till att förångning av 1H2
16O går 

fortare än förångning av 1H2
18O under samma förhållanden och en anrikning av tyngre 

isotoper sker i den kvarvarande flytande fasen. Grafen i figur 7 visar hur andelen 18O 
och H2 anrikas i det kvarvarande vattnet vid evaporation under kontrollerade 
förhållanden då andelen kvarvarande vatten närmar sig noll (Fritz & Clark, 1997, ss. 
26-27). 
 

	
Figur 7. Förändring av isotopfraktioner i förhållande till andel kvarvarande vatten vid evaporation (University of 
Ottawa, u.å.). 

 
Vid höga temperaturer bryts vattenmolekylers bindningar lättare till följd av att 
ångtrycket ökar med ökad temperatur. När luften ovanför vattenytan har 100 procent 
luftfuktighet nås jämvikt i reaktionen och ingen anrikning av isotoper sker (Fritz & 
Clark, 1997, ss. 26-27). 
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5.2 Isotopanalys 
 
Masspektrometri är en vanlig metod för analys av stabila isotoper. Vanligen bestäms 
förhållandet mellan de två mest förekommande isotoperna av ett atomslag (Clark & 
Fritz, 1997, s. 6). Förhållandet uttrycks som en kvot, R mellan den näst vanligaste och 
den vanligaste isotopen (Gat, 2010, s. 10). För att undvika fel i mätvärden är det 
viktigt att mäta alla vattenprover som ska jämföras med samma masspektrometer 
under ett kort tidsintervall, exempelvis en dag (Clark & Fritz, 1997, s. 6). 
 
VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) och SLAP (Standard Light Antarctic 
Precipitation) är exempel på två internationella standarder som används som 
referenser vid isotopanalys av vatten. För syre uttrycks kvoten mellan isotoperna 18O 
och 16O genom att beräkna δ18Oprov enligt ekvation 4 nedan. I ekvationen uttrycks 
kvoten mellan 18O och 16O som en skillnad från en referens i promille. Kvoten δ18O 

kan alltså ha ett negativt eller positivt värde (Clark & Fritz, 1997, ss. 6-7). 
  

!!"!!"#$ =
!!"

!!"
!"#$

!!"

!!"
!"#"!"$%

− 1 ∙ 1000‰		                 (4) 

 
Genom att studera ekvation 4 kan det ses att ett negativt värde på δ18O betyder att 
vattenprovet är utarmat på 18O relativt 16O jämfört med referensen. Således betyder ett 
positivt värde att provet är anrikat på 18O relativt 16O jämfört med referensen. 
Genom analys av nederbörd, vatten från sjöar och floder från Nordamerika samt andra 
delar av världen har ett linjärt samband mellan δ2H- och δ18O-värden upptäckts som 
ges av ekvation 5 (Craig, 1961).  
 
∂!! = 8 ∙ ∂!"! + 10          (5) 
 
Sambandet benämns Global Meteoric Water Line (GMWL). I figur 8 kan detta 
globala förhållande mellan δ2H- och δ18O-värden ses (Kendall & McDonnell, 1998, s. 
65). 
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Figur 8. Det linjära globala förhållandet mellan δ2H och δ18O i nederbörd (Clark & Fritz, 1997, s. 37). 

Det linjära förhållandet mellan δ2H och δ18O som uppkommer i nederbörd är på grund 
av den fraktionering som sker mellan olika isotoper när vatten avdunstar från haven 
(Kendall & McDonnell, 1998, s. 92). Mer av isotopen 16O än 18O kommer att finnas i 
gasfasen än i vattenfasen. Lokalt kan det variera hur väl nederbördsdata följer 
GMWL. Värden för δ2H och δ18O uppmätta för ett lokalt område kan plottas mot 
varandra för att få ett mer platsspecifikt linjärt samband. I figur 9 ses förhållandet 
mellan δ2H och δ18O för sötvatten i gävleområdet. 
 
 

	
Figur 9. Lokalt förhållande mellan δ2H och δ18O i färskvatten i gävleområdet. 

 
Det erhållna linjära sambandet kan sedan jämföras med lokala yt- och 
grundvattendata. Upptäckten av sambandet mellan δ2H och δ18O har möjliggjort 
studier av grundvattens ursprung (Clark & Fritz, 1997, ss. 27, 36, 51). I en studie har 
stabila syre- och väteisotoper undersökts i ett antal sjöar i nordvästra Lappland. Där 
varierade δ18O-värden för sjöarna mellan -9,1 ‰ och -14,6  ‰, vilket är en större 
variation i δ18O-värden än de erhållna för gävleområdet. Variationen i δ18O-värden 
förklaras i studien med lokal hydrologi och variationen i olika parametrar med säsong 
(Jonsson et al., 2009). 
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5.3 Isotopfraktionering 
 
Sammansättningen av väte- och syreisotoper i vattenmolekylen varierar mellan 
vattenreservoarer beroende på en process som leder till skillnader i isotopkvoter i 
olika vatten. Processen då isotopsammansättningen förändras kallas för fraktionering. 
Denna förändring kan beskrivas med fraktioneringsfaktorn, α, som är förhållandet 
mellan kvoten R i vattnet före och efter reaktion, se ekvation 6. Isotopfraktionering 
beror på isotopernas olika egenskaper, i grunden på isotopernas massa. Fraktionering 
kan delas upp i jämviktsfraktionering (termodynamisk fraktionering) och kinetisk 
fraktionering och transportfraktionering (Gat, 2010, ss.22-23). 
 
!!!! = !!

!!
                         (6) 

 
Även vid jämvikt kan fraktionering ske trots att inte koncentrationerna av de ingående 
komponenterna ändras. Det beror på att den tyngre isotopen har en högre 
bindningsstyrka och tenderar därför att anrikas i reaktanten, medan den lättare 
isotopen anrikas i produkten. Jämviktsfraktionering kan följa på fasövergångar, till 
exempel då vatten övergår från flytande fas till ånga så anrikas den tyngre isotopen 
i den flytande fasen (Clark & Fritz, 2010, ss. 22-26).  
 
En ändring av förhållanden vid jämvikt, till exempel temperatur, leder till ett icke-
jämviktsläge. Kinetisk fraktionering sker på grund av att lättare isotoper har en högre 
reaktionshastighet än tyngre isotoper. Reaktionshastigheten styrs av hur mycket 
energi som åtgår för att bryta bindningar (Clark & Fritz, 2010, ss. 29-30).  
 
Vattenmolekyler med olika isotopsammansättning kan även ge upphov till 
fraktionering när diffusion sker i exempelvis luft på grund av isotopernas olika 
hastighet. Fraktionering kan också ske med andra transportprocesser så som 
viskositet. I dessa fall påverkar intramolekylära bindningar främst vätebindningar 
fraktioneringen (Gat, 2010, s. 26). 
 

5.4 Isotoper i den hydrologiska cykeln 
	
Meteorologiska processer påverkar den hydrologiska cykeln och stabila isotoper som 
finns i vattnet. Detta leder till att vatten med olika ursprung får olika sammansättning 
av isotoper vilket möjliggör spårning av grundvattens ursprung (Clark & Fritz, 1997, 
s. 36). Isotopfraktionering sker exempelvis när vatten avdunstar från haven, i molnen, 
i interaktionen mellan markytan, atmosfären, vegetationen samt i yt- och grundvatten 
(Gat, 2010, s. 38). Om vatten med olika syreisotopsammansättning blandas får det 
blandade vattnet en ny isotopsammansättning som kan beräknas om flödena från de 
olika källorna samt δ18O- värden är kända (Kendall & McDonnell, 1998, s. 80). 
 
En isotopbalans kan ställas upp för en vattenvolym om avdunstningens hastighet, in- 
och utflöden samt massan av vattenvolymen är givna. Även isotopkvoten hos 
vattenvolymen, det vatten som avdunstar och inflödet ska vara kända. Ett antagande 
som görs för att utföra beräkningarna är att det sker total omblandning av vattnet. Det 
antas alltså inte förekomma olika isotopkvoter i olika delar av vattnet. Isotopbalansen 
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kan inte tillämpas för fasförändringar som sker genom transpiration, avdunstning från 
is och avdunstning från marken. Detta beror på att fraktionering inte sker eller hindras 
från att ske i hela vattenvolymen i dessa processer. Exempelvis avdunstar lättare och 
tyngre vattenmolekyler i is med samma hastighet på grund av det enbart är den 
långsamma processen diffusion som driver transporten inne i isen. Detta leder till att 
ingen isotopfraktionering sker vid isens yta (Rodhe, 1987, ss. 80, 89-90). 
 

5.4.1 Evapotranspiration 
 
Vid evaporation av ytvatten sker en fraktionering av isotopsammansättningen då 
vatten övergår till ånga och tyngre isotoper anrikas i den flytande fasen. Denna 
fraktionering påverkas av många faktorer, vilket gör att den varierar över tid och rum. 
Några av faktorerna är ytvattnets isotopsammansättning, humiditeten över vattenytan, 
vattenytans struktur samt luftmassornas rörelser ovanför vattenytan (Gat, 2010, ss. 47-
48). 
 
Olika flödesmekanismer resulterar i olika isotopvärdesprofiler. Markvattnets värde 
δ18O beror på balansen mellan infiltration av vatten och evapotranspiration från 
marken. Evapotranspirationen från marken är särskilt viktigt att känna till på grund av 
att 16O avdunstar innan 18O och av denna anledning förändras isotopkvoten (Hsieh et 
al, 1998). Transpiration från växter är dock inte del av denna fraktioneringsprocess, 
men syreisotoper som befinner sig ovanför rotzonen påverkas av evapotranspiration 
(Bengtsson, Saxena & Dressie, 1987). Isotopfraktioneringen i markvatten påverkas av 
jordens struktur och att det i marken finns vatten i både flytande form och gasform. 
Evaporationen sker längs en evaporationszon i den övre delen av markprofilen och 
där anrikas tyngre isotoper. Vid nederbörd uppstår en gradient mellan den 
regnmättade zonen och evaporationszonen, med regnvatten överst i markprofilen och 
evaporationszonen därunder (Gat, 2010, ss. 110-113). Då vatten perkuleras till ett 
djup under det övre markskiktet påverkas detta vatten inte längre av 
evapotranspiration och fraktionering (Bengtsson, Saxena & Dressie, 1987). Anrikning 
av 18O i markvatten på grund av evaporation ger inte någon nämnvärd effekt på 
isotopsammansättningen i grundvatten i tempererade klimat (Gat, 2010, ss. 110-113).  
 
I växterna sker ingen nämnvärd isotopfraktionering, på så vis kan man spåra varifrån 
vattnet i växterna härstammar. I växternas transpiration kan i vissa fall fraktionering 
ske, beroende på faktorer såsom klimat, växtform och varifrån vattnet kommer. 
Växtens vatten är dessutom inte homogent utan kan ha olika isotopsammansättning i 
olika delar av växten (Gat, 2010, ss. 113-121). 
 
Den humida klimattypens innehåll och variation av δ18O är mer komplicerad att tolka 
än för arida klimattyper. Detta beror dels på att humida jordar innehåller mer 
markvatten, har mer vegetation och mer regelbundenhet i regn och dess intensitet, 
som leder till ökning av markvattnet (Hsieh et al, 1998). 
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5.4.2 Isotopsammansättning i nederbörd  
 
Kondensation är den process som driver bildningen av moln och nederbörd. Främst 
sker ändring av isotopsammansättning genom jämviktsfraktionering mellan 
vattenånga och vatten i vätskefas (Clark & Fritz, 1997, s. 46). Även inne i molnen 
sker processer som påverkar isotopsammansättningen. När vatten kondenserar i moln 
kommer mycket av det bli kvar som suspenderade partiklar i molnen istället för att 
direkt falla ned som regn. Det kommer då att ställas in en jämvikt mellan isotoper i 
det suspenderade vattnet och vatten i ångfas i molnen. Detta kommer att påverka 
förhållandet mellan olika syreisotoper i regnet. Ifall nederbörd faller i fast form 
kommer inte isotopsammansättningen påverkas av denna jämvikt. Nederbörden 
behåller därav den isotopkvot som var när vattnet övergick till fast form (Gat, 2010, s. 
52). 
 
Andelen 18O och 2H i nederbörd minskar med minskande temperatur (Clark & Fritz, 
1997, s. 65). Nederbördsvatten på högre latituder är mer utarmat på tunga isotoper 
relativt lätta isotoper än nederbördsvatten på lägre latituder. Detta beror på att 
isotopfraktionering sker i större omfattning vid kondensation vid lägre temperaturer 
(Kendall & McDonnell, 1998, s. 102). Tunga isotoper av syre och väte som ingår i 
vattenmolekyler bildar starkare bindningar än de lättare isotoperna. Starkare 
bindningar ger långsammare reaktionshastigheter. 18O och 2H kommer därmed att 
kräva mer energi för att bindningarna ska brytas. Detta leder även till att de tyngre 
isotoperna kommer ansamlas i den kondenserade fasen. Denna ansamling av tyngre 
isotoper i vätskefasen blir allt större med sjunkande temperatur (Fritz & Clark, 1997, 
s. 22). Om δ18O ‰ - värden plottas mot temperaturen för olika platser i världen 
erhålls en graf som visar ett linjärt förhållande. Lokalt under en kort tid kan dock 
förhållandet mellan δ18O och temperaturen skilja sig. Med minskande temperatur blir 
δ18O ‰ - värdena allt mer negativa (Clark & Fritz, 1997, ss. 64-65). 
Isotopsammansättningen i nederbörd varierar med säsong. På en plats med stora 
säsongsvariationer i temperatur kan variationen i isotopkvoten ses tydligt. Denna 
variation kan användas för att uppskatta hastigheten på grundvattencirkulationen i ett 
område samt när på året mest inströmning av vatten sker (Clark & Fritz, 1997, ss. 71-
72). 
 

5.4.3 Isotopsammansättning i snö 
 
Isotopkvoten i ett snötäcke är huvudsakligen ett resultat av isotopsammansättningen i 
all nederbörd som bidragit till att bygga upp snötäcket (Kendall & McDonnell, 1998, 
s. 119). Förutom detta kan olika processer ske som ändrar isotopsammansättningen i 
ett snötäcke. Isotopfraktionering sker när snö smälter och sedan fryser igen. 
Isotoperna 18O och 2H är anrikat i regn jämfört med snö. Ifall regn faller på ett 
snötäcke kommer resultatet att bli en ökande andel av tunga isotoper i snötäcket. 
Förutom dessa nämnda processer påverkar exempelvis avdunstning från snötäcket, 
marktemperatur, markfuktighet, markvegetation och luftfuktighet hur 
isotopsammansättningen ändras i ett snötäcke (Kendall & McDonnell, 1998, ss. 121-
122). 
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5.4.4 Isotopsammansättning i grundvatten 
	
Variationer av stabila isotoper används bland annat för att lokalisera vilka inflöden 
som bidrar till grundvattenflödet, fastställa hur stor del av grundvattnet som 
härstammar från ytvatten samt kartlägga säsongsvariationer i grundvattenflödet (Gat, 
2010, s. 134). Även information om markvattnets blandningsförhållande från olika 
vattenkällor och markvattnets uppehållstid kan erhållas tack vare studier av stabila 
syreisotoper (Gazis & Feng, 2003). 
 
Vatten som infiltrerar en markprofil rör sig allmänt i ett nedåtgående mönster och 
följer markens genomträngliga struktur. Ju längre ner vattnet kommer i jordprofilen, 
desto mer omblandad har dess isotopinnehåll blivit. Man kan därför få en trend över 
isotopförändringen vertikalt i en jordprofil (Gat, 2010). Ju fuktigare en jord är, desto 
mer tenderar det perkolerande vattnet att välja större porer som väg ner genom 
profilen. Ju torrare jorden är desto större roll spelar de små porerna (Bengtsson, 
Saxena & Dressie, 1987). Vid undersökningar av stabila syreisotoper kan det vara 
viktigt att vara medveten om att jorden kan innehålla mobilt och immobilt vatten. Det 
immobila vattnet finns främst inom aggregaten, i mikroporer och runt aggregat som 
en tunn film. Det immobila vattnet finns därmed främst inom lerhaltiga jordar vars 
porer har en hög specifik yta (Bengtsson, Saxena & Dressie, 1987). 
 
Isotopsammansättningen i grundvattnet beror indirekt av klimatet i ett 
avrinningsområde. I tempererade klimat är isotopsammansättningen i grund- 
vattnet nästan identisk med nederbördens sammansättning. Dock gäller detta samband 
endast om grundvatteninflödet i en akvifer inte domineras av ytvatten, då 
sammansättningen i detta vatten påverkats starkt av evaporation. I klimat där marken 
under vissa tider på året är frusen beror isotopsammansättningen i grundvattnet till 
stor del av snösmältningsprocessen, och i semiarida klimat är graden av evaporation 
en viktig faktor (Gat, 2010, s. 133).  
 
Vid grundvattenytan, som är i kontakt med atmosfären, är isotopsammansättningen en 
blandning mellan sammansättningen i grundvattnet uppströms, som kan ha påverkats 
av ett flertal inflöden, och det lokala flödet. Det lokala flödet kan till exempel bero av 
läckage till eller ifrån djupare och närliggande delar av akviferen (Gat, 2010, ss. 133-
134). Isotopsammansättningen från flera inflöden till ett kombinerat flöde kan 
beskrivas av ekvation 7. I ekvation 7 inkluderas två inflöden, Q1 och Q2, och ett 
kombinerat flöde, QT. För de olika flödena anges även isotopsammansättningen, 
∂18O1,2,T (Kendall & McDonnell, 1998). 
 
∂!"!!!! = ∂!"!!!! + ∂!"!!!!         (7) 
 
Generellt påverkas inte isotopsammansättningen i grundvattnet av interaktion med 
akviferens material (Gat, 2010, s. 134) men vid höga temperaturer, mellan 50-100 oC, 
sker en stor påverkan på isotopsammansättningen då dessa kemiskt interagerar med 
berggrunden (Freeze & Cherry, 1979, s. 138). Dock kan isotopsammansättningen 
påverkas då flöden. 
 
 
  



	 20	

6. Referenslista 
6.1 Publicerat material 
	
Adrielsson, L. Rullstensås. (u.å.) (Nationalencyklopedin). Tillgänglig: 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rullst
ens%C3%A5s . [ 2016-04-14]. 

Aral, M. M., Taylor, S. W., (2011). Groundwater quantity and quality management 
[online]. Reston, Va.: American Society of Civil Engineers. Available from: 
http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3115557. [Accessed 
2016-04-18]. 

Appelo, A.A.J., Postma, D. (2005).Geochemistry, groundwater and pollution. 2. 
Uppl. Boca Raton: CRC Press. 

Barlow, P.M. Reichard, E.G. (2010). Saltwater intrusion in coastal regions of North 
America. Hydrogeology Journal, 18(1), s. 248. 

Bengtsson, L., Saxena, R.K., Dressie, Z. (1987). Soil water movement estimated from 
isotope tracers. Hydrol. Sci. J. 32, ss. 497– 520. 

Clark, I. D. & Fritz, P. (1997). Environmental isotopes in hydrogeology. Boca Raton, 
FL: CRC Press/Lewis Publishers. 

Coplen, T. B., Hopple, J. A., Bohlke, J. K., Peiser, H. S., Rieder, S. E., Krouse, H. R., 
Rosman, K. J. R., Ding, T., Vocke, R. D. J., Revesz, K. M., Lamberty, A., Taylor, 
P. and DeBievre, P. (2002). Compilation of Minimum and Maximum Isotope 
Ratios of Selected Elements in Naturally Occurring Terrestrial Materials and 
Reagents. U.S Geological Survey, Reston, Va. 

Craig, H. (1961). Isotopic Variations in Meteoric Waters. Science, 133(3465), ss. 
1702–1703. Tillgänglig: 
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/1708088?seq=2#page_scan_tab_con
tents. [2016-04-15]. 

Elger, D.F., Williams, C.B., Crowe, C.T. & Roberson, J.A. (2014). Engineering  
  Fluid Mechanics. 10. uppl. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.   

Freeze, R. A. & Cherry, J. A. (1979). Groundwater. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-
Hall. 

Gazis, C. & Feng, X. (2003). A stable isotope study of soil water: evidence for mixing  
  and preferential flow paths. Geoderma  119, 97-111. 

Gat, J. (2010). Isotope hydrology: a study of the water cycle. London: Imperial 
College Press. (Series on environmental science and management; vol. 6). 

Grip, H. & Rodhe, A. (2000). Vattnets väg från regn till bäck. 3., rev. uppl. Uppsala: 
Hallgren & Fallgren.  

Hansson, G. (2000). Konstgjord grundvattenbildning - 100-åring teknik inom svensk 
dricksvattenförsörjning. VAV AB (VA-forsk rapport 2000:5). Tillgänglig: 
http://vattenbokhandeln.manager.nu/Default.aspx?module=63&content=5&fwsite
=1&lang=SV&pid=96. [2016-04-15]. 

Hendriks, M.R. (2010). Introduction to Physical Hydrology. 1. uppl. New York:  
Oxford University Press Inc.   

Hsieh, J.C.C., Chadwick, O.A., Kelly, E.F., Savin, S.M. (1998). 
  Oxygen isotopic composition of soil water: quantifying evaporation 

and transpiration. Geoderma 82, 269– 293.  
        Jonsson, C. E., Leng, M. J., Rosqvist, G. C., Seibert, J. & Arrowsmith, C. (2009). 

Stable oxygen and hydrogen isotopes in sub-Arctic lake waters from northern 



	 21	

Sweden. Journal of Hydrology, 376(1–2), ss. 143–151. Tillgänglig: 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:302692/FULLTEXT01.pdf 

Kendall, C. & McDonnell, J. J. (Eds) (1998). Isotope tracers in catchment hydrology. 
Amsterdam ; New York: Elsevier. 

Lind, B. och Nyborg, M. (1986) Moränstruktur och hydraulisk konduktivitet.  
Göteborg : Chalmers University of Technology. (Rapportserie: 1986: 80). 
Tillgänglig: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/179514/local_179
514.pdf [2015-04-14]. 

Nationalencyklopedin. Gävleåsen. (u.å.). Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C
3%A4vle%C3%A5sen. [2016-04-14]. 

Nordström, A. Vattenförsörjning. (u.å.) (Nationalencyklopedin). Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vatte
nf%C3%B6rs%C3%B6rjning#var-finns-vattnet. [2016-04-14]. 

Rodhe, A. Grundvatten. (u.å.) (Nationalencyklopedin). Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/grund
vatten. [2016-04-13].  

Rodhe, A. (1987). The origin of streamwater traced by oxygen-18. Diss. Uppsala. 
Svenskt vatten (2010). Dricksvattenteknik: 2, Grundvatten. 1. utg. Stockholm: 

Svenskt vatten. (Publikation U). 
Sveriges geologiska undersökning. SGUs kartvisare Berggrund 1:1 miljon 

[Kartografiskt material]. Tillgänglig: http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
berggrund-1-miljon-sv.html. [2016-04-13]. Uppsala: SGU. Sveriges geologiska 
undersökning 

Tunemar, L. & Länsstyrelsen i Stockholms län (2006). Grundvatten i berg: metodik 
för övervakning av vattenkvalitet samt undersökningsresultat 1981 och 2004. 
Stockholm: Länsstyrelsen i Stockholms län. 

University of Ottawa (u.å.). Tracing the hydrological cycle. Tillgänglig: 
http://mysite.science.uottawa.ca/eih/ch2/ch2.htm#tei [2016-04-28]. 

Wikipedia (2013-03-12). Darcys lag. Tillgänglig: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Darcys_lag [2016-04-13]. 

6.2 Icke publicerat material 
	
Josef Källgården, projektledare, handläggare, Midvatten AB & Karolina Stenroth, 

processingenjör, Gästrike Vatten AB, 2016-04-05. 
Karolina Stenroth, processingenjör, Gästrike Vatten AB, 2016-04-22.	
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 

Självständigt arbete i miljö 
och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
L 

Dokumentkod 
W1649/L01 

Datum  
20160419 

Ersätter 

  Författare  
Maria Nylander 
 

Handledare  
Roger Herbert 

Rapportnamn  
Darcys lag och hydraulisk konduktivitet för mättade och 
omättade flöden 

 
Sammanfattning 
 
Beräkning av vattenflöde för mättad mark beräknas med Darcys lag. Denna lag kan förändras                           
till DarcyBuckinghams lag för att beräkna flöden för omättad mark. Markens hydrauliska                       
konduktivitet är en viktig faktor som påverkar flöde i marken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Darcys lag tillämpas för mättade flödesberäkningar (Hendriks 2010 s.64).  
 
Q = KA*(Δh/Δx) 
 
   Q: Flöde [m3/dag] 
   K: Hydraulisk konduktivitet för mättat flöde [m/dag] 
   A: Tvärsnittsarean för vattenflödet [m2] 
   Δh: Skillnaden i potentialen [m] 
   Δx: Avstånd som flödet sker för [m] 
 
Grundvattnets rörelse i mättad mark är dock svårt att visa med Darcys ekvation på grund av                               
att den hydrauliska konduktiviteten varierar mycket med djupet. Den stora variationen som                       
bidrar till osäkerhet vid beräkning av flöde beror bland annat på vilken typ av jord som                               
tvärsnittet består av, dess struktur och textur (Grip & Rodhe 2009).  
Den hydrauliska konduktiviteten är därav en stark bidragande faktor till att flödet varierar i                           
marken, och är starkt korrelerat till aggregat  och sprickbildning i jorden (Lind & Nyborg                             
1986). 
 
Vatten flödar från högre potential till lägre potential för mättade flöden likväl för omättade                           
flöden. Vattnet flödar alltså till områden med den mest negativa totala potentialen h. Den                           
totala potentialen h är en summa av gravitationspotentialen z och tryckpotentialen ψ . Detta                         
samband kallas för Bernoullis law (Hendriks 2010 s.144).  
h = z + ψ  
 
För att kunna beräkna flöden i omättad mark så måste den hydrauliska konduktiviteten för                           
omättad mark introduceras, K(ψ) . Denna konduktivitet är lägre än konduktiviteten för mättad                       
mark på grund av att markens porer innehåller luft. Den omättade hydrauliska                       
konduktiviteten är en funktion av tryckpotentialen ψ. Ju mer negativ ψ är desto mindre blir                             
den hydrauliska konduktiviteten K(ψ). Edgar Buckingham förvandlade Darcys lag till                   
DarcyBuckinghams lag för att kunna räkna på flöden för omättade förhållanden (Hendriks                       
2010 s.164):  
 
q = K( ψ) * Δh/Δl 
   
   q: flöde [cm/day] 
   K( ψ): Hydraulisk konduktivitet för omättade förhållanden [cm/day] 
   Δh: totala potentialen [cm] 
   Δl: Längden, transportsträckan på flödet [cm] 
   ψ: Tryckpotentialen [cm ] 
 
DarcyBuckinghams lag kan skrivas om för det tredimensionella rummet: 
q = K( ψ)*( ∂ h/∂ x + ∂ h/∂ y + ∂ h/∂ z) 
(Hendriks 2010) 
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Sammanfattning 
Grundvattenbildning är när vatten perkolerar genom jorden så att grundvattenmagasinet fylls                     
på med mer vatten. Vatten från nederbörd tränger in i marken och infiltreras, men vatten kan                               
även tränga in från näraliggande vattendrag om grundvattenytan är låg och en tryckskillnad                         
uppkommer. Hur stor grundvattenbildningen är varierar med årstiderna, men även markens                     

infiltrationskapacitet påverkar hur snabbt grundvattenmagasinet fylls på.    



Grundvattenbildning 
Där marken är helt vattenmättad kallas vattnet för grundvatten. Vattnet i marken ovanför                         
grundvattenzonen benämns markvatten (Grip & Rodhe, 2000, s.14). Beroende på vilken                     
berggrund som finns i området kan vatten lagras i olika stor kvantitet. De vanligaste                           
bergarterna i Sverige är gnejs och granit. Dessa bergarter är kompakta vilket leder till att                             
grundvattnet endast kan lagras i sprickor (Rodhe, u.å.). Berggrunden i Gävleåsen består till                         
största del av sandsten (Sveriges geologiska undersökning, u.å.). Sandsten är poröst vilket                       
medför att Gävles berggrund kan hålla mer vatten än andra mer kompakta berggrunder                         
(Rodhe, u.å.).  
 
Grundvattenbildning är benämningen på processen då grundvattenmagasinet fylls på med                   
mer vatten. Detta sker genom att markvatten stömmar till grundvattenzonen och blir                       
grundvatten (Grip & Rodhe, 2000, s.51). Grundvattenbildningens storlek beror på hur mycket                       
nederbörd som kommit, vilken typ av vegetation som finns i området samt klimatet. I svenskt                             
klimat är grundvattenbildningen som störst under hösten och våren, då nederbörden är som                         
störst. Det sker ingen grundvattenbildning under sommaren eftersom värmen gör att mycket                       
av nederbörden avdunstar och marken inte når fältkapacitet, vilket medför att                     
nederbördsvattnet hålls kvar i markvattenzonen. Under vintern, när markvattnet är fruset,                     
perkolerar mindre eller inget vatten ner till grundvattenmagasinet och det sker ingen                       
påfyllnad av grundvattenmagasinet (Svenskt vatten, 2010, s.8). 
 
Hur stor grundvattenbildningen är beror även på markens infiltrationskapacitet, det vill säga                       
hur mycket vatten som kan tränga in i marken och perkolera ner till grundvattenytan.                           
Infiltrationskapaciteten bestäms av olika faktorer, bland annat jordens vattenhalt (Grip &                     
Rodhe, 2000, s.55). Först när rotzonen har uppnått fältkapacitet kan vatten infiltera ner till                           
grundvattnet, innan dess tas vattnet upp av växterna och transpireras tillbaka till luften                         
(Rodhe, u.å.). Gravitationen och tryckkrafter verkar sedan på vattnet så att det infiltreras ner                           
till grundvattenzonen. Tryckgradienten som driver infiltrationen minskas över tid tills                   
infiltrationskapaciteten når ett konstant värde. Det är detta värde som används vid mätningar                         
av infiltrationskapacitet i marken (Grip & Rodhe, 2000, s.55).  
 
Den mättade hydrauliska konduktiviteten i marken påverkar också dess infiltrationskapacitet.                   
Ofta är den mättade hydrauliska konduktiviteten lika stor som, eller något mindre än, det                           
konstanta värde som infiltrationskapaciteten går mot med tiden. Jordens porstorlek påverkar                     
hur stor jordens mättade hydrauliska konduktivitet är. Textur och struktur hos jorden är                         
således viktiga faktorer för hur stor dess infiltrationskapacitet är (Grip & Rodhe, 2000, s.55).  
 
Grundvatten består oftast av nederbörd som infiltreras i marken, men påfyllnad av                       
grundvattenmagasinet kan även ske genom inducerad grundvattenbildning. Det inträffar när                   
grundvattenytan är lägre än vattenytan i ett intilliggande ytvattendrag, då pressas ytvattnet in                         
till grundvattenmagasinet på grund av tryckskillnaden (Svenskt vatten, 2010, s.7). I                     



situationer då grundvattenupptag används för dricksvattenförsörjning kan grundvatten               
bildningen vara mindre än upptaget. Konstgjord grundvattenbildning kan därmed användas                   
för att öka vattenmängden (Svenskt vatten, 2010, s.11). 
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Bakgrund om dricksvattenförsörjningen i Gävle kommun 

Gävle är en kommun i Gästrikland där det bor cirka 90 000 personer. Dricksvatten                           

försörjningen till invånarna i kommunen sker genom uttag av vatten ur Gävleåsens                       

grundvattenmagasin. Produktionen av dricksvatten från åsen är 300 liter per sekund                     

(Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 20160405). Gävleåsen är en rullstensås                   

som har bildats av smältvattensediment från inlandsisen. Åsen sträcker sig från                     

Enköpingsåsen i söder, som ligger 65 kilometer från Gävle och fortsätter sedan ytterligare 65                           

kilometer norr ut (Nationalencyklopedin, u.å.) . Det grovkorninga materialet i rullstensåsen                   

gör att den har en god vattengenomsläpplighet och på grund av detta bildas                         

grundvattenmagasin i de djupare delarna av åsen (Adrielsson, u.å.). 

 

För att invånarna i Gävle kommun ska få tillgång till rent dricksvatten, görs inte bara                             

grundvattenupptag från grundvattenmagasinet i Gävleåsen. Även konstgjord infiltration av                 

åvatten från Gavleån implementeras i åsen för att säkerställa en god vattentillgång                       

(Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 20160405). Rullstensåsens sandiga och                 

grusiga material ger en god vattenrening av åvattnet som infiltreras (Nordström, u.å.).                       

Mätningar av grundvattennivån på några platser i åsen visar dock att grundvattennivån har                         

sjunkit mellan åren 19982014, trots implementering av konstgjorda infiltrationsflöden                 

(Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 20160405). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referenslista 

Adrielsson, L. Rullstensås . (u.å.) (Nationalencyklopedin). Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rullstens%C3

%A5s . [ 20160414]. 

Nationalencyklopedin. Gävleåsen. (u.å.). Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/g%C3%A4vl

e%C3%A5sen. [20160414]. 

Nordström, A. Vattenförsörjning. (u.å.) (Nationalencyklopedin). Tillgänglig: 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vattenf%C3

%B6rs%C3%B6rjning#varfinnsvattnet. [20160414]. 

 

Icke publicerat material 
Josef Källgården, projektledare, handläggare, Midvatten AB & Karolina Stenroth, 

processingenjör, Gästrike Vatten AB, 20160405 



 
 

Självständigt	arbete	i	miljö-	och	
vattenteknik	15	hp 

Dokumenttyp 
L 

Dokumentkod 
W-16-49	/	L-04 

Datum	 
2016-04-18 

Ersätter 

 Författare	 
Linn	Berkelund 
 

Handledare	 
Roger	Herbert 

Rapportnamn	 
Metoder	för	isotopanalys 

 
Metoder för isotopanalys 
Masspektrometri är en vanlig metod för analys av stabila isotoper. Vanligen bestäms 
förhållandet mellan de två mest förekommande isotoperna av ett atomslag (Clark & Fritz, 
1997, s. 6). Förhållandet uttrycks som en kvot, R=Ni/Nj vilket är kvoten mellan den näst 
vanligaste och den vanligaste isotopen (Gat, 2010, s. 10). För att undvika fel i mätvärden är 
det viktigt att mäta alla vattenprover som ska jämföras med samma masspektrometer under 
ett kort tidsintervall, exempelvis en dag (Clark & Fritz, 1997, s. 6). 
 
VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) och SLAP (Standard Light Antarctic 
Precipitation) är exempel på två internationella standarder som används som referenser vid 
isotopanalys av vatten. För syre uttrycks kvoten mellan isotoperna 18O och 16O genom att 
beräkna fram δ18Oprov enligt ekvation 1 nedan. I ekvationen uttrycks kvoten mellan 18O och 
16O som en skillnad från en referens i promille. δ18O kan alltså ha ett negativt eller positivt 
värde (Clark & Fritz, 1997, ss. 6-7). 
  

!!"!!"#$ =
!!"

!!"
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!!"
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!"#"!"$%

∗ 1000‰        (1) 

 
Genom att studera ekvation 1 kan det ses att ett negativt värde på δ18O betyder att 
vattenprovet innehåller mindre av isotopen 18O än vad referensen gör. Således betyder ett 
positivt värde att provet innehåller mer 18O än referensen.  
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Sammanfattning 
Texten ger en introduktion till hur isotopsammansättningen varierar i vatten beroende på 
vilka processer som det genomgått. I fokus står hur isotopsammansättningen kan variera i 
nederbörd, det kända sambandet Global Meteoric Water Line som upptäcktes på 1960-talet 
och hur säsongskillnader i isotopsammansättningen kan användas för att uppskatta 
grundvattencirkulationen i ett område.  

 
 
 



Isotoper i den hydrologiska cykeln  
Meterologiska processer påverkar den hydrologiska cykeln och stabila isotoper som finns i 
vattnet. Detta leder till att vatten med olika ursprung får olika sammansättning av isotoper 
vilket möjliggör spårning av grundvattens ursprung (Clark & Fritz, 1997, s. 36). 
Isotopfraktionering sker exempelvis i interaktionen mellan havsvatten och atmosfären, i 
molnen, i interaktionen mellan markytan atmosfären och vegetationen samt i yt- och 
grundvatten (Gat, 2010, s.38). Om vatten med olika syreisotopsammansättning blandas får 
det blandade vattnet en ny isotopsammansättning som kan beräknas om flödena från de olika 
källorna samt δ18O- värden är kända (Kendall & McDonnell, 1998, s. 80).  
 
En isotopbalans kan ställas upp för en vattenvolym om avdunstningens hastighet, in- och 
utflöden, massan av vattenvolymen samt isotopkvoten hos vattenvolymen, det vatten som 
avdunstar och inflödet är kända. Ett antagande som måste göras för att utföra beräkningarna 
är att det sker total omblandning av vattnet. Det antas alltså inte förekomma olika 
isotopkvoter i olika delar av vattnet. Denna uppställning lämpar sig exempelvis inte för 
fasförändringar genom transpiration, avdunstning från is och avdunstning från marken 
(Rodhe, 1987, ss. 80, 89-90).   
  
Nederbörd 
Genom analys av nederbörd, vatten från sjöar och floder från Nordamerika samt andra delar 
av världen har ett linjärt samband mellan δ2H- och δ18O-värden upptäckts som ges av 
ekvation 1 (Craig, 1961).  
 
!!! = 8!!"! + 10         (1) 
 
Sambandet benämns Global Meteoric Water Line (GMWL). Det linjära förhållandet mellan 
δ2H och δ18O som uppkommer i nederbörd är på grund av den fraktionering som sker mellan 
olika isotoper när vatten avdunstar från haven (Kendall & McDonnell, 1998, ss. 65, 92). Mer 
av isotopen 16O än 18O kommer att finnas i gasfasen än i vattenfasen. Lokalt kan det variera 
hur väl nederbördsdata följer GMWL. Värden för δ2H- och δ18O uppmätta för ett lokalt 
område kan plottas mot varandra för att få ett mer platsspecifikt linjärt samband. Det erhållna 
linjära sambandet kan sedan jämföras med lokala yt- och grundvattendata. Upptäckten av 
sambandet mellan δ2H och δ18O har möjliggjort studier av grundvattens ursprung (Clark & 
Fritz, 1997, ss. 27, 36, 51). 
  
När ideala förhållanden råder kommer sammansättningen av isotoper i regn följa Rayleighs 
lag för öppna jämviktssystem. Då kan förhållandet mellan två isotoper i ett flöde beräknas 
ifall den initiala kvoten R mellan dem, samt fraktioneringsfaktorn α är känd med ekvation 2 
där Ref är isotopkvoten i det sökta flödet (Gat, 2010, ss. 29, 52). 
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Vid verkliga förhållanden kan dock inte ekvationen ovan användas för att beräkna den exakta 
kvoten mellan två isotoper i ett flöde. Detta beror på att mycket av det kondenserade vattnet i 
molnen kommer bli kvar som suspenderade partiklar i molnen istället för att direkt falla ned 
som regn. Det kommer då att ställas in en jämvikt mellan isotoper i det suspenderade vattnet 
och vatten i ångfas i molnen. Detta kommer att påverka förhållandet mellan olika 
syreisotoper i regnet. Ifall nederbörd faller i fast form kommer inte isotopsammansättningen 
påverkas av denna jämvikt. Nederbörden behåller därav den isotopkvot som var när vattnet 
övergick till fast form (Gat, 2010, s. 52). 
  
Snö 
Isotopkvoten i ett snötäcke är huvudsakligen ett resultat av isotopsammansättningen i all 
nederbörd som bidragit till att bygga upp snötäcket (Kendall & McDonnell, 1998, s.119). 
Förutom detta kan olika processer ske som ändrar isotopsammansättningen i ett snötäcke. 
Isotopfraktionering sker när snö smälter och sedan fryser igen. Regn är anrikat på isotoperna 
18O och 2H jämfört med snö. Ifall regn faller på ett snötäcke kommer resultatet att bli en 
ökande andel av tunga isotoper i snötäcket. Förutom dessa nämnda processer påverkar bland 
annat avdunstning från snötäcket, marktemperatur, markfuktighet, markvegetation och 
luftfuktighet hur isotopsammansättningen ändras i ett snötäcke (Kendall & McDonnell, 1998, 
ss. 121-122). 
  
Temperaturvariationer i nederbörd 
Andelen 18O och 2H i nederbörd minskar med minskande temperatur. Ifall δ18O ‰ - värden 
plottas mot temperatur för olika platser i världen erhålls en graf som visar ett linjärt 
förhållande. Lokalt under en kort tid kan dock förhållandet mellan δ18O och temperaturen 
skilja sig. Med minskande temperatur blir δ18O ‰ - värdena allt mer negativa (Clark & Fritz, 
1997, ss. 64-65). 
  
Säsongsvariationer 
Isotopsammansättningen i nederbörd varierar med säsong. På en plats med stora 
säsongsvariationer i temperatur kan variationen i isotopkvoten ses mest tydligt. Denna 
variation kan användas för att uppskatta hastigheten på grundvattencirkulationen i ett område 
samt när på året som mest inströmning av vatten sker (Clark & Fritz, 1997, ss. 71-72).   
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Sammanfattning 
När grundvattenupptaget är större än grundvattenbildningen kan konstgjord infiltration 
tillämpas för att öka vattenmängden i grundvattenmagasinet. Det finns flera olika 
infiltrationsflöden som används, exempelvis bassänginfiltration, inducerad infiltration och 

sprinklerinfiltration.   



Konstgjord grundvattenbildning 
När den naturliga grundvattenbildningen inte är tillräckligt stor för att försörja invånarna med                         
det dricksvatten som behövs kan konstgjord infiltration av ytvatten implementeras (Svenskt                     
vatten, 2010, s.11). Ytvatten innehåller en större mängd organiskt och suspenderat material                       
än grundvatten och under infiltration i marken sker en avskiljning av dessa material från                           
vattnet. När halterna av dessa är för höga i ytvattnet krävs en förbehandling innan                           
infiltrationen för att minska förekomsten av suspenderat och organiskt material i vattnet.                       
Detta görs för att minska infiltrationstiden och risken för att infiltrationsanläggningen sätts                       
igen av partiklar. Det organiska materialet i ytvattnet bryts ner av mikroorganismer under                         
infiltrationen. Det är en syrekrävande process och om halten organiskt material i vattnet är                           
hög kan det leda till att det lösta syret i vattnet tar slut . Om det lösta syret i vattnet tar slut                                           
kan detta medföra att det sker en återföring av järn och mangan till vattnet eller att halten                                 
organiskt material i vattnet ökar. Det finns även en risk att svavelväte bildas (Svenskt vatten,                             
2010, s.25). Att använda konstgjort grundvatten som dricksvatten är ändå att föredra framför                         
att rena ytvatten i reningsverk. Under konstgjord infiltration bryts oönskade ämnen ner,                       
fastläggs och fälls ut (Hansson, 2000). Det sker även en ökning av kalciumhalten och                           
alkaliniteten när vatten infiltreras som har betydelse för att få en god dricksvattenkvalitet                         
(Svenskt vatten, 2010, s.26). 
 
De finns olika typer av infiltrationsanläggningar som kan tillämpas vid konstgjord                     
infiltration, bland annat infiltrationsbassänger, inducerad infiltration och sprinklerinfiltration.               
Infiltrationsbassänger är den infiltrationsanläggning som förekommer på flest ställen i                   
Sverige (Hansson, 2000). För att rena ytvattnet luftas det och leds till infiltrationsbassängen,                         
som har ett sandskikt med ett djup på cirka en meter (Svenskt vatten, 2010, s.26). När                               
ytvatten perkolerar genom sandlagret avlägsnas oönskade partiklar och efter en tid i drift                         
bildas också en biohud av mikroorganismer som effektiviserar reningen av vattnet.                     
Mikroorganismerna bryter ner organiskt material och filtrerar bort suspenderat material från                     
vattnet. När vattnet passerat sandskiktet fortsätter det att perkolera genom de naturliga                       
jordlagren medan reningen av vattnet fortfarande pågår. Till slut hamnar vattnet i                       
grundvattenmagasinet och kan pumpas upp ur brunnar för att användas som dricksvatten                       
(Hansson, 2000).  
 
Vid inducerad infiltration krävs att grundvattenmagasinet har en hydraulisk förbindelse med                     
ytvatten. För att förstärka grundvattenbildningen pumpas vatten upp från                 
grundvattenmagasinet så att ett läckage av ytvatten induceras till akviferen. Eftersom                     
ytvattnet infiltreras genom marken kortare tid än vid exempelvis bassänginfiltration får                     
grundvattnet inte lika god kvalitet. Det finns även en större risk för syrefria förhållanden                           
eftersom ytvattnet inte kan luftas innan det tränger genom bottensediment som ofta har höga                           
halter organiskt material. För att beräkna vattnets upphållstid i infiltrationsanläggningen                   
används ofta stabila väte och syreisotoper eftersom de redan finns i vattnet. Tillsättning av                           



spårämnen som görs vid infiltrationsbassänger blir för komplicerat med sjöar och vattendrags                       
stora vattenvolymer (Hansson, 2000).  
 
Ytterligare en anläggning för konstgjord grundvattenbildning är sprinklerinfiltration. Ytvatten                 
leds från vattendrag eller sjöar till ett sprinklingssystem som sprider ut vattnet på marken,                           
vattnet infiltrerar sedan och renas av mikroorganismerna i jorden. Sprinklerinfiltration                   
fungerar på samma sätt som när regnvatten perkolerar genom marken och bildar grundvatten                         
(Hansson, 2000). 
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Organiskt material, järn, mangan och svavelväte i grundvatten. 
 
Vid konstgjord infiltration av vatten ökar risken för att grundvattnet förorenas av organiskt 
material. Ytvatten innehåller generellt mer organiskt material jämfört med grundvattnet. Vid 
infiltration av ytvatten kan således kapaciteten av den biologiska nedbrytningen i marken 
inom infiltrationsområdet överstigas. Detta kan leda till att organiskt material når grundvattnet 
(Svenskt vatten, 2010,  s. 89). 
 
Nedbrytning av organiskt material är en syrekrävande process där kolsyra är en av 
slutprodukterna. Processen  kan således bidra till anoxiska och suboxiska, det vill säga 
reducerande, förhållanden i grundvattenmagasinet (Appelo & Postma, 2005, s. 53). Då 
syrehalten i grundvattnet är låg sänks även redoxpotentialen vilket leder till att järn- och 
manganjoner kan frisättas från sina oxidformer. Metallerna förekommer naturligt i 
berggrunden och kan binda starkt till organiskt material. Komplexen som bildas är svåra att 
bryta ned med kemiska behandlingsmetoder. En hög järnhalt i dricksvattnet påverkar både 
vattnets lukt och smak samt orsakar missfärgningar på exempelvis keramikföremål (Svenskt 
vatten, 2010,  s. 44).  
 
För att rena grundvattnet från järn och mangan fälls jonerna ut till olösta föreningar genom 
oxidation samt en höjning av pH. Dessa föreningar fångas sedan upp av ett filter. (Svenskt 
vatten, 2010,  s. 29) Även biologisk rening förekommer då autotrofa bakterier oxiderar järn 
och mangan vilket leder till utfällning av slam. Denna process kan även ske i 
distrubutionsnätet vilket kan skapa obehag för konsumenter. De högsta tillåtna halterna av 
järn i dricksvatten är 0,1 mg/l och gränsvärdet för mangan är 0,05 mg/l (Svenskt vatten, 
2010,  ss.43-45). 
 
I områden med sedimentär berggrund och gyttjeleror finns risk för förorening av grundvattnet 
i form av svavelväte, som är en giftig och mycket flyktig gas. Svavelväte bildas genom 
reduktion av svavelföreningar vid anoxiska och suboxiska förhållanden. I vatten dominerar 
olika svavelföreningar beroende på pH. Svavelväte är den enda flyktiga svavelföreningen i 
vatten och dominerar vid ett pH lägre än 7. Effektiv avdrivning av svavelväte sker genom 
luftning vid ett ett pH lägre än 6. Restmängden svavel efter luftning oxideras vid ett högre pH 
genom reaktion med väteperoxid (Svenskt vatten, 2010,  ss. 71-73). 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport innefattar ytvatteninträngning och vad som kan påverka riktningen på flödet i 
en öppen och en sluten akvifer. Även begreppet saltvatteninträngning berörs. Både dess 
uppkomst och påverkan på dricksvattenkvaliteten förklaras.   
  



Salt- och ytvatteninträngning 
 
Det finns olika typer av akviferer som benämns bland annat öppna eller slutna. En sluten 
akvifer är separerad från omgivande vatten av ett helt eller delvis ogenomtränglig skikt, som 
exempelvis  kan bestå av silt eller lera. I en sluten akvifer styrs flödet ut akviferen bland annat 
av vattnets förmåga att tryckas ihop (Aral et al., 2011, s. 299, 303). 
 
Grundvattenytan i en akvifer varierar beroende på bland annat nederbördsmängden i området 
och interaktion med närliggande ytvatten, exempelvis en flod eller en sjö. I en period med 
mycket nederbörd fylls akviferen med vatten och dess yta höjs. Till följd av detta ökar den 
hydraliska tryckgradienten mellan akviferens grundvattenyta och ytan  på närliggande 
vattendrag. Detta medför att vatten flödar från akviferen till ytvattnet.  Under torrperioder 
minskar flödet från akviferen  till ytvattnet till följd av en lägre grundvattenyta.(Aral et al., 
2011, ss. 296-297). 
 
I de fall då en akviferen används som dricksvattentäkt finns risk för överuttag av vatten. 
Vid alltför intensiv pumpning sänks grundvattenytan vilket kan innebära att ytan på 
närliggande vattendrag befinner sig över grundvattenytan. Då detta inträffar ändrar flödet 
riktning och ytvatten tränger in i akviferen. Flödesriktningen påverkas även av berggrundens 
topografi, exempelvis i de fall då berggrunden sluttar mot ytvattendraget  (Aral et al., 2011, s. 
296). 
 
Salt grundvatten kan uppkomma till föjd inträngning av relikt salt grundvatten och 
saltvatteninträngning från hav. Relikt saltvatten uppkom  under istiden då kustområdena i 
Sverige var täckta av havsvatten. Detta vatten finns än i dag lagrat under sötvattenzonen i 
berggrundens spricksystem. Om en akvifer minskar kraftigt i volym kan det salta relika 
vattnet tränga in i djupt borrade brunnar. Detta kan innebära att akviferen inte längre är 
lämplig som dricksvattentäckt (Svenskt Vatten, 2010, ss. 85-86). 
 
Inträngning av saltvatten från havet är vanligast där fastlandet gränsar mot havet samt på 
skärgårdsöar. Vid ett stort uttag av grundvatten från en kustnära akvifer minskar 
sötvattenzonen i volym och gränsskiktet mellan sötvatten- och saltvattenzonen förflyttas inåt 
mot land samt uppåt mot markytan. Detta innebär att grundvattnet i djupborrade brunnar kan 
få förhöjda salthalter. Den ökade salthalten indikeras av höga natrium- och kloridjonhalter 
(Svenskt Vatten, 2010, ss. 85-86). Vatten som har en kloridhalt på mindre än 300 mgCl-/l 
klassas som sötvatten (Hendriks, 2010, s. 105). 
 
Hur mycket saltvatten som kommer in i en akvifer beror av ett flertal faktorer. Till exempel 
ökar risken för saltvatteninträngning om uttaget av vatten från en akvifer är större än 
grundvattenflödet in i akviferen samt om avståndet mellan utpumpningsstationerna är för litet 
(Barlow & Reichard, 2010). 
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Sammanfattning 
 
Rapporten behandlar stabila syreisotoper och väteisotoper. Deras egenskaper, till exempel                   
bindningsstyrka och massa tas upp. Även vattenmolekylen och dess olika                   
isotopsammansättningar tas upp. 
 
   



Syre och väteisotoper, stabilitet och egenskaper 
 
Grundämnena uppträder i olika isotoper i naturen, både stabila former och instabila former                         
med olika halveringstid. De stabila isotoperna bland grundämnen med protonantal lägre än 20                         
uppträder vanligtvis då kvoten mellan antal protoner och antal neutroner är nära ett. Eftersom                           
isotoperna i ett grundämne skiljer sig åt i antal neutroner påverkar detta atomers och                           
molekylers massa och därmed dess fysikaliska och kemiska egenskaper (Clark & Fritz, 1997,                         
ss.23). 
 
Syre består av åtta protoner och har elva isotoper med ett neutronantal från 12 till 22. Dessa                                 
benämns enligt konventionen med 12O till 22O, där siffran betecknar summan av antalet                         
protoner och neutroner. Åtta av dessa isotoper är radioaktiva och har en halveringstid på som                             
mest 122 sekunder. De isotoper som är stabila är 16O, 17O samt 18O, och den stabilaste av dessa                                   
är 16O som utgör mer än 99 % av allt syre (Clark & Fritz, 1997, s.3). Väte har två stabila                                       
isotoper. I den vanligaste isotopen, 1H, består atomkärnan av en proton och förekommer i                           
99,98 % av alla väteatomer i hydrosfären. Den andra stabila isotopen, 2H, kallas även                           
deuterium och består förutom protonen av en neutron och uppträder i 0,015 % av                           
väteatomerna. Det finns även en instabil väteisotop, tritium, med två neutroner. Trots att den                           
är instabil används isotopen som ett spårämne inom hydrologin då dess halveringstid på 12,23                           
år är i samma storleksordning som många grundvattenreservoarers uppehållstid (Gat, 2010,                     
ss.910). 
 
Vattenmolekylens sammansättning av väte och syre ger nio kombinationer av stabila väte och                         
syreisotoper i molekylen. Sammansättningen av isotoper påverkar vattnets egenskaper som till                     
exempel densitet, kokpunkt och smältpunkt. Förekomsten av dessa i hydrosfären varierar i                       
olika vatten, ett genomsnitt av fem av dem kan ses i tabell 1 (Gat, 2010, s.10 ur Coplen et al                                       
2002) (Gat, 2010, ss.1011). 
 
Tabell 1. Isotopsammansättning och förekomst av vattenmolekyler 

Vattenmolekyl  Förekomst [%] 

1H 216O  99.731 

1H 2H 16O  0,03146 

1H 218O  0,2 

1H 2H 18O  6,116∙105 

2H 216O  2,245∙106 

 

 



Isotopernas olika massor ger dem olika bindningstyrka och detta påverkar reaktionshastighet,                     
till exempel vid avdunstning. För att flytande vatten ska avdunsta krävs att vätebindningar                         
bryts. Eftersom 18OH bindningen är starkare än16OH bindningen har 1H 218O lägre ångtryck                       
än 1H 216O. Bindningsstyrkan har alltså ett starkt samband med vattnets ångtryck. Detta leder                         
till att förångning av 1H 216O går fortare än 1H 218O och en anrikning av tyngre isotoper sker i                                 
den flytande fasen. Vid höga temperaturer bryts vattenmolekylers bindningar lättare till följd                       
av att ångtrycket ökar med ökad temperatur (Fritz & Clark, 1997, ss. 2627). 
 
 
 
 
Referenslista: 
Clark, I. D. & Fritz, P. (1997). Environmental isotopes in hydrogeology. Boca Raton, FL:                           
CRC Press/Lewis Publishers. 
Gat, J. (2010). Isotope hydrology: a study of the water cycle. London: Imperial College Press.                             
(Series on environmental science and management; vol. 6). 
 
Coplen, T. B., Hopple, J. A., Bohlke, J. K., Peiser, H. S., Rieder, S. E., Krouse, H. R.,                                   
Rosman, K. J. R., Ding, T., Vocke, R. D. J., Revesz, K. M., Lamberty, A., Taylor, P. and                                   
DeBievre, P. (2002). Compilation of Minimum and Maximum Isotope Ratios of Selected                       
Elements in Naturally Occurring Terrestrial Materials and Reagents. U.S Geological Survey,                     
Reston, Va. 
 
 

 



 
 

Självständigt arbete i miljö och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

L 
Dokumentkod 
W1649 / L10 

Datum 
20160419 

Ersätter 

  Författare 
Malin Olsson 

Handledare  
Roger Herbert 

Rapportnamn 
Isotopfraktionering 

 

Isotopfraktionering 
Förekomsten av olika isotoper varierar mellan vattenreservoarer. Denna isotopfraktionering                 
beror på isotopernas olika egenskaper, i grunden på isotopernas massa. Fraktionering kan                       
delas upp i jämviktsfraktionering (termodynamisk fraktionering) och kinetisk fraktionering                 
och transportfraktionering (Gat, 2010, ss.2223). 
 
Jämviktsfraktionering sker på grund av att lättare isotoper har en högre reaktionshastighet än                         
tyngre isotoper. Reaktionshastigheten styrs av hur mycket energi som åtgår för att bryta                         
bindningar. Den tyngre isotopen har en högre bindningsstyrka och tenderar därför att anrikas i                           
reaktanten, medan den lättare isotopen anrikas i produkten. Jämviktsfraktionering kan följa på                       
fasövergångar, till exempel då vatten övergår från flytande fas till ånga anrikas den tyngre                           
isotopen i  den flytande fasen (Clark & Fritz, 2010, s.22). 
 
Vattenmolekyler med olika isotopsammansättning kan även ge upphov till fraktionering när                     
diffusion sker i till exempel luft. Molekyler med olika isotopsammansättning diffunderar med                       
olika hastighet. Fraktionering kan också ske med andra transportprocesser så som viskositet. I                         
dessa fall påverkar intramolekylära bindningar främst vätebindningar fraktioneringen (Gat,                 
2010, s.26). 
 
Isotopfraktionering vid reaktioner varierar med temperaturen. Vid låga temperaturer sker en                     
högre grad av fraktionering än vid högre temperaturer (Clark &Fritz, 1997, ss. 2729). 
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Avdunstning 

 

Vid avdunstning från ytvatten sker en fraktionering av isotopsammansättningen då flytande                     

vatten övergår i ånga. Denna fraktionering påverkas dock av många faktorer, vilket gör att                           

den varierar över tid och rum. Några av faktorerna är ytvattnet isotopsammansättning,                       

humiditeten över vattenytan, vattenytans struktur samt luftmassors rörelser (Gat, 2010, ss.                     

4748). 

 

Isotopfraktioneringen i markvatten påverkas av jordens struktur och att det i marken finns                         

vatten i både flytande form och gasform. Avdunstningen sker längs en avdunstningszon i den                           

övre delen av markprofilen och där anrikas tyngre isotoper. Vid nederbörd uppstår en gradient                           

mellan den mättade zonen och avdunstningszonen, med regnvatten överst i markprofilen och                       

avdunstningszon därunder. Längre ner i markprofilen är markvattnet relativt opåverkat                   

isotopfraktionering. Avdunstningens isotopfraktionering i markvatten, anrikning av O18 i                 

jord, ger inte någon nämnvärd effekt på isotopsammansättningen i grundvatten i tempererade                       

klimat (Gat, 2010, ss. 110113). 

 

I växterna sker ingen nämnvärd isotopfraktionering, på så vis kan man spåra varifrån vattnet i                             

växterna härstammar, till exempel från grundvatten, eller avdunstningszonens markvatten. I                   

växternas transpiration kan fraktionering ske, beroende på många faktorer såsom klimat,                     

växtsort och varifrån vattnet kommer. Växtens vatten är dessutom inte homogent utan kan ha                           

olika isotopsammansättning i olika delar av växten (Gat, 2010, ss. 113121). 
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Isotopsammansättning i grundvattnet 
Variationer av stabila isotoper används bland annat för att lokalisera vilka inflöden som bidrar 
till grundvattenflödet,  fastställa hur stor del av grundvattnet som  härstammar från ytvatten 
samt kartlägga säsongsvariationer i grundvattenflödet (Gat, 2010, s. 134). 

Grundvatten bildas då vatten, som infiltrerats i marken, hejdas av ett ogenomträngligt skikt. 
Detta kan ske både då överflödigt vatten transporteras nedåt i marken samt i större skala, då 
det största vattenflödet sker i vertikal riktning. Det vertikala flödet genom akviferer 
uppkommer till följd av en tryckgradient. Benämningen grundvatten innefattar även vatten 
djupt under markytan som varken  har inflöde eller utflöde samt fossilt grundvatten, som är 
återstoden av havsvatten från den  tid då markytan var belägen under havsytan (Gat, 
2010, s.132). 

Isotopsammansättningen i grundvattnet beror indirekt av klimatet i avrinningsområdet. I 
tempererade klimat är isotopsammansättningen  i grundvattnet  nästan identisk med 
nederbördens sammansättning. Dock gäller detta samband endast om grundvatteninflödet i en 
akvifer inte domineras av ytvatten, då sammansättningen i detta vatten påverkats starkt av 
evaporation. I klimat där marken under vissa tider på året är frusen beror 
isotopsammansättningen till stor del av snösmältningsprocessen, och i semiarida klimat är 
graden av evaporation en viktig faktor (Gat, 2010, s.133) 

Vid grundvattenytan, som är i kontakt med atmosfären, är isotopsammansättningen en 
blandning mellan sammansättningen i grundvattnet uppströms, som kan ha påverkats av ett 
flertal inflöden, och det lokala flödet. Det lokala flödet kan till exempel bero av läckage till 
eller ifrån djupare och närliggande delar av akviferen (Gat, 2010, ss. 133-134). 

Generellt påverkas inte isotopsammansättningen i grundvattnet av interaktion med material i 
en akvifer (Gat, 2010, s. 134) men vid höga temperaturer, mellan 50-100 grader C, sker en 
stor påverkan på isotopsammansättningen då dessa kemiskt interagerar med berggrunden 
(Freeze & Cherry, 1979, s. 138). 
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Ett Piperdiagram kan tillämpas för att analysera flera olika vattenprovers kemiska                     
uppsättningar. I ett sådant diagram separeras koncentrationen anjoner från katjoner. Axlarna                     
till triangelgrafen för katjoner representeras av Ca, Mg och Ka + Na, medan triangelgrafen                           
för anjoner representeras av Cl, SO4, och CO3 + HCO3. Jonernas koncentration mäts i                           
enheten milliekvivalenter per liter (meq/L). Informationen från katjons och anjonstriangeln                   
transfereras till en diamantformad graf som ger information om vattnets kemiska                     
sammansättning.  
  
Fördelen med Piperdiagram är dels att många vattenanalyser kan visualiseras samtidigt.                     
Dessutom kan metoden nyttjas för att identifiera vad för typ av vatten det är man analyserar,                               
eller om det är en blandning av olika vatten (Appelo & Postma, 2013, s.911).  
 

 
Figur 1  Bilden visar ett PiperDiagram och har reviderats med godkännande från                         
upphovsmannen (Wikimedia Commons 2015).  
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Sammanfattning 
 
Att studera innehåll av stabila syreisotoper i markvatten kan nyttjas för att få ut denna viktiga                               
information om vattenflöden och med hjälp av studien kan man identifiera flöden såsom                         
infiltration, perkulering och evapotranspiration. Även information om markvattnets               
blandningförhållande från olika vattenkällor och markvattnets uppehållstid kan erhållas tack                   
vare studier av stabila styreisotoper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studera grundvatten 
Att känna till hur grundvatten rör sig och flödar är viktigt ur många synpunkter. För att                               
bedöma hur mycket grundvatten en jord innehåller är det relevant att ta reda på hur mycket                               
vatten som strömmar till grundvattnet. Inflödeskällor är bland annat regnvatten,                   
vatteninträngning från bäckar och liknande (Gazis & Feng 2003).  
Att studera innehåll av stabila syreisotoper i markvatten kan nyttjas för att få ut denna viktiga                               
information om vattenflöden och med hjälp av studien kan man identifiera flöden såsom                         
infiltration, perkulering och evapotranspiration. Även information om markvattnets               
blandningförhållande från olika vattenkällor och markvattnets uppehållstid kan erhållas tack                   
vare studier av stabila styreisotoper (Gazis & Feng 2003). 
 
Infiltration i markprofilen 
Vatten som infiltrerar en markprofil rör sig allmänt i ett nedåtgående mönster och följer                           
markens mer genomträngliga struktur. Ju längre ner vattnet kommer i jordprofilen, desto mer                         
omblandad har dess isotopinnehåll blivit. Man kan därför få en trend över isotopförändringen                         
vertikalt i en jordprofil (Gat 2010). Ju fuktigare en jord är, desto mer tenderar det                             
perkulerande vattnet att välja större porer som väg ner genom profilen. Ju torrare jorden är                             
desto större roll spelar de små porerna. För homogena jordar kan perkulationsprocessen                       
beskrivas med hjälp av “Richards ekvation” (Bengtsson, Saxena & Dressie 1987). Då vatten                         
perkulerats till ett djup under det övre markskiktet så påverkas detta vatten inte längre av                             
evapotranspiration och fraktionering (Bengtsson, Saxena & Dressie 1987). 
Vattnets infiltration och perkulation är komplicerade processer som beror på markens textur,                       
struktur, befintliga vatteninnehåll och hur pass homogen jorden är (Gazis & Feng 2003). Vid                           
undersökningar av stabila syreisotoper kan det därför vara viktigt att vara medveten om att                           
jorden kan innehålla mobilt och immobilt vatten. Det immobila vattnet finns främst inom                         
aggregaten, i mikroporer och runt aggregat som en tunn film. Det immobila vattnet finns                           
därmed främst inom lerhaltiga jordar vars porer har en hög specifik yta (Bengtsson, Saxena &                             
Dressie 1987). 
 
Olika isotopvärden 

Olika flödesmekanismer resulterar i olika isotopvärdesprofiler. Markvattnets värde               
beror på balansen mellan infiltration av vatten och evapotranspiration från marken.                     
Evapotranspirationen från marken är särskilt viktigt att känna till på grund av att O16                           
avdunstar innan O18 och av denna anledning förändras isotopkvoten (Hsieh, Chadwick,                     
Kelly & Savin 1998). Transpiration från växter är dock inte del av denna                         
fraktioneringsprocess (Bengtsson, Saxena & Dressie 1987). Syreisotoper som befinner sig                   
ovanför rotzonen påverkas av evapotranspiration (Bengtsson, Saxena & Dressie 1987). 

Den humida klimattypens innehåll och variation av är mer komplicerad att tolka än för                             
arida klimattyper. Detta beror dels på att humida jordar innehåller mer markvatten, har mer                           
vegetation och mer regelbundenhet i regn och dess intensitet, som leder till ökning av                           
markvattnet (Hsieh, Chadwick, Kelly & Savin 1998). 



Regnvattens värden på beror på atmosfäriska processer och beror även temperaturen                       
(Bengtsson, Saxena & Dressie 1987). Dessa är alltid mer negativa än samma värden för                           
markvattnet och skillnaden beror på att markvattnet har omblandats, vilket regnvattnet inte                       
har. Effekten av detta är generellt lättare att avläsa ju närmare markytan undersökningen av                           
stabila syreisotoper genomförs för (Hsieh, Chadwick, Kelly & Savin 1998). Då perkulation                       
från regn har minskat kommer förändringar i markvattnets isotopinnehåll ändå att ske på                         
grund av markvattnet diffunderar i markluften (Gat 2010).  
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Sammanfattning 
Texten behandlar hur värden för isotoper av ett ämne mäts upp i korthet samt hur dessa 
anges. Särskilt behandlar texten hur δ18O-värden tas fram för att kunna jämföra förhållandet 
mellan syreisotoperna 18O och 16O mellan olika vattenprover. Även sambandet mellan syre- 
och väteisotoper i nederbörd och annat färskvatten tas upp.  

 



Metoder för isotopanalys 
Masspektrometri är en vanlig metod för analys av stabila isotoper. Vanligen bestäms 
förhållandet mellan de två mest förekommande isotoperna av ett atomslag (Clark & Fritz, 
1997, s. 6). Förhållandet uttrycks som en kvot, R=Ni/Nj vilket är kvoten mellan den näst 
vanligaste och den vanligaste isotopen (Gat, 2010, s. 10). För att undvika fel i mätvärden är 
det viktigt att mäta alla vattenprover som ska jämföras med samma masspektrometer under 
ett kort tidsintervall, exempelvis en dag (Clark & Fritz, 1997, s. 6). 
 
VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) och SLAP (Standard Light Antarctic 
Precipitation) är exempel på två internationella standarder som används som referenser vid 
isotopanalys av vatten. För syre uttrycks kvoten mellan isotoperna 18O och 16O genom att 
beräkna fram δ18Oprov enligt ekvation 1 nedan. I ekvationen uttrycks kvoten mellan 18O och 
16O som en skillnad från en referens i promille. δ18O kan alltså ha ett negativt eller positivt 
värde (Clark & Fritz, 1997, ss. 6-7). 
  

!!"!!"#$ =
!!"

!!"
!"#$

!!"

!!"
!"#"!"$%

− 1 ∗ 1000‰      (1) 

        
Genom att studera ekvation 1 kan det ses att ett negativt värde på δ18O betyder att 
vattenprovet är utarmat på 18O relativt 16O jämfört med referensen. Således betyder ett 
positivt värde att provet är anrikat på 18O relativt 16O jämfört med referensen.  
 
Genom analys av nederbörd, vatten från sjöar och floder från Nordamerika samt andra delar 
av världen har ett linjärt samband mellan δ2H- och δ18O-värden upptäckts som ges av 
ekvation 2 (Craig, 1961).  
 
 
!!! = 8!!"! + 10           (2) 
 
Sambandet benämns Global Meteoric Water Line (GMWL). I figur 1 kan detta globala 
förhållande mellan δ2H- och δ18O-värden ses (Kendall & McDonnell, 1998, s. 65). 



 
 
Figur 1.  Det linjära globala förhållandet mellan δ2H och δ18O i nederbörd (Clark & Fritz, 1997, s. 37).  

 Det linjära förhållandet mellan δ2H och δ18O som uppkommer i nederbörd är på grund av den 
fraktionering som sker mellan olika isotoper när vatten avdunstar från haven (Kendall & 
McDonnell, 1998, s. 92). Mer av isotopen 16O än 18O kommer att finnas i gasfasen än i 
vattenfasen. Lokalt kan det variera hur väl nederbördsdata följer GMWL. Värden för δ2H och 
δ18O uppmätta för ett lokalt område kan plottas mot varandra för att få ett mer platsspecifikt 
linjärt samband. I figur 2 ses förhållandet mellan δ2H och δ18O för sötvatten i gävleområdet. 
 

 
Figur 2. Lokalt förhållande mellan δ2H och δ18O i färskvatten i gävleområdet.  
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Det erhållna linjära sambandet kan sedan jämföras med lokala yt- och grundvattendata. 
Upptäckten av sambandet mellan δ2H och δ18O har möjliggjort studier av grundvattens 
ursprung (Clark & Fritz, 1997, ss. 27, 36, 51). I en studie har stabila syre- och väteisotoper 
undersökts i ett antal sjöar i nordvästra Lappland. Där varierade δ18O-värden för sjöarna 
mellan -9,1 ‰ och -14,6  ‰, vilket är en större variation i δ18O-värden än de erhållna för 
gävleområdet. Variationen i δ18O-värden förklaras i studien med lokal hydrologi och 
variationen i olika parametrar med säsong (Jonsson et al., 2009). 
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Sammanfattning  
Texten ger en introduktion till hur isotopsammansättningen varierar i vatten beroende på 
vilka processer som det genomgått. I fokus står vilka reaktioner som styr 
isotopsammansättningen i nederbörd och hur isotopsammansättningen utvecklas i snö. Texten 
behandlar även hur temperatur inverkar samt hur säsongskillnader i isotopsammansättningen 
kan användas för att uppskatta grundvattencirkulationen i ett område.  



Isotoper i den hydrologiska cykeln 
Meteorologiska processer påverkar den hydrologiska cykeln och stabila isotoper som finns i 
vattnet. Detta leder till att vatten med olika ursprung får olika sammansättning av isotoper 
vilket möjliggör spårning av grundvattens ursprung (Clark & Fritz, 1997, s. 36). 
Isotopfraktionering sker exempelvis när vatten avdunstar från haven, i molnen, i 
interaktionen mellan markytan, atmosfären, vegetationen  
samt i yt- och grundvatten (Gat, 2010, s. 38). Om vatten med olika syreisotopsammansättning 
blandas får det blandade vattnet en ny isotopsammansättning som kan beräknas om flödena 
från de olika källorna samt  
δ18O- värden är kända (Kendall & McDonnell, 1998, s. 80).  
 
En isotopbalans kan ställas upp för en vattenvolym om avdunstningens hastighet, in- och 
utflöden samt massan av vattenvolymen är givna. Även isotopkvoten hos vattenvolymen, det 
vatten som avdunstar och inflödet ska vara kända. Ett antagande som görs för att utföra 
beräkningarna är att det sker total omblandning av vattnet. Det antas alltså inte förekomma 
olika isotopkvoter i olika delar av vattnet. Isotopbalansen kan inte tillämpas för 
fasförändringar som sker genom transpiration, avdunstning från is och avdunstning från 
marken. Detta beror på att fraktionering inte sker eller hindras från att ske i hela 
vattenvolymen i dessa processer. Exempelvis avdunstar lättare och tyngre vattenmolekyler i 
is med samma hastighet på grund av det enbart är den långsamma processen diffusion som 
driver transporten inne i isen. Detta leder till att ingen isotopfraktionering sker vid isens yta 
(Rodhe, 1987, ss. 80, 89-90).  
 

Isotopsammansättning i nederbörd  
 
Kondensation är den process som driver bildningen av moln och nederbörd. Främst sker 
ändring av isotopsammansättning genom jämviktsfraktionering mellan vattenånga och vatten 
i vätskefas (Clark & Fritz, 1997, s. 46). Även inne i molnen sker processer som påverkar 
isotopsammansättningen. När vatten kondenserar i moln kommer mycket av det bli kvar som 
suspenderade partiklar i molnen istället för att direkt falla ned som regn. Det kommer då att 
ställas in en jämvikt mellan isotoper i det suspenderade vattnet och vatten i ångfas i molnen. 
Detta kommer att påverka förhållandet mellan olika syreisotoper i regnet. Ifall nederbörd 
faller i fast form kommer inte isotopsammansättningen påverkas av denna jämvikt. 
Nederbörden behåller därav den isotopkvot som var när vattnet övergick till fast form (Gat, 
2010, s. 52). 
 
Andelen 18O och 2H i nederbörd minskar med minskande temperatur (Clark & Fritz, 1997, s. 
65). Nederbördsvatten på högre latituder är mer utarmat på tunga isotoper relativt lätta 
isotoper än nederbördsvatten på lägre latituder. Detta beror på att isotopfraktionering sker i 
större omfattning vid kondensation vid lägre temperaturer (Kendall & McDonnell, 1998, s. 
102). Tunga isotoper av syre och väte som ingår i vattenmolekyler bildar starkare bindningar 
än de lättare isotoperna. Starkare bindningar ger långsammare reaktionshastigheter. 18O och 



2H kommer därmed att kräva mer energi för att bindningarna ska brytas. Detta leder även till 
att de tyngre isotoperna kommer ansamlas i den kondenserade fasen. Denna ansamling av 
tyngre isotoper i vätskefasen blir allt större med sjunkande temperatur (Fritz & Clark, 1997, 
s. 22). Om δ18O ‰ - värden plottas mot temperaturen för olika platser i världen erhålls en 
graf som visar ett linjärt förhållande. Lokalt under en kort tid kan dock förhållandet mellan 
δ18O och temperaturen skilja sig. Med minskande temperatur blir δ18O ‰ - värdena allt mer 
negativa (Clark & Fritz, 1997, ss. 64-65). Isotopsammansättningen i nederbörd varierar med 
säsong. På en plats med stora säsongsvariationer i temperatur kan variationen i isotopkvoten 
ses tydligt. Denna variation kan användas för att uppskatta hastigheten på 
grundvattencirkulationen i ett område samt när på året mest inströmning av vatten sker (Clark 
& Fritz, 1997, ss. 71-72).   
 

Isotopsammansättning i snö 
Isotopkvoten i ett snötäcke är huvudsakligen ett resultat av isotopsammansättningen i all 
nederbörd som bidragit till att bygga upp snötäcket (Kendall & McDonnell, 1998, s. 119). 
Förutom detta kan olika processer ske som ändrar isotopsammansättningen i ett snötäcke. 
Isotopfraktionering sker när snö smälter och sedan fryser igen. Isotoperna 18O och 2H är 
anrikat i regn jämfört med snö. Ifall regn faller på ett snötäcke kommer resultatet att bli en 
ökande andel av tunga isotoper i snötäcket. Förutom dessa nämnda processer påverkar 
exempelvis avdunstning från snötäcket, marktemperatur, markfuktighet, markvegetation och 
luftfuktighet hur isotopsammansättningen ändras i ett snötäcke (Kendall & McDonnell, 1998, 
ss. 121-122). 
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Sammanfattning 
Gävlekommun får sitt dricksvatten från grundvattenmagasinet i Gävleåsen. För att                   
vattentillgången ska fortsätta vara god, grundvattenupptaget ska inte vara större än                     
grundvattenbildningen, implementeras konstgjord infiltration av åvatten från Gavleån in i                   

åsen.    





Bakgrund om dricksvattenförsörjningen i Gävle kommun 
Gävle är en kommun i Gästrikland där det bor cirka 90 000 personer. Dricksvatten                           
försörjningen till invånarna i kommunen sker genom uttag av vatten ur Gävleåsens                       
grundvattenmagasin. Produktionen av dricksvatten från åsen är för nuvarande 300 liter per                       
sekund (Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 20160405). Gävleåsen är en                   
rullstensås som har bildats av smältvattensediment från inlandsisen. Åsen sträcker sig från                       
Enköpingsåsen i söder, som ligger 65 kilometer från Gävle, och fortsätter sedan ytterligare 65                           
kilometer norrut (Nationalencyklopedin, u.å.) . Det grovkorniga materialet i rullstensåsen gör                   
att den har en god vattengenomsläpplighet och på grund av detta bildas akviferer i de djupare                               
delarna av åsen (Adrielsson, u.å.). 
 
För att invånarna i Gävle kommun ska få tillgång till dricksvatten, görs grundvattenupptag                         
från grundvattenmagasinet i Gävleåsen. För att säkerställa en god vattentillgång på                     
grundvatten implementeras även konstgjord infiltration av åvatten från Gavleån i åsen. Figur                       
1 visar en översikt över jordarterna och topografin på Gävleåsen, den visar även var på åsen                               
den konstgjorda infiltrationen sker (Källgården & Stenroth, personlig kommunikation,                 
20160405). Rullstensåsens sandiga och grusiga material ger en god vattenrening av åvattnet                       
som infiltreras (Nordström, u.å.).  

 
Figur 1. Översikt över Gävleåsens infiltrationsområde. 

 
 
 
 
 
 



Figur 2 visar mätningar av grundvattennivån på några platser i åsen. Figuren visar att                           
grundvattennivån har sjunkit mellan åren 1998 till 2014, trots implementering av konstgjorda                       
infiltrationsflöden (Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 20160405). 

 
Figur 2. Förändring i grundvattennivån på några platser i Gävleåsen, mellan 1998 till 2014. 
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Sammanfattning 
Grundvattenbildning är när vatten perkolerar genom jorden så att grundvattenmagasinet fylls                     
på med mer vatten. Vatten från nederbörd tränger in i marken och infiltreras, men vatten kan                               
även tränga in från näraliggande vattendrag om grundvattenytan är låg och en tryckskillnad                         
uppkommer. Hur stor grundvattenbildningen är varierar med årstiderna, men även markens                     

infiltrationskapacitet påverkar hur snabbt grundvattenmagasinet fylls på.    



Grundvattenbildning 
Där marken är helt vattenmättad kallas vattnet för grundvatten. Vattnet i marken ovanför                         
grundvattenzonen benämns markvatten (Grip & Rodhe, 2000, s. 14). Beroende på vilken                       
berggrund som finns i området kan vatten lagras i olika stor kvantitet. De vanligaste                           
bergarterna i Sverige är gnejs och granit. Dessa bergarter är kompakta vilket leder till att                             
grundvattnet endast kan lagras i sprickor (Rodhe, u.å.). Berggrunden under Gävleåsen består                       
av olika bergarter men en stor del av den är sandsten (Sveriges geologiska undersökning,                           
u.å.). Sandsten är poröst vilket medför att Gävles berggrund kan hålla mer vatten än andra                             
mer kompakta berggrunder (Rodhe, u.å.).  
 
Grundvattnet lagras i åsens akvifer som till störst del består av sandigt och grusigt material.                             
Det finns olika typer av akviferer som benämns öppna eller slutna. En sluten akvifer är                             
separerad från omgivande vatten av ett helt eller delvis ogenomträngligt ovanliggande skikt,                       
som exempelvis  kan bestå av silt eller lera. I en sluten akvifer styrs flödet ut ur akviferen                                 
bland annat av akviferens förmåga att tryckas ihop (Aral et al., 2011, ss. 299, 303). Akviferen                               
i Gävleåsen är mestadels öppen, i figur 1 visas en genomskärning av akviferen. Materialet                           
ovanför grundvattenytan är mestadels sand och grus från isälvsavlagringen, men det finns                       
troligt även en kam bestående av silt och lera som hindrar grundvattenflödet att fortsätta                           
nedströms. Akviferens egenskaper påverkas också av bergskammen genom att en del av                       
akviferen blir sluten (Stenroth, personlig kommunikation, 20160421).  
 

 
Figur 1. Genomskärning av Gävleåsens akvifer.  



Grundvattenbildning är benämningen på processen då akviferen fylls på med mer vatten.                       
Detta sker genom att markvatten strömmar till grundvattenzonen och blir grundvatten (Grip                       
& Rodhe, 2000, s. 51). Grundvattenbildningens storlek beror till viss del av hur mycket                           
nederbörd som kommit, vilken typ av vegetation som finns i området samt klimatet. I svenskt                             
klimat är grundvattenbildningen som störst under hösten och våren, då nederbördsmängden är                       
som störst. Det sker ingen grundvattenbildning under sommaren eftersom värmen gör att                       
mycket av nederbörden evapotranspirerar och marken inte når fältkapacitet, vilket medför att                       
nederbördsvattnet hålls kvar i markvattenzonen. Under vintern, när markvattnet är fruset,                     
perkolerar mindre eller inget vatten ner till grundvattenmagasinet och det sker ingen                       
påfyllnad av grundvattenmagasinet (Svenskt vatten, 2010, s. 8). 
 
Hur stor grundvattenbildningen är beror även på markens infiltrationskapacitet, det vill säga                       
hur mycket vatten som kan tränga in i marken och perkolera ner till grundvattenytan.                           
Tryckgradienten som driver infiltrationen minskas över tid tills infiltrationskapaciteten når ett                     
konstant värde. Det är detta värde som används vid mätningar av infiltrationskapacitet i                         
marken. Infiltrationskapaciteten bestäms av olika faktorer, bland annat av markens mättade                     
hydrauliska konduktivitet. Ofta är den mättade hydrauliska konduktiviteten lika stor som,                     
eller något mindre än, det konstanta värde som infiltrationskapaciteten går mot med                       
tiden.(Grip & Rodhe, 2000, s. 55). Infiltrationskapaciteten påverkas även av markens                     
vattenhalt. Först när markzonen har uppnått fältkapacitet kan vatten perkolera ner till                       
grundvattnet. Innan dess tas vattnet upp av växterna och transpireras tillbaka till luften eller                           
binds upp med kapillära krafter i växternas porer (Rodhe, u.å.). Gravitationen och                       
tryckkrafter verkar sedan på vattnet så att det infiltreras ner till grundvattenzonen (Grip &                           
Rodhe, 2000, s. 55).  
 
I situationer då grundvattenupptag används för dricksvattenförsörjning kan               
grundvattenbildningen vara mindre än upptaget och då sänks grundvattenytan. Konstgjord                   
grundvattenbildning kan i dessa fall användas för att öka vattenmängden i                   
grundvattenmagasinet (Svenskt vatten, 2010, s. 11). 
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Sammanfattning 

När grundvattenupptaget är större än grundvattenbildningen kan konstgjord infiltration 

tillämpas för att öka vattenmängden i grundvattenmagasinet. Det finns flera olika 

infiltrationsflöden som används, exempelvis bassänginfiltration, inducerad infiltration och 

sprinklerinfiltration.   



Konstgjord grundvattenbildning 

När den naturliga grundvattenbildningen inte är tillräckligt stor kan konstgjord infiltration av                       

ytvatten implementeras (Svenskt vatten, 2010, s. 11). Ytvatten innehåller en större mängd                       

organiskt och suspenderat material än grundvatten och under infiltration i marken sker en                         

avskiljning av dessa material från vattnet. När halterna av dessa är för höga i ytvattnet krävs                               

en förbehandling innan infiltrationen för att minska förekomsten av suspenderat och                     

organiskt material i vattnet. Detta genomförs för att minska infiltrationstiden och detta                       

minskar även risken för att infiltrationsanläggningen sätts igen av partiklar (Svenskt vatten,                       

2010, s. 25). Att använda konstgjort grundvatten som dricksvatten är att föredra framför att                           

rena ytvatten i reningsverk. Under konstgjord infiltration bryts oönskade ämnen ner, fastläggs                       

och fälls ut (Hansson, 2000). Det sker även en ökning av kalciumhalten och alkaliniteten när                             

vatten infiltreras genom ett kalkhaltigt material. Detta har betydelse för dricksvattenkvaliteten                     

(Svenskt vatten, 2010, s. 26). 

 

De finns olika typer av infiltrationsanläggningar som kan tillämpas vid konstgjord                     

infiltration, bland annat infiltrationsbassänger, inducerad infiltration och sprinklerinfiltration,               

figur 1 visar de olika infiltrationsmetoderna. Infiltrationsbassänger är den                 

infiltrationsanläggning som förekommer på flest ställen i Sverige (Hansson, 2000). För att                       

rena ytvattnet luftas det och leds till infiltrationsbassängen, som har ett sandlager med ett                           

djup på cirka en meter (Svenskt vatten, 2010, s. 26). När ytvatten perkolerar genom                           

sandlagret avlägsnas oönskade partiklar och efter en tid i drift bildas en biohud av                           

mikroorganismer som effektiviserar reningen av vattnet. Mikroorganismerna bryter ner                 

organiskt material och filtrerar bort suspenderat material från vattnet. När vattnet har passerat                         

sandskiktet fortsätter det att perkolera genom de naturliga jordlagren medan reningen av                       

vattnet fortgår. Till slut hamnar vattnet i akviferen och kan pumpas upp ur brunnar för att                               

användas som dricksvatten (Hansson, 2000).  

 

Vid inducerad infiltration krävs att grundvattenmagasinet har en hydraulisk förbindelse med                     

ytvatten. För att förstärka grundvattenbildningen pumpas vatten upp från                 

grundvattenmagasinet så att ett läckage av ytvatten induceras till akviferen. Eftersom                     

ytvattnet infiltreras genom marken under kortare tid än vid exempelvis bassänginfiltration får                       

grundvattnet inte lika god kvalitet. Det finns även en större risk för syrefria förhållanden                           

eftersom ytvattnet inte kan luftas innan det tränger genom bottensediment som ofta har höga                           

halter av organiskt material (Hansson, 2000). 

 

Ytterligare en anläggning för konstgjord grundvattenbildning är sprinklerinfiltration. Ytvatten                 

leds till ett sprinklingssystem som sprider ut vattnet på marken. Vattnet infiltreras sedan och                           

renas av mikroorganismerna i jorden. Sprinklerinfiltration fungerar på samma sätt som när                       

regnvatten perkolerar genom marken och bildar grundvatten (Hansson, 2000). 

 



 

Figur 1. De olika infiltrationsanläggningarna för konstgjord grundvattenbildning (Hansson, 2000). 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport innefattar ytvatteninträngning och vad som kan påverka riktningen på flödet i 
en öppen och en sluten akvifer. Även begreppet saltvatteninträngning berörs. Både dess 
uppkomst och påverkan på dricksvattenkvaliteten förklaras.   
  



Salt- och ytvatteninträngning 
 
Det finns olika typer av akviferer som benämns bland annat öppna eller slutna. En sluten 
akvifer är separerad från omgivande vatten av ett helt eller delvis ogenomtränglig skikt, som 
exempelvis  kan bestå av silt eller lera. I en sluten akvifer styrs flödet ut akviferen bland annat 
av akviferens förmåga att tryckas ihop (Aral et al., 2011, s. 299, 303). 
 
Grundvattenytan i en akvifer varierar beroende på bland annat nederbördsmängden i området 
och interaktion med närliggande ytvatten, exempelvis en flod eller en sjö. I en period med 
mycket nederbörd fylls akviferen med vatten och dess yta höjs. Till följd av detta ökar den 
hydraliska tryckgradienten mellan akviferens grundvattenyta och ytan  på närliggande 
vattendrag. Detta medför att vatten flödar från akviferen till ytvattnet.  Under torrperioder 
minskar flödet från akviferen  till ytvattnet till följd av en lägre grundvattenyta.(Aral et al., 
2011, ss. 296-297). 
 
I de fall då en akviferen används som dricksvattentäkt finns risk för överuttag av vatten. 
Vid alltför intensiv pumpning sänks grundvattenytan vilket kan innebära att ytan på 
närliggande vattendrag befinner sig över grundvattenytan. Då detta inträffar ändrar flödet 
riktning och ytvatten tränger in i akviferen. Flödesriktningen påverkas även av berggrundens 
topografi, exempelvis i de fall då berggrunden sluttar mot ytvattendraget  (Aral et al., 2011, s. 
296). 
 
Salt grundvatten kan uppkomma till föjd inträngning av relikt salt grundvatten och 
saltvatteninträngning från hav. Relikt saltvatten uppkom  under istiden då kustområdena i 
Sverige var täckta av havsvatten. Detta vatten finns än i dag lagrat under sötvattenzonen i 
berggrundens spricksystem. Om en akvifer minskar kraftigt i volym kan det salta relika 
vattnet tränga in i djupt borrade brunnar. Detta kan innebära att akviferen inte längre är 
lämplig som dricksvattentäckt (Svenskt Vatten, 2010, ss. 85-86). 
 
Inträngning av saltvatten från havet är vanligast där fastlandet gränsar mot havet samt på 
skärgårdsöar. Vid ett stort uttag av grundvatten från en kustnära akvifer minskar 
sötvattenzonen i volym och gränsskiktet mellan sötvatten- och saltvattenzonen förflyttas inåt 
mot land samt uppåt mot markytan. Detta innebär att grundvattnet i djupborrade brunnar kan 
få förhöjda salthalter. Den ökade salthalten indikeras av höga natrium- och kloridjonhalter 
(Svenskt Vatten, 2010, ss. 85-86). Vatten som har en kloridhalt på mindre än 300 mgCl-/l 
klassas som sötvatten (Hendriks, 2010, s. 105). 
 
Hur mycket saltvatten som kommer in i en akvifer beror av ett flertal faktorer. Till exempel 
ökar risken för saltvatteninträngning om uttaget av vatten från en akvifer är större än 
grundvattenflödet in i akviferen samt om avståndet mellan utpumpningsstationerna är för litet 
(Barlow & Reichard, 2010). 
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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar hur isotopsammansättningen i grundvattnet varierar beroende på 
klimat samt då olika grundvattenflöden blandas. Den innehåller även en kort beskrivning av 
grundvattnenbildning samt hur isotopsammansättningen kan påverkas av interaktion med 
akviferens material.   



Isotopsammansättning i grundvattnet 

Variationer av stabila isotoper används bland annat för att lokalisera vilka inflöden som bidrar 
till grundvattenflödet,  fastställa hur stor del av grundvattnet som  härstammar från ytvatten 
samt kartlägga säsongsvariationer i grundvattenflödet (Gat, 2010, s. 134). 

Grundvatten bildas då vatten, som infiltrerats i marken, hejdas av ett ogenomträngligt skikt. 
Detta kan ske både då överflödigt vatten transporteras nedåt i marken samt i större skala, då 
det största vattenflödet sker i vertikal riktning. Det vertikala flödet genom akviferer 
uppkommer till följd av en tryckgradient. Benämningen grundvatten innefattar även vatten 
djupt under markytan som varken  har inflöde eller utflöde samt fossilt grundvatten, som är 
återstoden av havsvatten från den  tid då markytan var belägen under havsytan (Gat, 
2010, s.132). 

Isotopsammansättningen i grundvattnet beror indirekt av klimatet i avrinningsområdet. I 
tempererade klimat är isotopsammansättningen  i grundvattnet  nästan identisk med 
nederbördens sammansättning. Dock gäller detta samband endast om grundvatteninflödet i en 
akvifer inte domineras av ytvatten, då sammansättningen i detta vatten påverkats starkt av 
evaporation. I klimat där marken under vissa tider på året är frusen beror 
isotopsammansättningen till stor del av snösmältningsprocessen, och i semiarida klimat är 
graden av evaporation en viktig faktor (Gat, 2010, s.133) 

Vid grundvattenytan, som är i kontakt med atmosfären, är isotopsammansättningen en 
blandning mellan sammansättningen i grundvattnet uppströms, som kan ha påverkats av ett 
flertal inflöden, och det lokala flödet. Det lokala flödet kan till exempel bero av läckage till 
eller ifrån djupare och närliggande delar av akviferen (Gat, 2010, ss. 133-134). 
Isotopsammansättningen från flera inflöden till ett kombinerat flöde kan beskrivas av ekvation 
6. I ekvation 6 inkluderas två inflöden, Q1 och Q2, och ett kombinerat flöde, QT. För de olika 
flödena anges även isotopsammansättningen, ∂18O1,2,T (Kendall & McDonnell, 1998). 

 

∂18OTQT = ∂18O1Q1 +∂18O2Q2     (6) 

 

Generellt påverkas inte isotopsammansättningen i grundvattnet av interaktion med material i 
en akvifer (Gat, 2010, s. 134) men vid höga temperaturer, mellan 50-100 grader C, sker en 
stor påverkan på isotopsammansättningen då dessa kemiskt interagerar med berggrunden 
(Freeze & Cherry, 1979, s. 138). 
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Organiskt material, järn, mangan och svavelväte i grundvatten. 
 
Vid konstgjord infiltration av vatten ökar risken för att grundvattnet får en förhöjd halt av 
organiskt material. Ytvatten innehåller generellt mer organiskt material jämfört med 
grundvattnet. Vid infiltration av ytvatten kan således kapaciteten av den biologiska 
nedbrytningen i marken inom infiltrationsområdet överstigas. Detta kan leda till att organiskt 
material når grundvattnet (Svenskt vatten, 2010,  s. 89). 
 
Nedbrytning av organiskt material är en syrekrävande process där kolsyra är en av 
slutprodukterna. Processen  kan således bidra till anoxiska och suboxiska, det vill säga 
reducerande, förhållanden i grundvattenmagasinet (Appelo & Postma, 2005, s. 53). Då 
syrehalten i grundvattnet är låg sänks även redoxpotentialen vilket leder till att järn- och 
manganjoner kan frisättas från sina oxidformer. Metallerna förekommer naturligt i 
berggrunden och kan binda starkt till organiskt material. Komplexen som bildas är svåra att 
bryta ned med kemiska behandlingsmetoder. En hög järnhalt i dricksvattnet påverkar både 
vattnets lukt och smak samt orsakar missfärgningar på exempelvis keramikföremål (Svenskt 
vatten, 2010,  s. 44).  
 
För att rena grundvattnet från järn och mangan fälls jonerna ut till olösta föreningar genom 
oxidation samt en höjning av pH. Dessa föreningar fångas sedan upp av ett filter. (Svenskt 
vatten, 2010,  s. 29) Även biologisk rening förekommer då autotrofa bakterier oxiderar järn 
och mangan vilket leder till utfällning av slam. Denna process kan även ske i 
distrubutionsnätet vilket kan skapa obehag för konsumenter. De högsta tillåtna halterna av 
järn i dricksvatten är 0,1 mg/l och gränsvärdet för mangan är 0,05 mg/l (Svenskt vatten, 
2010,  ss.43-45). 
 
I områden där det förekommer relikt salt grundvatten, exempelvis vid kusten, finns risk för 
förorening av grundvattnet i form av svavelväte (Tunemar & Länsstyrelsen i Stockholms län, 
2006), som är en giftig och mycket flyktig gas. Svavelväte bildas genom reduktion av 
svavelföreningar vid anoxiska och suboxiska förhållanden. I vatten dominerar olika 
svavelföreningar beroende på pH. Svavelväte är den enda flyktiga svavelföreningen i vatten 
och dominerar vid ett pH lägre än 7. Effektiv avdrivning av svavelväte sker genom luftning 
vid ett ett pH lägre än 6. Restmängden svavel efter luftning oxideras vid ett högre pH genom 
reaktion med väteperoxid (Svenskt vatten, 2010,  ss. 71-73). 
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Sammanfattning 
 
Rapporten behandlar stabila syreisotoper och väteisotoper. Deras egenskaper, till exempel                   
bindningsstyrka och massa tas upp. Även vattenmolekylen och dess olika                   
isotopsammansättningar tas upp. 
 
   



Syre och väteisotoper, stabilitet och egenskaper 
 
Grundämnena uppträder i olika isotoper i naturen, både stabila former och instabila former                         
med olika halveringstid. De stabila isotoperna bland grundämnen med protonantal lägre än 20                         
uppträder vanligtvis då kvoten mellan antal protoner och antal neutroner är nära ett. Eftersom                           
isotoperna i ett grundämne skiljer sig åt i antal neutroner påverkar detta atomers och                           
molekylers massa och därmed dess fysikaliska och kemiska egenskaper (Clark & Fritz, 1997,                         
ss.23). 
 
Syre består av åtta protoner och har elva isotoper med ett neutronantal från 12 till 22. Dessa                                 
benämns enligt konventionen med 12O till 22O, där siffran betecknar summan av antalet                         
protoner och neutroner. Åtta av dessa isotoper är radioaktiva och har en halveringstid på som                             
mest 122 sekunder. De isotoper som är stabila är 16O, 17O samt 18O, och den vanligaste av                                 
dessa är 16O som utgör mer än 99 % av allt syre (Clark & Fritz, 1997, s.3). Väte har två stabila                                         
isotoper. I den vanligaste isotopen, 1H, består atomkärnan av en proton och förekommer i                           
99,98 % av alla väteatomer i hydrosfären. Den andra stabila isotopen, 2H, kallas även                           
deuterium och består förutom protonen av en neutron och uppträder i 0,015 % av                           
väteatomerna. Det finns även en instabil väteisotop, tritium, med två neutroner. Trots att den                           
är instabil används isotopen som ett spårämne inom hydrologin då dess halveringstid på 12,23                           
år är i samma storleksordning som många grundvattenreservoarers uppehållstid (Gat, 2010,                     
ss.910). 
 
Vattenmolekylens sammansättning av väte och syre ger nio kombinationer av stabila väte och                         
syreisotoper i molekylen. Sammansättningen av isotoper påverkar vattnets egenskaper som till                     
exempel densitet, kokpunkt och smältpunkt. Förekomsten av dessa i hydrosfären varierar i                       
olika vatten, ett genomsnitt av fem av dem kan ses i tabell 1 (Gat, 2010, ss.1011). 
 
Tabell 1. Isotopsammansättning och förekomst av vattenmolekyler (värden tagna ur Gat,                     
2010, s.10, ursprungligen från Coplen et al 2002)  

Vattenmolekyl  Förekomst [%] 

1H 216O  99.731 

1H 2H 16O  0,03146 

1H 218O  0,2 

1H 2H 18O  6,116∙105 

2H 216O  2,245∙106 

 

 



Isotopernas olika massor ger dem olika bindningstyrka och detta påverkar reaktionshastighet,                     
till exempel vid avdunstning. För att flytande vatten ska avdunsta krävs att vätebindningar                         
bryts. Eftersom 18OH bindningen är starkare än16OH bindningen har 1H 218O lägre ångtryck                       
än 1H 216O. Bindningsstyrkan har alltså ett starkt samband med vattnets ångtryck. Detta leder                         
till att förångning av 1H 216O går fortare än 1H 218O under samma förhållanden och en anrikning                             
av tyngre isotoper sker i den kvarvarande flytande fasen. Vid höga temperaturer bryts                         
vattenmolekylers bindningar lättare till följd av att ångtrycket ökar med ökad temperatur                       
(Fritz & Clark, 1997, ss. 2627). 
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Isotopfraktionering 
Sammansättningen av väte och syreisotoper i vattenmolekylen varierar mellan                 
vattenreservoarer beroende på en process som leder till skillnader i isotopkvoter i olika vatten.                           
Processen då isotopsammansättningen förändras kallas för fraktionering. Denna förändring                 
kan beskrivas med fraktioneringsfaktorn, α, som är förhållandet mellan kvoten R (förhållandet                       
mellan två isotoper) i vattnet före och efter reaktion, enligt ekvation αAB = RA/RB.                           

Isotopfraktionering beror på isotopernas olika egenskaper, i grunden på isotopernas massa.                     
Fraktionering kan delas upp i jämviktsfraktionering (termodynamisk fraktionering) och                 
kinetisk fraktionering och transportfraktionering (Gat, 2010, ss.2223). 
 
Även vid jämvikt kan fraktionering ske trots att inte koncentrationerna av de ingående                         
komponenterna ändras. Det beror på att den tyngre isotopen har en högre bindningsstyrka och                           
tenderar därför att anrikas i reaktanten, medan den lättare isotopen anrikas i produkten.                         
Jämviktsfraktionering kan följa på fasövergångar, till exempel då vatten övergår från flytande                       
fas till ånga anrikas den tyngre isotopen i  den flytande fasen (Clark & Fritz, 2010, s.2226). 
 
En ändring av förhållanden vid jämvikt, till exempel temperatur, leder till ett                       
ickejämviktsläge. Kinetisk fraktionering sker på grund av att lättare isotoper har en högre                         
reaktionshastighet än tyngre isotoper. Reaktionshastigheten styrs av hur mycket energi som                     
åtgår för att bryta bindningar (Clark & Fritz, 2010, s. 2930). 
 
Vattenmolekyler med olika isotopsammansättning kan även ge upphov till fraktionering när                     
diffusion sker i till exempel luft. Molekyler med olika isotopsammansättning diffunderar med                       
olika hastighet. Fraktionering kan också ske med andra transportprocesser så som viskositet. I                         
dessa fall påverkar intramolekylära bindningar främst vätebindningar fraktioneringen (Gat,                 
2010, s.26). 
 
Isotopfraktionering vid reaktioner varierar med temperaturen. Vid låga temperaturer sker en                     
högre grad av fraktionering än vid högre temperaturer (Clark &Fritz, 1997, ss. 2729). 
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Avdunstning 

 

Vid avdunstning från ytvatten sker en fraktionering av isotopsammansättningen då flytande                     

vatten övergår i ånga. Denna fraktionering påverkas dock av många faktorer, vilket gör att                           

den varierar över tid och rum. Några av faktorerna är ytvattnet isotopsammansättning,                       

humiditeten över vattenytan, vattenytans struktur samt luftmassors rörelser (Gat, 2010, ss.                     

4748). 

 

Isotopfraktioneringen i markvatten påverkas av jordens struktur och att det i marken finns                         

vatten i både flytande form och gasform. Avdunstningen sker längs en avdunstningszon i den                           

övre delen av markprofilen och där anrikas tyngre isotoper. Vid nederbörd uppstår en gradient                           

mellan den mättade zonen och avdunstningszonen, med regnvatten överst i markprofilen och                       

avdunstningszon därunder. Längre ner i markprofilen är markvattnet relativt opåverkat                   

isotopfraktionering. Avdunstningens isotopfraktionering i markvatten, anrikning av O18 i                 

jord, ger inte någon nämnvärd effekt på isotopsammansättningen i grundvatten i tempererade                       

klimat (Gat, 2010, ss. 110113). 

 

I växterna sker ingen nämnvärd isotopfraktionering, på så vis kan man spåra varifrån vattnet i                             

växterna härstammar, till exempel från grundvatten, eller avdunstningszonens markvatten. I                   

växternas transpiration kan fraktionering ske, beroende på många faktorer såsom klimat,                     

växtsort och varifrån vattnet kommer. Växtens vatten är dessutom inte homogent utan kan ha                           

olika isotopsammansättning i olika delar av växten (Gat, 2010, ss. 113121). 
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Gat, J. (2010). Isotope hydrology: a study of the water cycle. London: Imperial College Press.                             

(Series on environmental science and management; vol. 6). 

 



 

 
Självständigt arbete i miljö 
och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

L 

Dokumentkod 

W1649/L26 

Datum  

20160502 

Ersätter 

W1649/L13 

  Författare  

Maria Nylander 

 

Handledare  

Roger Herbert 

Rapportnamn  

Piperdiagram  

 

Sammanfattning 

Ett piperdiagram separeras koncentrationen anjoner från katjoner, och kan tillämpas för att                       

analysera flera olika vattenprovers kemiska sammansättning. Denna typ av diagram kommer                     

att tillämpas för vårt kandidatarbete för att kunna tolka den kemiska analysdata vi fått från                             

Gästike Vatten AB och Midvatten AB.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piperdiagram 



Ett piperdiagram kan tillämpas för att analysera flera olika vattenprovers kemiska                     

sammansättning. I ett sådant diagram separeras koncentrationen anjoner från katjoner.                   

Allmänt för ett piperdiagram gäller att axlarna till triangelgrafen för katjoner representeras av                         

kalcium, magnesium och kalium plus natriumjoner. Triangelgrafen för anjoner                 

representeras av klorid, sulfat, och karbonat plus vätekarbonatjoner. Jonernas                 

koncentration redovisas i diagrammet i enheten procent av milliekvivalenter per liter (%                       

meq/l). Dessa uppmätta värden för jonerna sätts in i triangelgraferna, och av detta bildas en                             

punkt i vardera triangelgraf. Dessa punkter från katjons och anjonstrianglarna transfereras                     

till den diamantformade grafen, som i slutänden ger information om vattnets kemiska                       

sammansättning.  

 

Fördelar 

Fördelen med piperdiagram är bland annat att många vattenanalyser kan visualiseras                     

samtidigt. Dessutom kan metoden nyttjas för att identifiera vad för typ av vatten som                           

analyseras, eller om det är en blandning av olika vatten (Appelo & Postma, 2013, ss. 911).  

 

Exempel 

Figur 2 visar ett exempel på hur ett piperdiagram kan konstrueras. I piperdiagrammet                         

inkluderas grundvattendata från två mätstationer. En mätstation ligger vid östersjökusten,                   

nära Norrköping. Denna station representeras av en cirkel i piperdiagrammet. Den andra                       

mätstationen ligger inlands i värmlands län och representeras av en fyrkant. I figur 1 kan                             

utläsas att grundvattnets jonsammansättning skiljer sig åt mellan de olika provplatserna och                       

exempelvis har grundvattnet en högre klorid och sulfathalt vid kustmätstationen än vid                       

mätstationen som är lokaliserad långt inåt land.  



    
Figur 1.  Piperdiagram för grundvattenprover från två mätstationer i Sverige, data hämtad från SGU för provplats 20005_48 
och 20017_4). 

 

 

Figur 2. Bilden visar ett PiperDiagram och har reviderats med godkännande från upphovsmannen (Wikimedia Commons                             

2015).  
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Darcys lag tillämpas för mättade flödesberäkningar och beräknas med ekvation 1 (Hendriks,                       
2010 s. 64). Ekvationens parametrar redovisas i tabell 1.  
 

− AQ = K ∆x
∆h (1) 

 
Att påvisa grundvattnets rörelse i mättad mark med Darcys lag ger en översiktlig bild över                             
flödet. Det ingående parametrarna bidrar dock med osäkerhet vid tillämpning av ekvation 1.                         
Exempelvis varierar den hydrauliska konduktiviteten mycket med djupet. Det är även svårt                       
att identifiera vilken typ av jord som tvärsnittet består av, dess struktur och textur (Grip &                               
Rodhe, 2009). Den hydrauliska konduktiviteten är därav en stark bidragande faktor till att                         
flödet varierar i marken, och är starkt korrelerat till aggregat och sprickbildning i jorden                           
(Lind & Nyborg, 1986). 
 
Vatten flödar från högre till lägre potential. Den totala potentialen h är en summa av                             
gravitationspotentialen z och tryckpotentialen ψ . Detta samband kan härledas från Bernoullis                     
lag och redovisas i ekvation 2. Sambandet gäller för mättade förhållanden (Hendriks, 2010 s.                           
144).  
 
h = z + ψ  (2) 
 
För att kunna beräkna flöden i omättad mark måste den hydrauliska konduktiviteten för                         
omättad mark introduceras, K(ψ) . Den omättade hydrauliska konduktiviteten är en funktion                     
av tryckpotentialen ψ . Ju mer negativ ψ är desto mindre blir den hydrauliska konduktiviteten                           
K(ψ) . För beräkning av flöden för omättad mark tillämpas Darcy Buckinghams lag, ekvation                         
3 (Hendriks, 2010 s. 164).  Ekvationens parametrar redovisas i tabell 1. 
 

− (ψ)AQ = K ∆x
∆h (3)  

 
Tabell 1. Parametrar för ekvation 1 och 3 och dess enheter 

Parametrar för Darcys lag för mättat och omättat flöde 
Q  Flöde [m3/dag] 
K  Hydraulisk konduktivitet för mättat flöde [m/dag] 
K( Ψ )  Hydraulisk konduktivitet för omättat flöde [m/dag] 
A  Tvärsnittsarea för flödet [m2] 
Δh  Skillnad i total potential [m] 
Δx  Transportsträckan på flödet [m] 
Ψ  Tryckpotentialen [m] 
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Sammanfattning 

Rapporten innehåller introduktionsavsnittet till litteraturstudien. Den behandlar det               

bakomliggande problemet till varför litteraturstudien görs och vilka områden som tas upp. 

   



Introduktion 

 

Litteraturstudien ska bidra med kunskaper inom relevanta områden till projektarbetet Analys                     
av stabila syreisotoper för undersökning av hydrogeologiska förhållanden i Gävleåsens                   
infiltrationsområde. Projektets uppdragsgivare är Midvatten AB, ett vattenkonsultföretag, och                 

Gästrike Vatten AB, ett kommunbolag som ansvarar för dricksvattenförsörjningen i Gävle.                     

Gävleborna får sitt dricksvatten från grundvattenmagasinet i Gävleåsen. De senaste åren har                       

dock grundvattennivån sjunkit och problemet förväntas bestå då områdets befolkningsprognos                   

är positiv. Detta kan leda till sämre kvalitet på drickvattnet på grund av saltvatteninträngning                           

och en ökad halt av organiskt material. Det kan även leda till brist på dricksvatten i Gävle. I                                   

dagsläget används konstgjord grundvattenbildning för att säkerställa dricksvattentillgången.               

Vatten från närliggande Gavleån pumpas upp till infiltrationsbassänger och ett                   

sprinklersystem på åsen och därefter perkolerar vattnet ner genom åsen till grundvattnet.                       

Gästrike Vatten vill erhålla en ökad kännedom om flödesförhållandena i åsen vid                       

infiltrationsanläggningen och har tagit prover under en tidsperiod på olika platser längs åsen                         

vid anläggningen. Projektarbetets uppdrag är att fastställa de hydrogeologiska förhållandena                   

vid infiltrationsanläggningen, vattenflödet i åsen samt blandningsförhållandet mellan olika                 

vattenflöden nedströms infiltrationsanläggningen. Detta ska utföras genom analys av mätdata                   

från provtagningen bestående av vattenkemiska parametrar, till exempel kloridhalt och                   

organiskt material, samt stabila syre och väteisotoper. Syftet är att bestämma om variationer i                           

stabila syreisotoper och vattenkemiska parametrar kan användas för att förklara de                     

hydrogeologiska förhållandena i grundvattensystemet. Även storleken på flödet samt                 

blandningsförhållandet mellan de olika flödena i Gävleåsens grundvattenmagasin ska                 

fastställas. 

Litteraturstudien ska bidra med fördjupade kunskaper inom relevanta områden för att                     

uppdraget ska kunna genomföras. De områden som behandlas i litteraturstudien är Gävles                       

dricksvattenförsörjning, grundvatten, vattenanalys samt syre och väteisotoper. 

I kapitel grundvatten studeras naturlig och konstgjord grundvattenbildning, salt och                   

ytvatteninträngning samt organiskt material i grundvatten. Piperdiagram för               

vattenkvalitetanalys och Darcys ekvation för flödesberäkning studeras i kapitel vattenanalys.                   

Hur syre och väteisotoper kan användas vid vattenanalys, isotopernas egenskaper,                   

isotopfraktionering samt isotoper i den hydrologiska cykeln studeras i kapitel syre och                       

väteisotoper. 
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Plottar av organiskt material vid de olika mätplatserna under perioden augusti 2014-september 2015. 
Plottarna är gjorda i excel utefter givna data. I plotten för årsmedelvärdet är mätstationerna 
placerade från uppströms till nedströms infiltrationsområdet.  
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Nedan redovisas diagram för löst syrehalt för grundvatten, membranrenat åvatten samt olika 
brunnar och infiltrationsrör längs Gävleåsen över tid samt årsmedelvärden. Syrehalt anges i 
löst syre milligram per liter.  
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Plottar av klordhalten vid de olika mätplatserna under perioden augusti 2014-september 2015. 
Plottarna är gjorda i excel utefter givna data. I plotten för årsmedelvärdet är mätstationerna 

placerade från uppströms till nedströms infiltrationsområdet.  
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Piperdiagram med årsmedelvärden för jonerna under perioden augusti 2014 till september 2015. De 
valda provpunkterna är BlandAby, som ligger uppströms infiltrationsområdet, Rb1205, som ligger 
nedströms infiltrationsanläggningen, od1202, observationsbrunn vid infiltrationsanläggningen samt 
åvatten från Gavleån. Plotten är konstruerad i programmet Gw_Chart utifrån givna data.   
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Infiltrationsflödenas förändring över tiden 
Figur 1 visar hur de olika infiltrationsflödena i Gävleåsen varierar över tiden. Den 
gula linjen visar hur flödet i infiltrationsbrunnarna varierar, den orangea visar 
infiltrationsbassängernas variation och den blåa visar hur flödet från 
sprinklingsanläggningen ändras över året. Flöde E, flödet nedströms 
infiltrationsanläggningen är beräknat med Darcys lag, se ekvation 1.  
 
! = !" ∆!

∆!                                                                                                                    (1) 
 
Där tvärsnittsarean, A och gradienten, Δh/Δx är uppskattade utifrån en bild på 
tvärsnittet i åsen. Den hydrauliska konduktiviteten, K är uppskattad utifrån materialet 
i åsen. Även flöde A, flödet uppströms infiltrationsanläggningen är beräknat på 
samma sätt som flöde E. 
 

 
Figur 1. Infiltrationsflödena(B, C, D) i Gävleåsens förändring över tid samt flödena uppströms (A) och nedströms 
(E) beräknade med Darcys lag. 
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Sammanfattning 
Darcyhastigheter plottade mot tiden för de olika infiltrationsflödena i åsen. Även 
darcyhastigheten för flöde A och E, uppströms och nedströms infiltrationsområdet är 
beräknade och plottade i samma graf. Värdena på tvärsnittsareorna för 
infiltrationsbassängerna, -brunnarna och sprinklingen finns tabulerade. 	 	



Darcyhastigheter 
Figur 1 visar hur Darcyhastigheten för sprinkler-, bassäng- och brunnsinfiltrationen i 
Gävleåsen varierar mellan oktober 2014 till oktober 2015. Dessa hastigheter är 
beräknade med ekvation 1. 
 
! = !

!                (1) 
 
Där Q är de olika infiltrationsflödena och tvärsnittsarean, A för de olika 
infiltrationsflödena visas i tabell 1. Dessa areor är beräknade utifrån hur stora 
bassängerna och brunnarna är.  
 
Tabell 1. Tvärsnittsarean för de olika infiltrationsflödena 

Infiltrationsflöde Tvärsnittsarea (m2) 
Infiltrationsbassängerna 2173 
Infiltrationsbrunnarna 24,4 
Sprinklingsområdet 4800 
 
 
Darcyhastighet för flöde A och flöde E, flödet uppströms och nedströms 
infiltrationsanläggningen är beräknat med ekvation 2.  
 
! = ! ∆!

∆!                                                                                                                     (2) 
 
Där gradienten, Δh/Δx är uppskattad utifrån en bild på tvärsnittet i åsen. Den 
hydrauliska konduktiviteten, K är uppskattad utifrån materialet i åsen.  
 

 
Figur 1. Darcyhastigheternas för infiltrationsflödena (B, C, D) i Gävleåsens förändring över tid samt 
Darcyhastigheterna för flödet uppströms (A) och nedströms (E).  
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SAMMANFATTNING 

 

Studiebesöket till Gästrike Vatten AB genomfördes för att få en tydligare bild över Gävleåsen                           

och dess infiltrationområde. Att knyta närmre kontakt till vår kontaktperson Karolina på                       

Gästrike Vatten AB var också viktigt. Vi förde många bra diskussioner och fick chans att                             

prata om allt från olika vattenreningsmetoder till hur de på Gästike Vatten AB hade uppfattat                             

vår problemformulering. Rapporten tar upp mycket förtydligande bilder och förklaringar över                     

området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



För att få en bättre uppfattning om kandidatarbetet genomfördes fredagen den 22:a april ett                           

studiebesök till Gästike Vatten AB i Gävle. För att ta oss till Gävle åkte vi tåg och möttes                                   

sedan upp på förmiddagen av Karolina och hennes kollega Julia som körde oss till Gästike                             

Vatten AB:s kontor. Ett möte pågick i ungefär en timme om projektarbetet, där vi fick                             

chansen att ta upp oklarheter och frågor.  

 

Efter mötet åkte vi alla till infiltrationsområdet. Väl på plats fick vi titta på sprinklerområdet.                             

Figur 1 visar en del av sprinklersystemet. Sprinklersystemet får sitt vatten från Gavleån som                           

rinner i närheten av hela infiltrationsanläggningen. På detta område fanns även ett mätrör vid                           

namn RB1410.  

 

 

Figur 1. Sprinklerinfiltration.  

 

Från sprinkleranläggningen gick vi till pumphuset som ligger precis intill Gavleån, se figur 2.                           

Det röda pumphuset tar upp vatten från Gavleån som sedan infiltreras via                       

sprinkleranläggningen samt några av infiltrationsbassängerna. En del av detta åvatten renas                     

via membrananläggningen.  

 

 

Figur 2. Upptag av åvatten från Gavleån med pump, för infiltration till åsen.  
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På vägen från pumphuset tillbaka till infiltrationsanläggningen passerade vi mätrör RB8825.                     

Infiltrationsanläggningen består av sex bassänger och två infiltrationsbrunnar. På området                   

står också en membrananläggning, se figur 3. Denna membrananläggning renar vattnet från                       

Gavleån med mekanisk rening (förfilter), ultrafilter samt nanofilter. Vi var ej tillåtna att ta                           

kort i huset på grund av att ett annat företag jobbar med detta för tillfället.   

 

 

Figur 3. Membrananläggningen för rening av åvatten från Gavleån.  

 

Alla bassänger på infiltrationsanläggningen var ej igång. Bassäng 3 och 4 var dock i                           

användning, se figur 4. På bilden kan man se hur luftning av vattnet går till.  

 

 

Figur 4. Bassäng 3 och 4 var i drift. Luftning av bassängerna syns också i bilden. 
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Bassäng 1, 2, 5 och 6 var inte i drift under vårt besök. I figur 5 ser vi tomma bassäng 5 och                                           

dess tillfälliga lösning för att tillföra vatten till bassängen. Man kan även urskilja att vattnet                             

som i framtiden tillförs bassängen kommer att filtreras genom att sandlager i botten av                           

bassängen.  

 

 

Figur 5. Bassäng 5, ej i drift. Tillfällig lösning för infiltration till bassängen uppsatt enligt                             

konsrtuktion på bild.  

 

På infiltrationsanläggnigen fanns även infiltrationsbrunnar. Dessa brunnar tillför vatten till                   

grundvattenmagasinet direkt istället för att pekolation sker. En av dessa två brunnar visas i                           

figur 6.  

 

 

Figur 6. Infiltrationsbrunn som direkt leder ner vatten i Gävleåsens grundvattenmagasin.  

 

 



På infiltrationsområdet fanns även observationsrör OD1203 och OD1202 som når ända ner                       

till berggrunden, fast olika djupt. Figur 7 visar ett av dessa rör.  

 

Figur 7. Ett observationsrör som når ner till berggrunden i Gävleåsen. Bilden visar antingen                           

observationsrör OD1202 eller OD1203.  

 

Utöver observationsrören fanns det även mätrör på olika plaser runt om på Gävleåsen. Dessa                           

mätrör såg ut som i figur 8.  

 

Figur 8. Mätrör RB1410 som stog på sprinklerområdet. Alla mätrör såg dock ut på samma                             

sätt.  
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Efter besöket på infiltrationsanläggningen åkte vi runt i bilarna för att ta oss en titt på alla                                 

olika mätrör som var utplacerade på Gävleåsen. Figur 9 visar en översiktlig bild över alla                             

dessa mätrör och deras positioner i förhållande till varandra.  

 

 

Figur 9. Översiklig bild över mätrören och dess förhållande till varandra. 

 

Studiebesöket avrundades med en trevlig gemensam lunch i Gävle centrum. Vi fick chansen                         

att diskutera alla nya intryck. Studiebesöket var väldigt bra eftersom att vi fick en tydligare                             

bild över området och de olika infiltrationsmetoderna. Även mätrörens placeringar rent                     

topografiskt var väldigt intressant att se i verkligenheten. Verkligenheten innehöll nämligen                     

både stora höjdskillnader mellan rören, vägar kors och tvärs samt en stor kyrkogård mitt uppe                             

i allt.  
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Sammanfattning 

Denna arbetsrapport kan sättas in i slutrapporten under avsnitt Metod då rapporten beskriver                         

hur den hydrauliska konduktiviteten tagits fram för flöde A och E (uppströms och nedströms                           

om infiltrationsanläggningen). Denna hydrauliska konduktivitet tillämpas sedan i Darcys lag.                   

Med hjälp av tidigare studier och borrprofilsdata från Midvatten AB har ett värde på                           

konduktiviteten i Gävleåsen kunnat skattats. Hydrauliska konduktiviteten för mätrör 70007                   

(flöde A) och Rb1205 (flöde E) har tagits fram utifrån dess jordstruktur där grundvattnet                           

strömmar.   
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Att uppskatta den hydrauliska konduktiviteten för flöde A och E (flödena uppströms och                         

nedströms om infiltrationsanläggningen) är nödvändigt för att kunna tillämpa Darcys lag.                     

Den hydrauliska konduktiviteten spelar en stor roll för Darcys lag, då det bidrar som en                             

multiplicerande faktor. Därav är det viktigt att försöka uppskatta den hydrauliska                     

konduktiviteten på ett så bra sätt som möjligt, för att sedan erhålla en så rättvis bild av flöde                                   

A och E som möjligt. Eftersom att flöde A och flöde E är två grundvattenflöden som sker                                 

under mättade förhållanden, tillämpas Darcys lag för mättade flöden. Detta innebär att endast                         

texturen och strukturen i marken där grundvattnet strömmar är intressant för bestämning av                         

den hydrauliska konduktiviteten.  

 

Den hydrauliska konduktiviteten för flöde A uppskattas med hjälp av mätrör 70007. Detta                         

mätrör har en grundvattenyta på 9,029 meter under markytan, och hela röret sträcker sig till                             

14,5 meter under matkytan. Detta innebär att grundvattnet är 5,471 meter djupt. Tabell 1                           

listar de olika kornstorlekarna för mätrör 70007 som befinner sig 9,020  14,5 meter under                             

markytan, dvs djupet för grundvattnet.  

 

Tabell 1. Kornstorleksfördelningens variation med djupet för mätrör 70007 baserat på borrprofilsdata  
Mätrör: 70007     

Flöde: A (uppströms)     

Meter (m) under 
 markyta 

Geology, full 
text 

Geology, short 
text 

7,0 – 12,0  Grusig sand  Sand 

12,0 – 13,0  Sandigt grus  Grus 

13,0 – 14,5  Block eller berg  Berg 

 

Den hydrauliska konduktiviteten för flöde E uppskattas med hjälp av mätrör Rb1205. Detta                         

mätrör har en grundvattenyta på 9,061 meter under markytan, och hela röret sträcker sig till                             

16,2 meter under markytan. Detta innebär att grundvattnet är 7,139 meter djupt. Tabell 2                           

listar de olika kornstorlekarna för mätrör Rb1205 som befinner sig 9,061  16,2 meter under                             

markytan, dvs djupet för grundvattnet.  

 

Tabell 2. Kornstorleksfördelningens variation med djupet för mätrör Rb1205 baserat på borrprofilsdata 
  Mätrör: Rb1205   

  Flöde: E (nedströms)   

Meter under 
markyta 

Kornstorlekar 
geology, full text 

Kornstorlekar 
geology, short 

8,0 – 10,0   sandigt grus  grus 

10,0 – 14,0  grustigt sand  sand 

14,0 – 16,0  grusigt sand  sand 

16,0 – 16,2  grusigt sand  sand 
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För att kunna uppskatta den hydrauliska konduktiviteten har tidigare studier berörande                     

hydraulisk konduktivitet studerats. Detta har sedan kopplats till borrprofilsdatan för mätrör                     

70007 och Rb1205. Tabell 3 visar de olika kornstorlekarnas hydrauliska konduktivitets                     

intervall.  

 

Tabell 3.  Den hydrauliska konduktivitetan för olika jordsammansättningar 
Geology, 
 full text 

Geology,  
short 

Hydraulisk konduktivitet 

[m/s] 

grusig sand  sand  10 6  – 10 2 

sandigt grus  grus  10 3  – 10 0 

 

Grusig sand och sandigt grus har antagits ha en genomsnittlig hydraulisk konduktivitet på                         

102 
meter per sekund baserat på tabell 3. Detta innebär att både den hydrauliska

 
                         

konduktiviteten för jorden i mätrör 70007 och i mätrör Rb1205 antas vara densamma.  

 

Gävleåsens hydrauliska konduktivitet = 0,01 m/s 

 

Eftersom flöde B, C och D från infiltrationsanläggningen är kända tillsammans med                       

tvärsnittsaean och dess tvärsnittsaroer, borde Darcys lag kunna tillämpas för att få fram den                           

hydrauliska konduktiviteten för omättad mark. Dock så skiljer sig konduktiveter åt för                       

omättad mark och mättad mark. Tabell 4 listar de tre flödenas hydrauliska konduktivitet för                           

omättad mark.  

 

Tabell 4.  Hydraulisk konduktivitet för flöde B, C och D framtaget ur Darcys lag 
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Sammanfattning 
Denna arbetsrapport innehåller grafer över infiltrationsflödena i Gävleåsens               
infiltrationsanläggning. Även flödena uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen             
storlek finns både i figur och tabulerade. Ett medelvärde för alla flöden genom                         
infiltrationsanläggningen är också beräknat. Denna rapport kan användas som en del av                       
resultatet i slutrapporten. Rapporten avslutats med ett appendix med MATLABkoden som                     
använts för beräkningarna och för att få ut graferna.  
 
   



4.2 Flöden 
Grafer och beräkningar i detta avsnitt har utförts utifrån avsnitt 3.2, MATLABkoden för                         
beräkningarna visas i appendix.  
 
Figur 1 visar hur infiltrationen i infiltrationsanläggningen i Gävleåsen förändras under ett år,                         
från oktober 2014 till september 2015. Grafen visar hur flödet genom                     
infiltrationsbassängerna, infiltrationsbrunnarna och sprinklingsområdet ändras. I början av               
tidsperioden, i oktober 2014 är endast infiltrationsbrunnarna igång. I december 2014 startas                       
infiltration i bassäng 6 samt bassäng 3 och 4, även förfiltrerat åvatten som infiltreras i                             
bassäng 1 och 2 börjar infiltreras i december. Förfiltrerat vatten och membranrenat vatten                         
infiltreras aldrig samtidig utan åvattnet renas på olika sätt vid olika tidsperioder. Infiltration                         
genom sprinkling påbörjas i juli 2015. 
 

 
Figur 1. Infiltrationsflöden i bassäng 3, 4, 5 och 6 samt membranrenat och förfiltrerat åvatten som infiltreras i bassäng 1 och                                         
2 variation över ett år. Även flödena genom infiltrationsbrunnarna och sprinklingsområdets förändring över ett år. 

 
En mer förenklad bild över hur infiltrationsflödena varierar under ett år syns i figur 2. I                               
grafen är flödena i de sex bassängerna summerade till ett flöde, flöde C. I oktober 2014 sker                                 
det endast ett flöde och det är genom infiltrationsbrunnarna. Sedan i december 2014 börjar                           
vatten infiltreras i bassängerna, då minskar brunnsinfiltrationen och mer vatten infiltreras                     
istället i bassängerna. I juli 2015 börjar vatten infiltreras i Gävleåsen genom sprinkling.   
 



 
Figur 2. De olika infiltrationsflödena i Gävleåsens infiltrationsanläggnings förändring mellan oktober 2014 och oktober                           
2015.  

 
I infiltrationsanläggningen infiltreras både grundvatten och åvatten. Hur infiltrationen av                   
dessa två vatten varierar mellan oktober 2014 och oktober 2015 visas i figur 3. Infiltrationen                             
av grundvatten är störst nästan hela året, men i augusti 2015 är infiltrationen av åvatten större                               
under några dagar. Även i slutet på september 2015 är infiltrationen av åvatten större än                             
infiltrationen av grundvatten. I mars syns en topp i hur mycket vatten som infiltreras.  

 
Figur 3. Flödenas förändring över tiden för infiltrerat grundvatten och infiltrerat åvatten i infiltrationsanläggningen. 



Figur 4 visar flödet uppströms infiltrationsanläggningen (flöde A), flödet nedströms                   
infiltrationsanläggningen (flöde E) samt medelvärdet av det totala flödet genom Gävleåsesens                     
infiltrationsanläggning. Grafen visar att flödet uppströms infiltrationsanläggningen är minst                 
och att flödet genom infiltrationsanläggningen är störst. Flödet nedströms                 
infiltrationsanläggningen ligger mellan de två andra flödena i storlek.  

 
Figur 4. Storleken på flödet uppströms samt nedströms infiltrationsanläggningen och årsmedelvärdet på flödet genom                           
infiltrationsanläggningen på Gävleåsen.  

 
Storleken på flödet uppströms samt nedströms infiltrationsanläggningen visas i tabell 1. Även                       
ett årsmedelvärde på flödet genom Gävleåsens infiltrationsanläggning visas i tabellen. Flödet                     
genom infiltrationsanläggningen är det största flödet under året och flödar med 75 liter per                           
sekund. Flödet uppströms infiltrationsanläggningen är minst och flödar endast med 32 liter                       
per sekund. Flödet nedströms infiltrationsanläggningen ligger mellan de två andra flödena i                       
storlek och flödar med 46 liter per sekund 
 
Tabell 1. Storleken på flödet uppströms samt nedströms infiltrationsanläggningen och årsmedelvärdet på flödet genom                           
infiltrationsanläggningen på Gävleåsen.  

  Flöde (dm3/s) 

Uppströms infiltrationsanläggningen (A)  32 

Nedströms infiltrationsanläggningen (E)  46 

Genom infiltrationsanläggningen (B,C,D)  75 



 

Appendix 
MATLABkod 
 
% GRAFER ÖVER FLÖDENA I GÄVLEÅSEN.  
%Plottar bassäng, brunns och sprinklingsinfiltration mot tiden (från oktober 2014 till oktober 2015).  
%Beräknar flödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen samt plottar dessa mot årsmedelvärdet på flödet                         
genom infiltrationsanläggningen. 
 
%Laddar in data 
load vattenflodenalla.txt 
load vattenflodenBCD.txt 
   
% yaxel: De olika flödena i infiltrationsanläggningen 
Q12 = vattenflodenalla(:,4)/1000;   % [m3/s] Bassäng 3&4 (grundvatten) 
Qbrunn = vattenflodenalla(:,5)/1000;   % [m3/s] Brunnar 
Qmem = vattenflodenalla(:,6)/1000;   % [m3/s] Membranvatten bassäng 1&2 
Qfor = vattenflodenalla(:,7)/1000;   % [m3/s] Förfiltervatten bassäng 1&2 
Qsprinkler = vattenflodenalla(:,8)/1000;   % [m3/s] Sprimklers 
Q5 = vattenflodenalla(:,9)/1000;   % [m3/s] Bassäng 5(grundvatten) 
Q6 = vattenflodenalla(:,10)/1000;   % [m3/s] Bassäng 6 (åvatten) 
Qavatten = vattenflodenalla(:,11)/1000;   % [m3/s] Åvatten (summan av alla infiltrationer med vatten från Gavleån) 
Qgrund = vattenflodenalla(:,12)/1000;  % [m3/s] Grundvatten (summan av alla infiltrationer med BlandÅbyvals                   
vatten) 
  
% yaxel: De tre olika flödena B, C och D 
QB = vattenflodenBCD(:,4)/1000;   % [m3/s] Sprinkler 
QC = Q6 + vattenflodenBCD(:,5)/1000;   % [m3/s] Bassänger 
QD = vattenflodenBCD(:,6)/1000;   % [m3/s] Brunnar 
  
% xaxel: Tidsvektor 
ar = vattenflodenBCD(:,1); %År 
manad = vattenflodenBCD(:,2); %Månad 
dag = vattenflodenBCD(:,3); %Dag 
tid = datenum(ar, manad, dag); 
  
% Flöde A (uppströms) beräknat med Darcys lag 
KA = vattenflodenBCD(:,7)*0.01;   %Hydraulisk konduktivitet [m/s] 
dhA = 3.81;   %Höjdgradient [m] 
dxA = 360;   %Avståndsgradient [m] 
AA = 300;   %Tvärsnittsarea [m2] 
QA = KA*AA*(dhA/dxA);   %Flöde[m3/s] 
  
% Flöde E (Nedströms) beräknat med Darcys lag 
KE = vattenflodenBCD(:,8)*0.01;   %Hydraulisk konduktivitet [m/s] 
dhE = 2.87;   %Höjdgradient [m] 
dxE = 433;   %Avståndsgradient [m] 
AE =  700;   %Tvärsnittsarea [m2] 
QE = KE*AE*(dhE/dxE);   %Flöde [m3/s] 
  
%Totala infiltrationsflödet B+C+D 
Qtot = vattenflodenBCD(:,9)/1000; % [m3/s] 
%Årsmedelvärde av det totala infiltrationsflödet 



medel = vattenflodenBCD(:,10)/1000; % [m3/s] 
  
% Graf med alla infiltrationsflöden 
plot(tid, Q12); 
hold on 
plot(tid, Qbrunn); 
hold on 
plot(tid, Qmem) 
hold on 
plot(tid, Qfor) 
hold on  
plot(tid, Qsprinkler) 
hold on 
plot(tid, Q5) 
hold on 
plot(tid, Q6) 
datetick( 'x' ,12) 
legend( 'Bassäng 3&4' , 'Infiltrationsbrunnarna' , 'Membranrenat vatten' , 'Förfiltrerat vatten' , 'Sprinkler' ,'Bassäng 5' ,'Bassäng                   
6' ) 
title( 'Infiltrationsflödenas förändring över tid' ) 
xlabel( 'Tid' ) 
ylabel( 'Flöden [m3/s]' ) 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize' ,14) 
  
%Plottar åvatten och grundvatten mot tiden 
figure 
plot(tid,Qavatten) 
hold on 
plot(tid,Qgrund) 
datetick( 'x' ,12) 
legend( 'Åvatten' ,'Grundvatten' ) 
title( 'Infiltration av åvatten och grundvatten (förändring över tiden)' ) 
xlabel( 'Tid' ) 
ylabel( 'Flöden [m3/s]' ) 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize' ,14) 
  
% Plott över B C D mot tiden 
figure 
plot(tid, QB); 
hold on 
plot(tid, QC); 
hold on 
plot(tid, QD) 
datetick( 'x' ,12) 
legend( 'B (Sprinkler)' , 'C (Bassänger)' , 'D (Infiltrationsbrunnar)' ) 
title( 'Infiltrationsflödenas förändring över tid' ) 
xlabel( 'Tid' ) 
ylabel( 'Flöde [m3/s]' ) 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize' ,14) 
  
%Plott över årsmedelvärde och flöde A samt E 



figure 
plot(tid, QA) 
hold on  
plot(tid, QE) 
hold on 
plot(tid, medel) 
datetick( 'x' ,12) 
legend( 'A (Uppströms)' , 'E (Nedströms)' , 'Årsmedelvärde av det totala flödet' ) 
title( 'Flödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningens storlek samt flödet genom infiltrationsanläggningens                   
storlek' ) 
xlabel( 'Tid' ) 
ylabel( 'Flöde [m3/s]' ) 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize' ,14) 
ylim([0 0.1]) 
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Sammanfattning	
Denna rapport innehåller metod- och resultatdel till hur δ2H- och δ18O-värden förhåller sig till 
varandra i vattnet i Gävleåsen och i infiltrationsvattnet. I metoddelen ges först en beskrivning 
av med vilken metod vattenproverna tagna vid Gävleåsen analyserats med och vad värdenas 
standardavvikelse är. Därefter introduceras tillvägagångssätt i linje med vad som tas upp i 
teoridelen för hur förhållandet mellan δ2H- och δ18O-värden kan åskådliggöras. I resultatdelen 
visas förhållandet mellan δ2H- och δ18O-värden grafiskt och även en figur med en rät linje 
anpassad till värdena och dess ekvation redovisas. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Metod 
Gästrike Vatten har tillhandahållit δ2H- och δ18O-värden för vattenprover tagna på olika 
platser längs Gävleåsen och i infiltrationsvattnet. Varje prov har analyserats fyra gånger och 
dess isotopsignatur har kalibrerats mot en laboratoriestandard. Denna laboratoriestandard har 
kalibrerats mot tre olika officiella standarder från International Atomic Energy 
Agency(IAEA): The Vienna Standard Mean Ocean Water (VSMOW), the Greenland Ice 
sheet Precipitation (GISP) och the Standard Light Antarctic Precipitation (SLAP). 
Standardavvikelsen för δ18O-värdena under tidsperioden augusti 2014 till september 2015 
varierar mellan 0,00-0,09 ‰ och för δ2H-värdena varierar standardavvikelsen mellan 0,02-
0,58 ‰ (Lundholm & Boily, 2016). Med de δ2H- och δ18O-värden som erhölls har 
korrelationen mellan dessa åskådliggjorts i ett diagram genererat i MATLAB med δ2H-värden 
på y-axeln och δ18O-värden på x-axeln. Detta gjordes för att erhålla ett lokalt samband för 
färsk- och grundvatten kring Gävleåsen. 
 
 
 

Resultat 
Förhållandet mellan δ2H och δ18O för grundvatten respektive åvatten kan ses i figur 1. 
Figuren visar att provtagspunkterna lagt sig i ett linjärt diagonalt band. Figuren visar att 
provtagspunkterna huvudsakligen lagt sig i två olika kluster. För klustret längst ner till vänster 
i figuren ligger mätvärden för grundvatten. För klustret uppe till höger i figuren ligger 
mätvärden för åvatten. Figuren visar att grundvattnet har mer negativa δ2H- och δ18O-värden 
än förfiltervattnet, membranvattnet och sprinklervattnet, således innehåller grundvattnet 
mindre 18O relativt 16O än vad åvattnet gör. 
 
 
 



	
Figur 1.  Förhållandet mellan δ2H- och δ18O-värden i Gävleåsen samt i förfiltervatten, membranvatten och sprinklervatten till 
infiltrationsanläggningen.  

När en rät linje anpassas till alla δ2H- och δ18O-värden erhålls figur 2. I figuren kan det ses att 
en rät linje kan anpassas till mätvärdena för att få fram ett lokalt samband mellan δ2H- och 
δ18O-värdena kring Gävleåsen. Linjens ekvation är y=5,45x-21,55 och dess R2-värde är 
0,964.  



 

	
Figur 2. En rät linje har anpassats till δ2H- och δ18O-värden för vattenprover tagna ur Gävleåsen samt för förfiltervatten, 
membranvatten och sprinklervatten.  
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Appendix 
%Syreisotoper. Förhållandet mellan delta2H och delta18O 
  
%Laddar in värden 
load B_uppstromsO18.txt 
load FrfilterO18.txt 
load MemJO18.txt 
load Or5O18.txt 
load SprinklerO18.txt 
load StraverketO18.txt 
  
%B_uppströms 
B_uppstromsO = B_uppstromsO18(:,5); 
B_uppstromsH = B_uppstromsO18(:,7); 
 
%Förfilter 
FrfilterO = FrfilterO18(:,5); 
FrfilterH = FrfilterO18(:,7); 
 
%Membran 
MemJO = MemJO18(:,5); 
MemJH = MemJO18(:,7); 
 
%Or5 
OrO = Or5O18(:,5); 
OrH = Or5O18(:,7); 
 
%Sprinkler 
SprinklerO = SprinklerO18(:,5); 
SprinklerH = SprinklerO18(:,7); 
 
%Sätraverket 
StraverketO = StraverketO18(:,5); 
StraverketH = StraverketO18(:,7); 
 
%Plott syreisotoper mot väteisotoper 
plot(B_uppstromsO, B_uppstromsH,'*'); 
hold on 
plot(FrfilterO, FrfilterH,'o'); 
hold on  
plot(MemJO, MemJH,'x'); 
hold on 
plot(OrO, OrH,'^'); 
hold on 
plot(SprinklerO, SprinklerH,'d'); 
hold on 
plot(StraverketO, StraverketH,'s'); 
legend('B-uppströms', 'Förfilter','Membran', 'Or5', 'Sprinkler', 
'Sätraverket') 
xlabel('delta18O [promille]') 
ylabel('delta2H [promille]') 
title('Förhållandet mellan delta18O och delta2H i Gävleåsen','fontsize',16) 
set(gca,'fontsize',14) 
  
% Skapar två vektorer med alla syre18- respektive Väte18-värden 
Syre18=[B_uppstromsO18(:,5),;FrfilterO18(:,5);MemJO18(:,5);Or5O18(:,5);Spri
nklerO18(:,5);StraverketO18(:,5)]; 
Vate2=[B_uppstromsO18(:,7);FrfilterO18(:,7);MemJO18(:,7);Or5O18(:,7);Sprink
lerO18(:,7);StraverketO18(:,7)]; 
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% Plottar alla provtagningspunkter i samma serie 
plot(Vate2,Syre18,'bo'); 
xlabel('delta18O [promille]') 
ylabel('delta2H [promille]') 
title('Förhållandet mellan delta18O och delta2H i Gävleåsen','fontsize',16) 
legend('Isotopdata') 
set(gca,'fontsize',14) 
  
% Linjär regression 
lsline  
  
% Beräknar R2-värde 
R2=corr(Syre18,Vate2)^2 
  
% Beräknar regressionslinjens ekvation 
X=[ones(size(Syre18)) Syre18]; 
beta=regress(Vate2,X) 
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Sammanfattning 
Denna arbetsrapport innehåller metod- och resultatavsnitt för syreisotop 18O:s variation med 
tiden vid Gävleåsen till slutrapporten. I resultatdelen redovisas figur där syreisotopens 
variation mot tiden visas på olika platser i Gävleåsen och i vattnet som infiltreras vid 
infiltrationsanläggningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metod 
Variationen av δ18O med tiden i Or5 och i vattnet som infiltreras vid infiltrationsanläggningen 
undersöktes för att få en uppfattning om säsongsvariationer, samt variationer uppkomna till 
följd av ändrat blandningsförhållande mellan vatten med olika ursprung. Detta gjordes i 
MATLAB och åskådliggjordes i en figur. 
 

Resultat 
I figur 1 ses δ18O-värdenas variation över tid för tidsperioden augusti 2014 till september 
2015 på två platser i Gävleåsen, samt i förfiltervatten, membranvatten och i sprinklervatten 
som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen. Även referensprover tagna under början av 
2016 vid Sätraverket långt nedströms om infiltrationsanläggningen redovisas i figuren. I 
figuren kan det ses att δ18O-värden för B-uppströms och observationsröret Or5 visade 
tendenser till liknande variationer i δ18O-värden över tid men att Or5 generellt visade högre 
δ18O-värden än B-uppströms. Det kan ses att även åvatten, representerat av Förfilter, 
Sprinkler och Membran, visade variation över tid.  
 

	
Figur 1.  δ18O-värden för olika platser i Gävleåsen samt i infiltrationsvatten till infiltrationsanläggningen för tidsperioden 
augusti 2014 till september 2015 samt för referensprover tagna vid Sätraverket långt nedströms om infiltrationsanläggningen 
under 2016.  
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Appendix 
%Syreisotoper. delta18O mot tiden 
  
%Laddar in värden 
load B_uppstromsO18.txt 
load FrfilterO18.txt 
load MemJO18.txt 
load Or5O18.txt 
load SprinklerO18.txt 
load StraverketO18.txt 
  
%B_uppströms 
B_uppstromsO = B_uppstromsO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arB = B_uppstromsO18(:,1); 
manadB = B_uppstromsO18(:,2); 
dagB = B_uppstromsO18(:,3); 
tidB_uppstroms = datenum(arB, manadB, dagB); 
  
%Förfilter 
FrfilterO = FrfilterO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arF = FrfilterO18(:,1); 
manadF = FrfilterO18(:,2); 
dagF = FrfilterO18(:,3); 
tidFrfilter = datenum(arF, manadF, dagF); 
  
%Membran 
MemJO = MemJO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arM = MemJO18(:,1); 
manadM = MemJO18(:,2); 
dagM = MemJO18(:,3); 
tidMemJ = datenum(arM, manadM, dagM); 
  
%Or5 
OrO = Or5O18(:,5); 
%Tidsvektor 
arOr = Or5O18(:,1); 
manadOr = Or5O18(:,2); 
dagOr = Or5O18(:,3); 
tidOr = datenum(arOr, manadOr, dagOr); 
  
%Sprinkler 
SprinklerO = SprinklerO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arSp = SprinklerO18(:,1); 
manadSp = SprinklerO18(:,2); 
dagSp = SprinklerO18(:,3); 
tidSprinkler = datenum(arSp, manadSp, dagSp); 
  
%Sätraverket 
StraverketO = StraverketO18(:,5); 
%Tidsvektor 
arSt = StraverketO18(:,1); 
manadSt = StraverketO18(:,2); 
dagSt = StraverketO18(:,3); 
tidStraverket = datenum(arSt, manadSt, dagSt); 
 
%Plottar syreisotoper mot tiden. 
figure 

many4859

many4859

many4859

many4859

many4859

many4859

many4859

many4859



plot(tidB_uppstroms, B_uppstromsO,'*'); 
hold on 
plot(tidFrfilter, FrfilterO,'o'); 
hold on  
plot(tidMemJ, MemJO,'x'); 
hold on 
plot(tidOr, OrO,'^'); 
hold on 
plot(tidSprinkler, SprinklerO,'d'); 
hold on 
plot(tidStraverket, StraverketO,'s'); 
legend('B-uppströms', 'Förfilter','Membran', 'Or5', 'Sprinkler', 
'Sätraverket') 
xlabel('tid') 
ylabel('delta18O [promille]') 
title('Syreisotopers förändring över','fontsize',16) 
set(gca,'fontsize',14) 
datetick('x',12) 
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Sammanfattning 
I denna arbetsrapport behandlas en metod för att beräkna förhållandet mellan δ18O-värde och 
flödesstorlek i det så kallade blandningsflödet. Blandningsflödet antas vara allt vattnen som 
tillkommer mellan Or1 uppströms om infiltrationsanläggningen och observationsrör Or5 
nedströms om infiltrationsanläggningen. Blandningsflödet är således enbart ett teoretiskt 
vatten med ett visst δ18O-värde där det antas att allt vatten som tillkommer mellan 
observationsröret Or1 som ligger uppströms om infiltrationsanläggningen och 
observationsröret Or5 nedströms om infiltrationsanläggningen är totalt omblandat. I 
resultatdelen redovisas erhållna figurer för förhållandet mellan δ18O-värde och 
blandningsflödets storlek för de tre olika modellerna som introducerades i ett tidigare 
metodavsnitt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metod 
För att kunna verifiera eller förkasta de tre modellerna över troliga flödesscenarier ställdes en 
isotopmassbalans upp för vardera modell.  För modell 1 där flöde A tillsammans med flöde B, 
C och D antogs summera upp till flöde E, ställdes en isotopmassbalans upp enligt ekvation 1. 
Denna ekvation formulerades genom att utgå från blandningsekvationen, se ekvation **. QA 
är flödet uppströms om infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.g.v. är medelflödet av grundvatten som 
infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. är medelflödet av åvatten som infiltrerats 
vid infiltrationsanläggningen och QE är flödet i åsen nedströms. Det antogs att δ18O-värdet i 
flöde A var detsamma som medelvärdet för B-uppströmsvattnet och att δ18O-värdet i flöde E 
var detsamma som för observationsrör Or5. Parametrarna δ18Oinfiltr.g.v. och δ18Oinfiltr.å.v. är 
medelvärden av δ18O-värden i infiltrerat grundvatten respektive åvatten. 
 
!!!!"!! + !!"#!$%&.,!.!.!!"!!"#!$%&.,!.!. + !!"#!$%&.,å.!.!!"!!"#!$%&.,å.!. = !!!!"!!     (1) 

 
För modell 2 och modell 3 tillkom mellan flöde A och E flöden från infiltrationsanläggningen 
(flöde B, C och D) samt två okända flöden (flöde X och Y) olika beroende på modell. Dessa 
flöden som tillkom mellan flöde A och E kallas för blandningsflöde för modell 2 och modell 
3. Blandningsflödet antogs vara ett teoretiskt vatten som var helt omblandat. Allt vatten som 
tillkom mellan flöde A och flöde E antogs alltså ha samma δ18O-värde. 
 
Blandningsekvationen, ekvation ** användes för att ställa upp ett uttryck som beskriver 
förhållandet mellan alla olika flöden i Gävleåsen, samt deras δ18O-värden för modell 2 och 
modell 3, se ekvation 2. Parametrarna QA och QE i ekvation 2 står för flöde A respektive E. 
Rimliga värden på Qblandning togs fram genom att begränsa δ18O för blandningsflödena till att 
vara inom intervallet mellan uppmätta extremvärden för δ18O i Gävleåsen och 
infiltrationsvattnet.  
 
!!!!"!! + !!"#$%$&$'!!"!!"#$%$&$' = !!!!"!!         (2) 
 
Med ekvation 2 kunde förhållandet mellan blandningsflödet Qblandning, och dess värden för 
δ18Oblandning åskådliggöras i en figur för modell 2 och modell 3. Detta utfördes genom att sätta 
in de tidigare beräknade värdena för flöde A och E för de två modellerna i en omskriven 
version av ekvation 2, där δ18Oblandning uttrycktes som den inversa funktionen av 
Qblandning.  δ18OA och δ18OE är beräknade medelvärden av δ18O-värden för B-uppströms och 
observationsrör Or5. Observera att isotopkvoten för B-uppströms antogs vara densamma som 
för flöde A och att isotopkvoten för observationsrör Or5 antogs vara densamma som för flöde 
E. 
 
 
 
 

 



Resultat 
Medelvärden av isotopkvoten δ18O uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen 
redovisas i tabell 1. Uppströmsvärdet för δ18O är beräknat medelvärde för B-uppströmsvattnet 
och nedströmsvärdet för δ18O är beräknat medelvärde för vattenprover tagna ur 
observationsrör Or5. 
 
Tabell 1.  Medelvärden för δ18O uppströms i B-uppströms och nedströms i observationsrör Or5 
Medelvärde δ18O [‰] 
B-uppströms -10,30 
Or5 -10,00  
 
Modell 1 
I	tabell	2	redovisas	medelvärden	av	δ18O för grundvatten respektive åvatten som infiltrerats 
vid infiltrationsanläggningen. Dessa värden användes tillsammans med redovisade värden på 
δ18O i tabell 1 och flöde B, C, D för modell 1 som redovisats i tabell ** för att ställa upp en 
isotopmassbalans för modell 1 enligt ekvation 1.  
 
Tabell 2. Medelvärden av δ18O för de olika vatten som ingår i isotopmassbalansen för modell 1 
Vatten δ18O-värde [‰] 
Grundvatten -10,30 
Åvatten -9,10 
 
Tabell 3 visar vad vänster- och högerledet i isotopmassbalansen beräknades till samt 
differensen mellan dem. 
 
Tabell 3. Framräknade värden för vänsterled och högerled i isotopmassbalansen som ställts upp i ekvation 1 
Isotopmassbalans l/s ‰ 
Vänsterled  -1088,42 
Högerled -1079,57 
Differens mellan vänster- och högerled 8,85 
 

Modell 2 
Extremvärden för δ18O vid Gävleåsen redovisas i tabell 4. Uppmätt minimumvärde för δ18O 
under tidsperioden augusti 2014 till september 2015 var -10,51 promille och maximumvärde 
för δ18O var -8,40 promille. Minimumvärdet var i B-uppströmsvattnet och maximumvärdet var 
i förfiltervattnet.  
 
Tabell 4. Minimum- och maximumvärde för δ18O som har uppmätts i vattenprover tagna vid Gävleåsen under tidsperioden 
augusti 2014 till september 2015 samt var detta prov togs 

Minimumvärde δ18O B-uppströms  -10,51 ‰ 
Maximumvärde δ18O Förfilter  -8,40 ‰  
  
I figur 1 visas förhållandet mellan δ18O i blandningsflödet mellan observationsrör Or1 och 
Or5 samt blandningsflödets storlek framräknat med ekvation 2 för modell 2. Flöde A och E 
för modell 2 hämtade från tabell ** har använts samt δ18O-värden från tabell 1 för flöde A och 



E. I figuren visas även uppmätta minimum- och maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen, som 
redovisades i tabell 4. I figuren kan det ses att storleken på blandningsflödet hamnade inom 
det ungefärliga intervallet 0,013 till 0,016 kubikmeter per sekund.  
 
 

 
Figur 1. Förhållandet mellan δ18O och blandningsflödets storlek mellan observationsrör Or1 och observationsrör Or5 
beräknat för modell 2.  
 
Modell 3 
Förhållandet mellan δ18O och blandningsflödets storlek för modell 3 beräknades med ekvation 
2 och visas i figur 2. Flöde A och E för modell 3 hämtade från tabell ** har använts samt δ18O-
värden från tabell 1 för flöde A och E. I figuren visas även uppmätta minimum- och 
maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen som redovisats i tabell 4. I figuren ses att storleken på 
blandningsflödet hamnade inom det ungefärliga intervallet 0,15 till 0,19 kubikmeter per 
sekund.  
 



 
Figur 2. Förhållandet mellan δ18O och flödets storlek i blandningsvattnet mellan observationsröret Or1 uppströms och 
observationsröret Or5 nedströms  beräknat med modell 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Appendix 
% Medelvärden för delta18O uppströms infiltrationsanläggningen och vid 
% Or5 
delta18Or5=-10;% promille 
delta18upp=-10.30;% promille 
  
% Minimum- och maximumvärden för delta18O i Gävleåsen och i 
% infiltrationsvattnet  
delta18Omin=-10.51; % Min-värde B-uppströms 2014-10-15 
delta18Omax=-8.40; % Max-värde Förfilter 2014-10-15 
 
% Modell 2 
QOr5_2=0.046; % m3/s 
Qupp_2=0.032; % m3/s 
  
x2 = [0.0098:0.0001:0.15];% Q-blandningvektor 
  
% Qblandning=y2 
y2=((QOr5_2*delta18Or5-Qupp_2*delta18upp).*(x2.^-1)); 
  
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x2,y2) 
ylabel('delta18O blandning [promille]') 
xlabel('Q blandning [m3/s]') 
title('MODELL 2:Förhållandet mellan delta18O och storleken på 
blandningsflödet','fontsize',16) 
  
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f2=delta18Omin.*ones(size(x2)); 
g2=delta18Omax.*ones(size(x2)); 
  
plot(x2,f2) 
hold on 
plot(x2,g2) 
legend('Blandningsflödet','Min-värde: B-uppströms','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([0.0115 0.018]) 
  
figure 
% Modell 3 
QOr5_3=0.19; % m3/s 
Qupp_3=0.032; % m3/s 
  
x3 = [0.12:0.0001:0.9];% Qblandning-vektor 
% Qblandning=y3 
y3=((QOr5_3*delta18Or5-Qupp_3*delta18upp).*(x3.^-1)); 
  
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x3,y3) 
ylabel('delta18O blandning [promille]') 
xlabel('Q blandning [m3/s]') 
title('MODELL 3: Förhållandet mellan delta18O och storleken på 
blandningsflödet','fontsize',16) 
  
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f3=delta18Omin.*ones(size(x3)); 



g3=delta18Omax.*ones(size(x3)); 
  
plot(x3,f3) 
hold on 
plot(x3,g3) 
legend('Blandningsflödet','Min-värde: B-uppströms','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([0.14 0.207]) 
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Sammanfattning  
 
För att besvara frågeställning 2 studerades hur kloridhalten, halten organiskt material samt 
halten löst syre varierade över tiden. Detta för att undersöka om eventuella förändringar i 
halterna kunde förklaras av flödesförändringar vid infiltrationsanläggningen. Det beräknades 
även ett blandningsförhållande mellan åvatten och grundvatten nedstöms infiltrations- 
anläggningen, vid flöde E. Med hjälp av piperdiagram kartlades jonsammansättningen i 
åvattnet samt grundvattnet vid de olika mätstationerna. 
 
  



Metod - Kemisk analys 
 
 
Blandningsförhållandet i flöde E med kloridjonkoncentrationen 
För att beräkna blandningsförhållandet i vattnet vid flöde E med hjälp av 
kloridjonkoncentrationen antogs vattnet nedstöms vid flöde E endast bestå av åvatten eller 
grundvatten. Åvattnet i denna beräkning var det åvatten som tillkommit mellan punkten 
uppströms, B-uppströms, och punkten nedströms vid flöde E. Benämningen åvatten 
inkluderade alltså inte det åvatten som eventuellt varit inblandat i vattnet från början vid B-
uppströms. Därefter beräknades medelvärden för kloridjonkoncentrationen i åvatten från 
Gavleån, vatten vid B-uppströms samt vatten vid flöde E under perioden augusti 2014 till 
september 2015. Dessa medelvärden sattes därefter in i ekvation...Cf... varvid andelen åvatten 
vid flöde E kunde beräknas, se appendix för MATLAB-kod. 
 
Variation över tiden för halt löst syre, organiskt material samt klorid 
Halterna klorid, organiskt material samt löst syre sattes som en funktion av tiden, i form av 
datumet för provtagningen. Detta medförde att halten av de undersökta ämnena i 
observationsrören och obervationsbrunnarna kunde jämföras mot varandra på ett överskådligt 
sätt. Dessa figurer jämfördes därefter med de olika flödena i infiltrationsanläggningen över tid 
för att undersöka om det fanns något samband. Figurerna konstruerades i MATLAB, se 
appendix.  
 
Piperdiagram 
Piperdiagrammen togs fram med programmet Gw_charts, som hämtats från U.S geological 
survays hemsida (USGS, 2015). Vattnets jonsammansättning för alla observationsrör och 
observationsbrunnar kartlades i ett piperdiagram genom att föra in medelvärden för respektive 
jonhalter under perioden  augusti 2014 till september 2015.  Det konstruerades även 
piperdiagram som visade jonsammansättningen i vattnet över tid för varje observationrör och 
observationsbrunn, men då bara ett observationsrör Or2 visade ett avvikande resultat så 
inkluderades endast detta piperdiagram i projektet.  
 

 

 

 

 

Referenser 

SGU (2014). Data för station 20017_4, Charlottenberg.  
Tillgänglig: http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-miljoovervakning-grundvatten-sv.html 

[2016-04-25] 
SGU (2008). Data för station 20005_48, Arkösund.  

Tillgänglig: http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-miljoovervakning-grundvatten-sv.html 
[2016-04-25] 

 

 



  



Appendix 

Beräkning av blandningsförhållandet vid olika perioder med hjälp av kloridjoner 
 
% Årsmedel 
medned=13.79; 
medupp=16.74; 
medan=4.71; 
medelf=(medned-medupp)/(medan-medupp); 
 
% Halvårsmedel vinter okt-mar, sommar april-september, vår jan-jun, höst 
% jul-dec samt perioderna nov-april & maj-oktober. 
 
avatten1=[4.58 4.85 4.85 4.66 4.3 5.27]; 
Uppstroms1=[16.64 17.2 16.86 16.8 16.78 16.88]; 
nedstroms1=[13.71 15 14.75 12.5 13.75 13.83]; 
C1=[]; 
 
for i=1:6 
   c1=(nedstroms1(i)-Uppstroms1(i))/(avatten1(i)-Uppstroms1(i)); 
   C1=[C1 c1];    
end 
 

Halt organiskt material och klorid över tid 
clear all 
close all 
% B-uppströms 
%Laddar in data 
load Buppstroms_COD_Cl.txt 
% B-uppströms, organiskt material och klorid 
Buppstromsorg=Buppstroms_COD_Cl(:,4); 
Buppstromscl=Buppstroms_COD_Cl(:,5); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar1 = Buppstroms_COD_Cl(:,1); 
manad1 = Buppstroms_COD_Cl(:,2); 
dag1 = Buppstroms_COD_Cl(:,3); 
tid1 = datenum(ar1, manad1, dag1); 
% MEMJ 
%Laddar in data 
load MemJ_COD_Cl.txt 
% MemJ, organiskt material och klorid 
MemJorg=MemJ_COD_Cl(:,4); 
MemJcl=MemJ_COD_Cl(:,5); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar2 = MemJ_COD_Cl(:,1); 
manad2 = MemJ_COD_Cl(:,2); 
dag2 = MemJ_COD_Cl(:,3); 
tid2 = datenum(ar2, manad2, dag2); 
% OB1 
%Laddar in data 
load Ob1_COD_Cl.txt 
% Ob1, organiskt material och klorid 
Ob1org=Ob1_COD_Cl(:,5); 
Ob1cl=Ob1_COD_Cl(:,4); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar3 = Ob1_COD_Cl(:,1); 
manad3 = Ob1_COD_Cl(:,2); 
dag3 = Ob1_COD_Cl(:,3); 



tid3 = datenum(ar3, manad3, dag3); 
% OB2 
%Laddar in data 
load Ob2_COD_Cl.txt 
% Ob2,organiskt material och klorid 
Ob2org=Ob2_COD_Cl(:,4); 
Ob2cl=Ob2_COD_Cl(:,5); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar4 = Ob2_COD_Cl(:,1); 
manad4 =Ob2_COD_Cl(:,2); 
dag4 = Ob2_COD_Cl(:,3); 
tid4 = datenum(ar4, manad4, dag4); 
% Or5 
%Laddar in data 
load Or5_COD_Cl.txt 
% Or5, organiskt material och klorid 
Or5org=Or5_COD_Cl(:,4); 
Or5cl=Or5_COD_Cl(:,5); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar5 = Or5_COD_Cl(:,1); 
manad5 = Or5_COD_Cl(:,2); 
dag5 = Or5_COD_Cl(:,3); 
tid5 = datenum(ar5, manad5, dag5); 
% OR4 
%Laddar in data 
load Or4_COD_Cl.txt 
% Or4,organiskt material och klorid 
Or4org=Or4_COD_Cl(:,4); 
Or4cl=Or4_COD_Cl(:,5); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar6 = Or4_COD_Cl(:,1); 
manad6 = Or4_COD_Cl(:,2); 
dag6 = Or4_COD_Cl(:,3); 
tid6 = datenum(ar6, manad6, dag6); 
% OR3 
%Laddar in data 
load Or3_COD_Cl.txt 
% Or3, organiskt material och klorid 
Or3org=Or3_COD_Cl(:,4); 
Or3cl=Or3_COD_Cl(:,5); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar7 = Or3_COD_Cl(:,1); 
manad7 = Or3_COD_Cl(:,2); 
dag7 = Or3_COD_Cl(:,3); 
tid7 = datenum(ar7, manad7, dag7); 
% OR2 
%Laddar in data 
load Or2_COD_Cl.txt 
% Or2,organiskt material och klorid 
Or2org=Or2_COD_Cl(:,4); 
Or2cl=Or2_COD_Cl(:,5); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar8 = Or2_COD_Cl(:,1); 
manad8 = Or2_COD_Cl(:,2); 
dag8 = Or2_COD_Cl(:,3); 
tid8 = datenum(ar8, manad8, dag8); 
% OR6 
%Laddar in data 
load Or6_COD_Cl.txt 
%  Or6, organiskt material och klorid 



Or6org= Or6_COD_Cl(:,4); 
Or6cl= Or6_COD_Cl(:,5); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar9 =  Or6_COD_Cl(:,1); 
manad9 =  Or6_COD_Cl(:,2); 
dag9 =  Or6_COD_Cl(:,3); 
tid9 = datenum(ar9, manad9, dag9); 
%Pegel_gavlean 
%Laddar in data 
load Pegel_gavlean_COD_Cl.txt 
% Pegel_gavlean, organiskt material och klorid 
Pegel_gavleanorg=Pegel_gavlean_COD_Cl(:,4); 
Pegel_gavleancl=Pegel_gavlean_COD_Cl(:,5); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,1); 
manad10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,2); 
dag10 = Pegel_gavlean_COD_Cl(:,3); 
tid10 = datenum(ar10, manad10, dag10); 
figure(1) 
plot(tid1,Buppstromsorg, ':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJorg,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1org,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9,Or6org,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid10, Pegel_gavleanorg,'linewidth',2) 
datetick('x',12) 
legend('B-uppströms', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6', 'Åvatten') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Organiskt material [mgO2/l]') 
title('Halt organiskt material över tid','fontsize',11) 
figure(2) 
plot(tid1,Buppstromscl,':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJcl,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1cl,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2cl,'linewidth',2) 
hold on 



plot(tid9, Or6cl,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid10, Pegel_gavleancl,'linewidth',2) 
datetick('x',12) 
legend('B-uppströms', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6', 'Åvatten') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Klorid [mg/l]') 
title('Kloridhalt över tid','fontsize',11) 
 
Halt löst syre över tid 
clear all 
close all 
% B-uppströms 
%Laddar in data 
load Buppstroms_lost_syre.txt 
% B-uppströms, Löst syre 
Buppstroms=Buppstroms_lost_syre(:,4); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar1 = Buppstroms_lost_syre(:,1); 
manad1 = Buppstroms_lost_syre(:,2); 
dag1 = Buppstroms_lost_syre(:,3); 
tid1 = datenum(ar1, manad1, dag1); 
% MEMJ 
%Laddar in data 
load MemJ_lost_syre.txt 
% MemJ, Löst syre 
MemJ=MemJ_lost_syre(:,4); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar2 = MemJ_lost_syre(:,1); 
manad2 = MemJ_lost_syre(:,2); 
dag2 = MemJ_lost_syre(:,3); 
tid2 = datenum(ar2, manad2, dag2); 
% OB1 
%Laddar in data 
load Ob1_lost_syre.txt 
% Ob1, Löst syre 
Ob1=Ob1_lost_syre(:,4); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar3 = Ob1_lost_syre(:,1); 
manad3 = Ob1_lost_syre(:,2); 
dag3 = Ob1_lost_syre(:,3); 
tid3 = datenum(ar3, manad3, dag3); 
% OB2 
%Laddar in data 
load Ob2_lost_syre.txt 
% Ob2,Löst syre 
Ob2=Ob2_lost_syre(:,4); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar4 = Ob2_lost_syre(:,1); 
manad4 =Ob2_lost_syre(:,2); 
dag4 = Ob2_lost_syre(:,3); 
tid4 = datenum(ar4, manad4, dag4); 
% Or5 
%Laddar in data 
load Or5_lost_syre.txt 
% Or5, Löst syre 
Or5=Or5_lost_syre(:,4); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar5 = Or5_lost_syre(:,1); 
manad5 = Or5_lost_syre(:,2); 



dag5 = Or5_lost_syre(:,3); 
tid5 = datenum(ar5, manad5, dag5); 
% OR4 
%Laddar in data 
load Or4_lost_syre.txt 
% Or4, Löst syre 
Or4=Or4_lost_syre(:,4); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar6 = Or4_lost_syre(:,1); 
manad6 = Or4_lost_syre(:,2); 
dag6 = Or4_lost_syre(:,3); 
tid6 = datenum(ar6, manad6, dag6); 
% OR3 
%Laddar in data 
load Or3_lost_syre.txt 
% Or3, Löst syre 
Or3=Or3_lost_syre(:,4); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar7 = Or3_lost_syre(:,1); 
manad7 = Or3_lost_syre(:,2); 
dag7 = Or3_lost_syre(:,3); 
tid7 = datenum(ar7, manad7, dag7); 
% OR2 
%Laddar in data 
load Or2_lost_syre.txt 
% Or2, Löst syre 
Or2=Or2_lost_syre(:,4); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar8 = Or2_lost_syre(:,1); 
manad8 = Or2_lost_syre(:,2); 
dag8 = Or2_lost_syre(:,3); 
tid8 = datenum(ar8, manad8, dag8); 
% OR6 
%Laddar in data 
load Or6_lost_syre.txt 
%  Or6, Löst syre 
Or6= Or6_lost_syre(:,4); 
% Tidsvektor från aug 2014 till sep 2015 
ar9 =  Or6_lost_syre(:,1); 
manad9 =  Or6_lost_syre(:,2); 
dag9 =  Or6_lost_syre(:,3); 
tid9 = datenum(ar9, manad9, dag9); 
figure(1) 
plot(tid1,Buppstroms, ':','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid2,MemJ,'-.','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid3,Ob1,'--','linewidth',2) 
hold on 
plot(tid4,Ob2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid5,Or5,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid6,Or4,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid7,Or3,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid8,Or2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(tid9,Or6,'linewidth',2) 



datetick('x',12) 
legend('B-uppströms', 'Membran','Ob1', 'Ob2', 'Or5', 'Or4', 'Or3', 'Or2', 'Or6') 
xlabel('Tid') 
ylabel('Halt löst syre [mg/l]') 
title('Halt löst syre över tid','fontsize',11) 
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Sammanfattning 

Resultat av blandningförhållande samt flödeskällor med klorid som spårämne.  



Resultat - Klorid 

Figur 1 visar att kloridhalten är relativt kostant över året i grundvattnet vid samtliga 
mätstationer förutom vissa variationer i koncentrationen vid observationsrör Rb1409 samt 
Od1202. Grundvattnet  i den djupborrade observationsbrunnen Od1203 hade en hög halt 
klorid jämfört med de övriga mätpunkterna och åvattnet har generellt en låg kloridhalt.  

 

 

 

Figur 1. Kloridhalt i grundvattnet vid provplatserna under perioden augusti 2014 till september 2015 

Figur 2 visar ett medelvärde för kloridhalten i grundvattnet för de olika mätpunkterna mellan 
augusti 2014 och september 2015. Medelvärdet för mätpunkten uppströms har antagit ett 
högre värde än punkterna nedströms. Medelvärdet av kloridhalten för grundvattnet vid 
observationsrör Rb1410 är mycket låg jämfört med grundvattnet i övriga mätpunkter och är 
jämförbar med åvattnets kloridmedelvärde. 
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Figur 2.Medelvärde av kloridhalten  under perioden augusti 2014 till september 2015 

 

Tabell 1 visar andelen grundvatten och andelen åvatten i observationsröret  Rb1205,  vid flöde 
E, i olika perioder under det undersökta året. Den lägsta medelandelen åvatten under året var 
18 % och den högsta 35 %.  Årsmedelvärdet för andelen åvatten i Rb1205 var 75 %.  

 

Tabell 1. Andel åvatten och grundvatten i Rb1205 under olika perioder.  

Period Andel grundvatten Andel åvatten 

2014-08-05 - 2015-09-08 0.75 0.25 

Vinterhalvår (okt-mar) 0.76 0.24 

Sommarhalvår (apr-sep) 0.82 0.18 

Vårhalvår (jan-jun) 0.82 0.18 

Hösthalvår (jul-dec) 0.65 0.35 

Nov-apr 0.76 0.24 

Maj-okt 0.74 0.26 
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Resultat- Organiskt material 

I figur 1 kan utläsas en ökning av organiskt material i grundvattnet vid observationsrör 
Rb1410 under året. För observationsrör Rb1409  och observationsbrunn Od1202 varierade 
halten något under året och den högsta halten registrerades i oktober 2014 för Rb1409 och i 
december för Od1202. Halten organiskt material i åvattnet var konstant högre än halten i 
grundvattnet under det undersökta året.  
 

 

Figur 1. Halt organiskt material i grundvattnet vid provplatserna under perioden augusti 2014 till september 2015 

 

Figur 2 visar att halten organiskt material ökar kraftigt i perioden april till augusti 2015 i 
grundvattnet vid mätrör Rb1410. Halten organiskt material i grundvattnet vid de övriga 
mätrören ökar något samt är konstanta under samma period. Under perioden augusti till 
november 2014 ökar halten organiskt material i grundvattnet vid samtliga mätrör med 
undantag av grundvattenupptagningsplatsen, BlandAby. 
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Figur 2. Medelvärde av halten organiskt material under utvalda tidsperioder 
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Resultat - Piperdiagram 

Figur 1 visar ett årsmedelvärde för jonsammansättningen i grundvattnet vid de olika 
mätplatserna samt i åvatten från gavleån. Piperdiagrammet i figur...pipermedel.. visar en 
tydlig skillnad i jonsammansättningen mellan åvattnet, grundvattnet i den djupborrade 
observatonsbrunnen od1203 och grundvattnet vid övriga mätplatser. Grundvattnet i od1203 
har, som även visas i figur 1, en högre andel kloridjoner än grundvattnet vid de andra 
mätplatserna och åvattnet från gavleån har en lägre andel karbonat än grundvattnet.   

 

Figur 1. Piperdiagram med  årsmedelvärde för jonsammansättningen vid provplatserna. 

Figur 2 visar att grundvattnets  jonsammansättning generellt inte ändras under den valda 
tidsperioden. Dock  kan det utläsas en skillnad i grundvattnets jonsammansättningen i  
augusti 2015 jämfört med grundvattenproverna som tagits tidigare under året. 
Grundvattenprovet från augusti månad indikerar en lägre andel karbonat och således högre 
andel klorid- och sulfatjoner i grundvattnet jämfört med tidigare under året.  
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Figur 2. Piperdiagram för mätplats Rb1410 i förhållande till tid. 
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Sammanfattning 

Resultat av halt löst syre över tid samt årsmedelvärde av halten löst syre vid utvalda perioder.   



Resultat- Löst syre 

 

Halten löst syre varierar över tid vid de olika mätpunkterna enligt figur 1. Det  kan utläsas en 
tydlig  ökning av löst syre under perioden juli till august 2015 för mätrör Rb1410, det vill 
säga mätpunkten efter sprinkleranläggningen. De övriga provplatserna visar generellt en lägre 
halt löst syre under denna tidsperiod jämfört med månaderna innan. Dock gäller detta 
samband inte för provplatsen uppstöms, BlandAby, och det membranrenade åvattnet, MemJ.  
Det membranrenade åvattnet hade enligt figur 1 konstant en högre halt löst syre än 
grundvattnet vid de undersökta tidpunkterna.   

 

Figur 1. Halt löst syre i grundvattnet vid provplatserna under perioden augusti 2014 till september 2015 

Figur 2 visar ett medelvärde av halten löst syre under valda tidpunkter vid fyra olika 
provplatser; uppströms, nedströms, efter infitrationsanläggningen samt vid 
sprinkleranläggningen.  Figuren visar att halten löst syre ökar mellan perioden augusti  till 
november 2014,  det vill säga den period då infiltrationsbrunnarna sattes i bruk jämfört med 
två månader innan. Mellan april och augusti 2015 ökade halten löst syre markant i 
grundvattnet vid mätrör Rb1410, vid sprinkleranläggningen, men minskade något vid de tre 
övriga mätrören.  

 



  

Figur 2. Medelvärde av halten löst syre under utvalda tidsperioder. 
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Sammanfattning 
Rapporten innehåller metod, resultat och diskussion om beräkning med isotopkvoter av                     
blandningsförhållandet av åvatten och grundvatten i Or5. Den första delen innehåller de                       
färdigbearbetade delarna och den andra delen arbetstexter som ligger till grund.   



Del 1 Färdiga texter 
 
Blandningförhållandet i flöde E med isotopkvoter 
 
Metod 
Ett blandningsförhållande för vattnet i observationsrör Or5 (flöde E) kunde beräknas med                       
antagandet att flöde E bestod av två olika typer av vatten med olika isotopkvoter. Denna                             
beräkning var oberoende av de olika modellerna. De vatten som flöde E antogs bestå av var                               
åvatten från Gavleån som tillkom mellan flöde A och flöde E samt grundvatten som kom                             
uppströms om infiltrationsanläggningen (flöde A). Grundvattnets isotopkvot representerades               
av grundvatten uppströms om infiltrationsanläggningen, Buppströms , i form av ett                   
medelvärde. Åvattnets isotopkvot representeras av ett medelvärde av det infiltrerade åvattnet.                     
Andelen åvatten kunde med hjälp av ekvation 1 således beräknas. 
 
p=(O18vattentäktO18grundvatten)/(O18åvattenO18grundvatten)  (1) 
 
Resultat 
Blandningförhållandet i flöde E med isotopkvoter 
Blandningsförhållandet i observationsröret Or5 uttryckt som ett årsmedelvärde redovisas i                   
tabell 1. Förhållandet beräknades utifrån antagandet att vattnet i observationsrör Or5 är en                         
blandning av åvatten som tillkommit mellan Buppströms och flöde E och grundvatten                         
uppströms. I tabellen ses att blandningsförhållandet i Or5 består av 74 procent grundvatten                         
och 26 procent åvatten. 
 
Tabell 1. Blandningsförhållande i observationsrör Or5 av grund och åvatten 

Period  Andel grundvatten  Andel åvatten 

20140805  20150908 
 

0,74 
 

0,26 
 

 

Diskussion 
Blandningsförhållandet i flöde E 
Vid en jämförelse av resultaten av beräknade blandningsförhållandet i Or5 ses en                       
överensstämmelse mellan isotop och kloridanalysen. Detta tyder på att åvatten har trängt in i                           
Gävleåsen mellan Buppströms och Or5 och att antagandet att grundvattnet i Or5 i huvudsak                           
består av åvatten och grundvatten uppströms kan anses rimligt. 
 
Vid beräkning med klorid och isotoper av blandningsförhållandet i Or5 antogs att vattnet                         
bestod av två vatten med olika sammansättning. Detta gjordes för att kunna använda ekvation                           
1 och ekvation 6 då det antogs att dessa vatten var de största källorna till vattnet i Or5. Dock                                     
råder det osäkerhet om detta är ett rimligt antagande. Mellan flöde A och flöde E kan det                                 
tillkomma andra flöden, exempelvis grundvatten från annat håll, nederbörd eller relikt vatten,                       



med annan sammansättning än de studerade. För en noggrannare studie kan data för                         
nederbörd och fler observationsbrunnar och rör inkluderas i beräkningarna. Detta hade vi inte                         
tillgång till under denna studie. Vidare bör nämnas att även det vatten som i denna beräkning                               
fått representera grundvatten uppströms kan ha åvatten inblandat då detta vatten tas från                         
brunnar nära Gavleån. 
 
 
 
Del 2  Arbetstexter 
 
Metod 
Ett blandningsförhållande för Or5, brunnen vid flöde E, kan beräknas med antagande att                         
vattnet i Or5 består av två vatten med olika isotopkvot, åvatten från gavleån respektive                           
grundvatten uppströms. Grundvattnets isotopkvot antas representeras av BlandAbys               
medelvärde och åvattnets kvot av det infiltrerade åvattnets medelvärde. Med hjälp av dessa                         
antaganden kan ett blandningsförhållande beräknas med ekvation**, beskriven i avsnitt**. 
 
Blandning av åvatten och grundvatten vid flöde E 
Ett enkelt blandningsförhållande för vattnet i observationsrör Or5 (flöde E) kan beräknas med                         
antagande att flöde E består av två olika typer av vatten med olika isotopkvoter. Dels åvatten                               
från Gavleån samt grundvatten som kommer uppströms om infiltrationsanläggningen (flöde                   
A). Ekvation ** visar detta samband, där parametern f Å är fraktionen åvatten och där f G är                               
fraktionen grundvatten som tillkommer till flöde E. 
 
f G =1fÅ (**) 
 
Med okända flöden kan blandningsekvationen ** omformuleras med fraktioner, vilket således                     
ger ekvation ** . Blandningsförhållandet för observationsrör Or5, det vill säga flöde E, kan                           
således beräknas med ekvation ** i kombination med ekvation **. Grundvattnets isotopkvot                       
representeras av grundvatten uppströms om infiltrations anläggningen i form av ett                     
medelvärde. Åvattnets isotopkvot representeras av ett medelvärde av det infiltrerade åvattnet. 
 
Ḋ 18O E*1= Ḋ18 O F *f Å +Ḋ18 O F *f G  (**) 
 
f G =(((Ḋ18O E/Ḋ 18 O F )1)/((Ḋ18O G /Ḋ 18 O F )1)  (**) 
 
 
 
Resultat 
Blandningsförhållandet i Or5 för olika tidsperioder redovisas i tabell **. Förhållandet är                       
beräknat utifrån antagandet att vattnet Or5 i är en blandning av åvatten och grundvatten                           
uppströms, se avsnitt **. I tabellen ses att blandningsförhållandet i Or5 uttryckt som ett                           



årsmedelvärde består av 74 procent grundvatten och 26 procent åvatten. Tabellen visar även                         
en viss variation under året, med en större andel åvatten under november till april och en                               
mindre andel under maj till oktober. 
 
Tabell **. Blandningsförhållande i observationsrör Or5 
Period  Andel grundvatten  Andel åvatten 

20140805  20150908 
Vinterhalvår (oktmar) 
Sommarhalvår (aprsep) 
Vårhalvår (janjun) 
Hösthalvår (juldec) 
Novapr 
Majokt 

0,74 
0,70 
0,76 
0,68 
0,72 
0,65 
0,80 

0,26 
0,30 
0,24 
0,32 
0,28 
0,35 
0,20 

 

Tabell 2. Blandningsförhållande vissa datum. Se felkälla nedan. 

Datum  Andel grundvatten  Andel åvatten 

20141015 
20141027 
20141205 
20141222 
20150102 
20150113 
20150127 
20150331 
20150724 
20150804 
20150908 

0,83 
0,66 
0,66 
0,61 
0,76 
0,71 
0,56 
0,71 
0,80 
0,76 
0,73 

0,17 
0,34 
0,34 
0,39 
0,24 
0,29 
0,44 
0,29 
0,20 
0,24 
0,27 

 

osäkerhet isotopkvot i grundvatten, har grundvatten från annat håll annan isotopkvot. Vill ha                         
isotopvärden för brunnar längs åsen under längre tid för att kunna tolka flöden utifrån                           
isotopvärden. 
Osäkerhet: vet ej när vatten når Or5, kan ej beräkna korta perioder. cirka 2 månader från inf                                 
till E 
 
 

     

     

 



Vi har antagit att isotopvärdet vid flöde A är detsamma som vid BlandAby, Detta innehåller                             
en stor osäkerhet då åvatten mycket väl kan ha trängt in i åsen mellan BlandAby och flöde A                                   
då ån följer nära åsen. Om så är fallet kan flöde A ha en annan isotopsammansättning och                                 
därmed följer osäkerhet i massbalansberäkningar med isotopdata. 
Blandningsförhållandeberäkningar har visat på inträngning av åvatten mellan BlandAby och                   
flöde E. Den förväntade inträngningen av åvatten kan ha skett uppströms flöde A och att                             
modell två med förlust av flöde mellan flöde A och flöde E kan vara rimlig. 
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Klorid- teori och tidigare studier 

Kloridjonkonentration kan användas för att kartlägga hur olika vatten rör sig  i ett system. 
Detta är möjligt då klorid är en konservativ jon (Panno et al., 2006) och således är obenägen 
att förändras över tid.  

I en studie av Dun et al. (2013) användes koncentrationen av kloridjoner i olika vatten för att 
detektera vattnets ursprung i en grundvattentäkt. Provdata som inkluderades i studien var 
grundvatten- och åvattenprover. Utifrån dessa data bestämdes blandningsförhållandena i 
vattnet vid en viss punkt utifrån ekvation 1. Vattnet ansågs i denna studie kunna ha två 
ursprung; vatten från ån i anslutning till akviferen samt gammalt grundvatten. Detta antagande 
var en förutsättning för att ekvation 1 skulle gälla.  I ekvation 1 anges kloridkoncentrationerna 
i enheten milligram per liter. Cf anger andelen åvatten i blandningsvattnet.  

 

   
                       

                     
          

 

I samma studie användes även kloridkoncentrationen för att undersöka om någon inträngning 
av åvatten skett till akviferen i vissa mätpunkter. Åvatten hade en lägre kloridkoncentration än 
grundvatten vilket innebar att vid de mätpunkter kloridhalten sjunkigt drastiskt ansågs det ha 
skett en inträngning (Dun et al., 2014). 
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Sammanfattning 

Denna rapport innefattar diskussionsdelar för de kemiskaparametrarn löst syre, organiskt 
material och kloridjoner för slutrapporten. Den innefattar även diskussion vad gäller resultatet 
av pipierdiagrammen.  

  



Diskussion 

Piper 

Årsmedelvärdena av jonsammansättningen i grundvattnet vid de olika mätplatserna var 
relativt lika varandra. Detta med undantag av Ob2, där kloridhalten i grundvattnet var mycket 
högre än vid de övriga mätpunkterna. Enligt detta resultat verkar inte vattnet vid  
mätpunkterna nedströms B-uppströms vara en blandning av grundvatten uppströms och 
åvatten. En förklaring till detta kan vara att även grundvattnet vid mätpunkten B-uppströms 
har påverkats av åvatten. En annan möjlighet är att grundvattnet i samtliga mätpunkter inte 
var påverkade av åvatten. För att få en tydligare bild av förändringar i jonsammansättningen 
med avseende på åvatten skulle det således krävas en mätpunkt längre uppströms. Denna 
mätpunkt måste vara placerad långt från Gavleån, så att risken för inträngning av åvatten är 
mycket liten. Dessa resultat är dock årsmedelvärden av vattnets jonsammansättning och det 
kan vara vissa variationer under året som inte kan ses när bara medelvärdet studeras.  

För att beräkna vattnets perkolationstid i marken antogs att förändringen i 
jonsammansättningen i grundvattnet vid Or2 var en följd av att sprikleranläggningen sattes i 
drift i juli 2015. Detta antagande kan dock vara felaktigt, då det bara var 
jonsammansättningen vid ett datum som avvek. Detta kan innebära att provanalysen av de 
avvikande parametrarna var felaktig och det skulle således krävas mer data under samma 
period för att bekräfta förändringen i jonsammansättningen.   

 

Organiskt material 

Åvattnet från gavleån, som analyserats, innehöll en hög halt organiskt material jämfört med 
grundvattnet, detta stämmer väl med teorin. Grundvattnet vid Ob1 och Or2 innehållöll en 
högre halt organiskt material än i vattnet uppströms, B-uppströms. Detta kan förklaras av en 
inträngning av åvatten vid eller mellan dessa mätpunkter. Halten organiskt material vid Or2 
steg kraftigt efter Juli 2015. Detta kan förklaras av att sprinkleranläggningen sattes i drift i 
mitten av Juli. Påverkan på grundvattnet av sprinklervattnet borde uppkomma med en viss 
fördröjning , enligt uträkning ca 20 dagar, då sprinklervattnet måste perkolera i marken. Detta 
stämmer väl med resultaten då den kraftigaste ökningen av halten organiskt material skedde 
mellan juli och augusti 2015. Dock är organiskt material inte helt lämpligt som spårämne, då 
det bryts ned.  

Syre 

Halten löst syre i grundvattnet varierade kraftigt med tiden vid de olika mätpunkterna. Halten 
löst syre i åvattnet var högre än halten i grundvattnet, vilket inte stämmer med teorin. 
Generellt har åvatten, som har en högre halt organiskt material än grundvatten, lägre halt löst 
syre. Halten löst syre i mätpunkten uppströms, B-uppströms, var relativt konstant under året. 
Detta indikerar att vattnet nedstöms, där halten löst syre varierade kraftigt med tiden, 
påverkats av andra inflöden med andra vattensammansättningar.  Halten löst syre i 



grundvattnet vid den djupborrade observationsbrunnen, Ob2, var konstant låg över tid. Detta 
kan indikera att vattnet i brunnen var äldre grundvatten.  Halten löst syre i grundvattnet vid 
Or2 ökade kraftigt i Juli 2015. Denna höjning skulle kunna bero av påverkan från 
sprinkleranläggningen. Dock skedde förändringen av halten löst syre inte med någon 
tidsfördröjning vilket talar emot antagandet att förändringen i halten löst syre var orsakad av 
sprinkleranläggningen. Mycket av det vatten som infiltreras i infiltrationsanläggningen luftas 
och då åvatten i detta fall innehöll en hög halt löst syre kan det vara svårt att detektera vattnets 
ursprung med löst syre som indikator. Syre är även ett ämne som förbrukas vid nedbrytning 
av organiskt material vilket gör det mindre lämpligt som spårämne.  

 

 

Klorid 

Kloridhalten i åvattnet var lägre än den i grundvattnet vilket indikerar att i de fall kloridhalten 
sjunkigt vid en mätpunkt kan det ha skett en inträngning av åvatten i akviferen eller skett en 
påverkan från infiltrationsanläggningen.  Figur....visar att kloridhalten i grundvattnet var 
högre uppströms än nedströms för de flesta mätstationerna vilket kan innebära att 
grundvattnet påverkats av åvatten. Även variationerna i Or3 kan förklaras av inträngning av 
åvatten, då förändringarna i halten klorid var mycket tydlig. 

I den djupborrade observationsbrunnen var kloridhalten i grundvattnet hög jämfört med halten 
vid de andra mätstationerna. Detta kan indikera att det skett en saltvatteniträngning av relikt 
saltvatten i akviferen. Att halten löst syre var låg i samma observationbrunn bekräftar att 
vattnet i brunnen var äldre grundvatten.  Detta innebär att det troligtvis uppkommit ett lokalt 
flöde av relikt grundvatten till akviferen. Dock visar den låga kloridhalten vid 
observationsbrunn, Ob1, som ligger i anslutning till Ob2,  att Ob1 inte påverkats av 
kloridhalten vid Ob2. Detta visar på ett mycket begränsat lokalt flöde av relikt salt 
grundvatten vid Ob2.   

 

Att göra: 

x Skriva klart individuell diskussion om kemiska parametrar check 
x Skicka in L-rapporter 
x Göra en abstract på engelska 
x Ändra på rubriker och ta bort kemiska parametrar från dessa 
x Skriva en liten text under alla överrubriker check 
x Kolla om syftet nämns i metodtexten 
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Studier om blandningsförhållande 
 
Syreisotopdata kan användas för att beräkna blandningsförhållande i ett vatten. Flera studier                       
har genomförts där inblandning av åvatten i dricksvattentäkter beräknats. I en studie av                         
Stichler et al.(1986) undersöktes blandningsförhållandet i en dricksvattentäkt nära ån Danube                     
vid staden Passau. Syreisotopdata analyserades på åvatten, grundvatten opåverkat av åvatten                     
samt den aktuella dricksvattenbrunnen. Då dricksvattentäkten ansågs bestå av i huvudsak                     
åvatten och grundvatten kunde eventuella andra källor till brunnen negligeras.                   
Blandningsförhållandet beräknades utifrån ekvation 1. Det betonades att för ett tydligt resultat                       
bör de två ingående komponenterna ha signifikant isotopskillnad och att dricksvattnet som                       
analyserades bestod i huvudsak av två källor. 
 
p=(O18vattentäktO18grundvatten)/(O18åvattenO18grundvatten)  (1) 
 
 
I en annan studie av Hunt et al.(2005) där åvatteninblandning i en dricksvattentäkt i                           
Wiscounsin undersöktes konstaterades att isotopanalys är ett effektivt sätt att beräkna                     
blandningsförhållande i en dricksvattentäkt. Det betonades dock att det krävs en tidsserie av                         
prover för att korrekt analysera isotopsammansättningen i de olika vattnen. 
 
Referenser 
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Hunt, R.J., Coplen, T.B., Haas, N.L., Saad, D.A., Borchardt, M.A. (2005). Investigating                       
surface waterwell interaction using stable isotope ratios of water. Journal of Hydrology, vol                         
302, ss. 154172 



 

Självständigt arbete i miljö 
och vattenteknik 15 hp 

  Dokumenttyp 
  L 

  Dokumentkod 
  W1649 / L55 

  Datum 
  20160517 

  Ersätter 
   

    Författare 
  Karin Bergman, Maria Nylander 

  Handledare 
  Roger Herbert 

  Rapportnamn 
  A1. Flödesberäkningar och grafer 

 

Sammanfattning 
I denna arbetsrapport finns MATLABkod som kan användas till appendix i slutrapporten. 
MATLABkoden beräknar flöden i Gävleåsen och gör grafer över dessa flöden. De tre 
modellerna plottas och flödenas storlek för de olika modellerna beräknas.  
   



A1. Flödesberäkningar och grafer 
% KÄNDA FLÖDEN I ÅSEN  
% Laddar in data 
load vattenflodenalla.txt 
load vattenflodenBCD.txt   
% yaxel: De olika flödena i infiltrationsanläggningen 
Q12 = vattenflodenalla(:,4)/1000;             % [m3/s] Bassäng 3&4 
Qbrunn = vattenflodenalla(:,5)/1000;        % [m3/s] Brunnar 
Qmem = vattenflodenalla(:,6)/1000;          % [m3/s] Membranvatten bassäng 1&2 
Qfor = vattenflodenalla(:,7)/1000;              % [m3/s] Förfiltervatten bassäng 1&2 
Qsprinkler = vattenflodenalla(:,8)/1000;    % [m3/s] Sprinkler 
Q5 = vattenflodenalla(:,9)/1000;                % [m3/s] Bassäng 5 
Q6 = vattenflodenalla(:,10)/1000;              % [m3/s] Bassäng 6 
Qavatten = vattenflodenalla(:,11)/1000;     % [m3/s] Åvatten 
Qgrund = vattenflodenalla(:,12)/1000;       % [m3/s] Grundvatten 
 
%årsmedelvärde för åvattnet och grundvattnet 
medel_avatten = mean(Qavatten); 
medel_grundvatten = mean(Qgrund); 
 
% yaxel: De tre olika flödena B, C och D 
QB = vattenflodenBCD(:,4)/1000;                 % [m3/s] Sprinkler (flöde B) 
QC = Q6 + vattenflodenBCD(:,5)/1000;        % [m3/s] Bassänger (flöde C) 
QD = vattenflodenBCD(:,6)/1000;                 % [m3/s] Brunnar (flöde D) 
 
% xaxel: Tidsvektor 
ar = vattenflodenBCD(:,1); 
manad = vattenflodenBCD(:,2); 
dag = vattenflodenBCD(:,3); 
tid = datenum(ar, manad, dag); 
 
% Flöde A (uppströms) beräknat med Darcys lag 
KA = vattenflodenBCD(:,7)*0.01;  %Hydraulisk konduktivitet [m/s] 
dhA = 3.81;    %Höjdgradient [m] 
dxA = 360;   %Avståndsgradient [m] 
AA = 300;   %Tvärsnittsarea [m2] 
QA = KA*AA*(dhA/dxA);  %Flöde[m3/s] 
  
% Flöde E (Nedströms) beräknat med Darcys lag 
KE = vattenflodenBCD(:,8)*0.023;   %Hydraulisk konduktivitet [m/s] 
dhE = 2.87;   %Höjdgradient [m] 
dxE = 433;  %Avståndsgradient [m] 
AE =  700;  %Tvärsnittsarea [m2] 
QE = KE*AE*(dhE/dxE);   %Flöde [m3/s] 
 
%Totala infiltrationsflödet B+C+D 
Qtot = (QB+QC+QD)/1000; 
 
%Årsmedelvärde av det totala infiltrationsflödet 
medel = vattenflodenBCD(:,10)/1000; 
 
%Plottar åvatten och grundvatten mot tiden 
plot(tid,Qavatten) 
hold on 
plot(tid,Qgrund) 
datetick('x' ,12) 



legend( 'Åvatten' ,'Grundvatten' ) 
title('Infiltration av åvatten och grundvatten (förändring över tiden)' ,'fontsize' ,16) 
xlabel('Tid' ) 
ylabel('Flöden [m3/s]' ) 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize' ,14) 
 
% Plott över B C D mot tiden 
figure 
plot(tid, QB); 
hold on 
plot(tid, QC); 
hold on 
plot(tid, QD) 
datetick('x' ,12) 
legend( 'B (Sprinkler)' , 'C (Bassänger)' , 'D (Infiltrationsbrunnar)' ) 
title('Infiltrationsflödenas förändring över tid' ,'fontsize' ,16) 
xlabel('Tid' ) 
ylabel('Flöde [m3/s]' ) 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize' ,14) 
 
%MODELL 1: Plott över årsmedelvärde och flöde A samt E samt A+B+C+D 
%Beräknar flöde A+B+C+D 
QABCD=QA+medel; 
 
%Plottar flödena 
figure 
plot(tid, QA) 
hold on  
plot(tid, QE) 
hold on 
plot(tid, medel) 
hold on 
plot(tid, QABCD) 
datetick('x' ,12) 
legend( 'A (Uppströms)' , 'E (Nedströms)' , 'Årsmedelvärde av flöde B, C och D (Infiltrationsflödet)' ,'Summan av                           
flöde A, B, C och D' ) 
title('MODELL 1: Flödet uppströms, nedströms och genom infiltrationsanläggningen' ,'fontsize' ,16) 
xlabel('Tid' ) 
ylabel('Flöde [m3/s]' ) 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize' ,14) 
ylim([0 0.2]) 
  
%MODELL 2: Plott över årsmedelvärde och flöde A samt E samt A+B+C+D 
%Beräknar nya flöden med Darcys lag 
KA = vattenflodenBCD(:,7)*0.01;  
KE = vattenflodenBCD(:,8)*0.01; 
QA = KA*AA*(dhA/dxA); 
QE = KE*AE*(dhE/dxE); 
%Beräknar flöde A+B+C+D 
QABCD=QA+medel; 
 
%Plottar flödena 
figure 
plot(tid, QA) 
hold on  



plot(tid, QE) 
hold on 
plot(tid, medel) 
hold on 
plot(tid, QABCD) 
datetick('x' ,12) 
legend( 'A (Uppströms)' , 'E (Nedströms)' , 'Årsmedelvärde av flöde B, C och D (Infiltrationsflödet)' ,'Summan av                           
flöde A, B, C och D' ) 
title('MODELL 2: Flödet uppströms, nedströms och genom infiltrationsanläggningen' ,'fontsize' ,16) 
xlabel('Tid' ) 
ylabel('Flöde [m3/s]' ) 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize' ,14) 
ylim([0 0.2]) 
  
%MODELL 3: Plott över årsmedelvärde och flöde A samt E samt A+B+C+D 
% Beräknar nya flöden med Darcys lag 
KA = vattenflodenBCD(:,7)*0.01;  
KE = vattenflodenBCD(:,8)*0.04;  
QA = KA*AA*(dhA/dxA); 
QE = KE*AE*(dhE/dxE); 
%Beräknar flöde A+B+C+D 
QABCD=QA+medel; 
 
%Plottar födena 
figure 
plot(tid, QA) 
hold on  
plot(tid, QE) 
hold on 
plot(tid, medel) 
hold on 
plot(tid, QABCD) 
datetick('x' ,12) 
legend( 'A (Uppströms)' , 'E (Nedströms)' , 'Årsmedelvärde av flöde B, C och D (Infiltrationsflödet)' ,'Summan av                           
flöde A, B, C och D' ) 
title('MODELL 3: Flödet uppströms, nedströms och genom infiltrationsanläggningen' ,'fontsize' ,16) 
xlabel('Tid' ) 
ylabel('Flöde [m3/s]' ) 
xlim([tid(1) tid(end)]) 
set(gca,'fontsize' ,14) 
ylim([0 0.2]) 
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Sammanfattning 
Denna arbetsrapport kan sättas in i slutrapporten under avsnitt Metod då rapporten beskriver                         
hur hydrauliska konduktiviteten, tvärsnittsarean och gradienten för flöde A och E tagits fram.                         
Detta tillämpas sedan i Darcys lag. Tvärsnittsarean har tagits fram med hjälp av kartor och                             
bilder på mätrören. Gradienterna har tagits fram med hjälp av kartor och borrprofilsdata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 Flöden i Gävleåsen 
Infiltrationsanläggningens olika typer av flöden åskådliggjordes i två grafer över tiden för att                         
få en tydligare bild över flödenas storlek och dess variationer. För beräkning av flöde A och                               
E tillämpades Darcys lag, se ekvation 2. I ekvationen krävdes att tre okända parametrar för                             
både flöde A och E beräknades eller uppskattades. Dessa parametrar var de hydrauliska                         
konduktiviteterna, tvärsnittsareorna som flödena passerade genom samt flödenas gradienter.  

4.1.1 Infiltrationsanläggningens flöden över tid 
Infiltrationsanläggningens flöde B, C och D åskådliggjordes i en graf för att erhålla en                           
tydligare bild över hur infiltrationsanläggningens flöden varierade över tiden. Ytterligare en                     
graf som visar infiltrationen av åvatten och grundvatten till infiltrationsanläggningen över                     
tiden togs fram. Detta för att ge en tydligare bild över vilket typ av vatten som har tillsatts till                                     
åsen eftersom just åvatten och grundvatten innehåller olika kemiska sammansättningar. 

4.1.2 Uppskattning av Gävleåsens hydrauliska konduktivitet  
Att uppskatta markens hydrauliska konduktivitet för flöde A och E var nödvändigt för                         
tillämpning av Darcys lag, se ekvation 2. Den hydrauliska konduktiviteten bidrar med en                         
multiplicerande faktor till ekvationen vilket innebär att det var viktigt att uppskattningen av                         
den hydrauliska konduktiviteten blev sanningsenlig. Flöde A och E är två grundvattenflöden                       
under mättade förhållanden och därför var endast den hydrauliska konduktiviteten för marken                       
där mättade förhållanden råder intressanta att uppskatta. 

För att uppskatta åsens hydrauliska konduktivitet studerades en tidigare studie berörande                     
hydraulisk konduktivitet. Detta kopplades sedan till borrprofilsdata för observationsrör Or1                   
och Or5. Tabell 5 visar de olika kornstorlekarnas hydrauliska konduktivitetsintervall                   
(Hummel, 2014).  

Tabell 5. Den hydrauliska konduktiviteten för olika kornstorlekar (Hummel, 2014) 

Kornstorlek  
Fullständigt 

namn 

Kornstorlek Förenklat 
namn 

Hydraulisk konduktivitet 
[m/s] 

Grusig sand  Sand  106 – 102 
Sandigt grus  Grus  103 – 100 

 
Den hydrauliska konduktiviteten för flöde A uppskattades med hjälp av borrprofilsdata för                       
observationsrör Or1 och den hydrauliska konduktiviteten för flöde E uppskattades med hjälp                       
av borrprofilsdata för observationsrör Or5, se figur 3. Observationsrör Or1 hade en                       
grundvattenyta på 9,03 meter under markytan, och hela röret sträckte sig till 14,5 meter under                             
markytan. Observationsrör Or5 hade en grundvattenyta på 9,06 meter under markytan, och                       
hela röret sträckte sig till 16,2 meter under markytan. Tabell 6 listar de olika kornstorlekarna                             
för observationsrör Or1 och Or5 för respektive djup där de mättade grundvattenflödena                       
skedde. 



Tabell 6. Kornstorleksfördelningens variation med djupet för observationsrör Or1 och Or5 baserat på borrprofilsdata 

  Meter under 
markyta 

Kornstorlek 
Fullständigt 

namn 

Kornstorlek 
Förenklat 
namn 

Observationsrör 
Or1 

7,0 – 12,0  Grusig sand  Sand 

Flöde A   
(uppströms) 

12,0 – 13,0  Sandigt grus  Grus 

  13,0 – 14,5  Block eller berg  Berg 
Observationsrör 
Or5 

8,0 – 10,0  Sandigt grus  Grus 

Flöde E   
(nedströms) 

10,0 – 16,2  Grustig sand  Sand 

 
Fraktionerna grusig sand och sandigt grus antogs ha en genomsnittlig hydraulisk                     
konduktivitet på 0,01 meter per sekund, baserat på tabell 6. Detta innebar att både den                             
hydrauliska konduktiviteten för jorden i observationsrör Or1 och i observationsrör Or5 antogs                       
vara densamma.   

4.1.3 Uppskattning av tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 
För att beräkna flöde A och E med Darcys lag behövdes även tvärsnittareorna där flödet                             
strömmar uppskattas, se ekvation 2. Tvärsnittsareorna innebar i detta fall grundvattnets djup                       
multiplicerat med bredden på åsen där flödena sker. Grundvattnets djup vid flöde A och E                             
uppskattades med hjälp av observationsrör Or1 respektive Or5.  

Enligt personlig kommunikation uppskattades åsens bredd till 100 meter för både                     
observationsrör Or1 och Or5 (Josef Källgården, personlig kommunikation, 20160428).                 
Grundvattnets djup för observationsrören uppskattades med figur 3 och med hjälp av                       
borrprofilsdata. Genom att betrakta figur 3 uppskattades observationsrör Or1 grundvattendjup                   
till tre meter. Observationsrör Or5 grundvattendjup uppskattades till sju meter. Dessa                     
uppskattningar jämfördes även med borrprofilsdata för vardera observationsrör. Figur 6 är en                       
variant av figur 3 för att förtydliga hur uppskattningen av gradienterna för flöde A och E gick                                 
till. 



 

Figur 6. Grundvattnets djup för flöde A vid observationsrör Or1 och flöde E vid observationströr Or5. 

För att beräkna flöde A och E behövde också gradienten (Δh/Δx) i Darcys lag beräknas, se                               
ekvation 2. Avståndet Δx togs fram för både flöde A och E enligt figur 6. Skillnaden i totala                                   
potentialen, Δh uppskattades med hjälp av borrprofilsdata för båda flödena. Gradienten för                       
flöde A erhölls genom att jämföra avstånd och höjdskillnad mellan observationsrör Or1 och                         
Or2 med hjälp av kartor och borrprofilsdata. Gradienten för flöde E erhölls på samma sätt,                             
dock mellan observationsrör Or5 och Or6 istället. I figur 6 har Δh och Δx utmarkerats för                               
förtydligande om hur borrprofilsdatan nyttjades.  
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Sammanfattning 
Denna arbetsrapport innehåller grafer över infiltrationsflödena i Gävleåsens               
infiltrationsanläggning. Även åsens tvärsnittsarea och gradient finns tabellerade. Ett                 
medelvärde för alla flöden genom infiltrationsanläggningen är också beräknat. Denna rapport                     
kan användas som en del av resultatet i slutrapporten.  
 
   



5.1 Flöden i Gävleåsen 

5.1.1 Infiltrationsanläggningens flöden över tid 
Figur 1 visar en förenklad bild över hur infiltrationsflödena varierar under ett år, från oktober                             
2014 till september 2015. Flödet från sprinkleranläggningen kallas i figuren för flöde B.                         
Flödena från de sex infiltrationsbassängerna kallas för flöde C och flödet från de två                           
infiltrationsbrunnarna kallas för flöde D. I oktober 2014 sker det endast ett flöde från                           
infiltrationsbrunnarna. I december 2014 börjar vatten även infiltreras via bassängerna, varav                     
brunnsinfiltrationen minskar. I juli 2015 börjar vatten infiltreras i Gävleåsen med                     
sprinkleranläggningen.   

 

Figur 1. De olika infiltrationsflödena (flöde B, C och D) i Gävleåsens infiltrationsanläggnings förändring mellan oktober                               
2014 och september 2015. 

I infiltrationsanläggningen infiltreras både grundvatten och åvatten. Hur infiltrationen av                   
dessa två vatten varierar mellan oktober 2014 och september 2015 visas i figur 2.                           
Infiltrationen av grundvatten är störst nästan hela året, men i augusti 2015 är infiltrationen av                             
åvatten större under drygt en månad. Även i slutet på september 2015 är infiltrationen av                             
åvatten större än infiltrationen av grundvatten. I mars syns en topp i hur mycket vatten som                               
infiltreras.  



 

Figur 2. Flödenas förändring över tiden för infiltrerat grundvatten och infiltrerat åvatten i infiltrationsanläggningen. 

Medelvärdet för figur 2, över grundvatten och åvatten från oktober 2014 till september 2015,                           
visas i tabell 1.  

Tabell 1. Medelvärden för flöden genom infiltrationsanläggningen med uppdelningen infiltrerat åvatten och grundvatten 

Medelvärde av flöden från infiltrationsanläggningen 
[m 3/s]*103 
Grundvatten  Åvatten  Totala flödet (åvatten + grundvatten)  
56  20  76 

5.1.2 Gävleåsens hydrauliska konduktivitet 
Baserat på antagandet att grusig sand och sandigt grus hade en genomsnittlig hydraulisk                         
konduktivitet på 0,01 meter per sekund baserat på tabell i metodavsnittet, så bestämdes                         
Gävleåsens generella hydrauliska konduktivitet vara 0,01 meter per sekund. Det vill säga                       
observationsrör Or1 och Or5 antogs ha samma hydrauliska konduktivitet. 

5.1.3 Tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 
För tillämpning av Darcys lag, se ekvation 2 beräknades tvärsnittareorna och gradienterna för                         
flöde A och E. Tabell 2 är en sammanställning av dessa framtagna tvärsnittareor och                           
gradienter. Tabellen listar även åsens framtagna bredd och flödets djup vid flöde A och E.  



 

‘ 

 

Tabell 2. Tvärsnittsareor och gradienter för flöde A och E 

    Åsens 

bredd 

Flödets 

djup 

Tvärsnittsare

a A 

Δh  Δx  Gradient 

Δh/Δx 

Flöde  Observations

rör 
[m]  [m]  [m2]  [m

] 
[m
] 

 

A  Or1  100  3  300  −3,
8 

36
0 

−0,0106 

E  Or5  100  7  700  −2,
9 

43
0 

−0,0066 
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SAMMANFATTNING 

Tre möjliga scenarier för flöden i Gävleåsen har tagits fram. Med hjälp av dessa tre modeller                               

ska projektet försöka besvara vilken modell som är rimligast för just Gävleåsen. Dessa tre                           

modeller tas upp i denna rapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.4 Tre modeller över Gävleåsens vattenflöden 

Projektet behandlar tre modeller över de tre mest troliga flödesscenarierna som kunde                       

förekomma i Gävleåsen. I den första modellen antogs vattnets massbalans mellan flöde A, B,                           

C, D och E stämma helt. I den andra modellen antogs det ske en förlust av vatten från                                   

massbalansen. I den tredje modellen antogs det ske ett tillskott till massbalansen. Figur 7                           

visar en överskådlig bild över de flöden som behandlas för de tre modellerna.  

 

Figur 7. Beskrivning av flödena i de tre olika modellerna. 

För samtliga modeller antogs den hydrauliska konduktiviteten för flöde A vara konstant och                         

densamma som hela Gävleåsens hydrauliska konduktivitet. Den hydrauliska konduktiviteten                 

för flöde B, C och D behövde inte uppskattas eftersom dessa flöden var kända sedan innan.                               

För tillämpning av de tre modellerna krävdes det dock att den hydrauliska konduktiviteten för                           

flöde E varierade, för att uppfylla de olika modellernas massbalanser.  

4.1.4.1 Modell 1 
Modell 1 baserades på antagandet att massbalansen av vatten i Gävleåsen stämde till fullo för                             

flödena A, B, C, D och E. Detta innebar att flöde A adderad med flödena B, C och D från                                       

infiltrationsanläggningen var lika med flöde E. För att uppfylla modell 1 antogs flöde E har                             

en större hydraulisk konduktivitet än flöde A. Flödenas massbalans för modell 1 beskrivs av                           

ekvation 7. 

E = A + B +C +D              (7) 

4.1.4.2 Modell 2 
Modell 2 baserades på antagandet att det sker en förlust i massbalansen av vatten innan det                               

når flöde E. Den okända förlusten döptes till flöde X för modell 2. För att modell 2 skulle                                   

uppfyllas antogs flöde E och flöde A ha samma hydrauliska konduktivitet. Flödenas                       

massbalans för modell 2 beskrivs av ekvation 8.  

E = A + B +C +D − X            (8) 

4.1.4.3 Modell 3 
Modell 3 baserades på antagandet att ett okänt flöde tillkommer till flöde E utöver flöde A, B,                                 

C och D. Det okända flödet som tillkommer i modell 3 döptes till Y. För att modell 3 skulle                                     



uppfyllas antogs flöde E ha en större hydraulisk konduktivitet än flöde A. Flödenas                         

massbalans för modell 3 beskrivs av ekvation 9. 

E = A + B +C +D + Y            (9) 
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Sammanfattning 

Denna arbetsrapport innehåller resultatet vid beräkningar för de tre modellerna som antagits.I                       

rapporten visas hur stora flödena blir för modellerna och vilka hydrauliska konduktiviteter                       

som uppskattats för modellerna.  

   



5.1.4 Tre modeller över Gävleåsens flöden 

Tabell 1 visar den hydrauliska konduktiviteten för flöde A, som är densamma för samtliga                           

modeller samt de varierande hydrauliska konduktiviteter för flöde E som tillämpats i de tre                           

modellerna. 

Tabell 1. Använda hydrauliska konduktiviteter för flöde A och E, för de tre modellerna 

  MODELL 

1 

MODELL 

2 

MODELL 

3 

  K [m/s]  K [m/s]  K [m/s] 

Flöde A (uppströms)  0,01  0,01  0,01 

Flöde E (nedströms)  0,023  0,01  0,04 

 

För de tre modellerna har flöde A och E beräknats med Darcys lag. I tabell 2 visas resultatet                                   

för beräkningar av flöde A och E för de tre modellerna. Tabellen visar också flöde B, C och                                   

D från infiltrationsanläggningen. Differensen mellan nedströms flöde E och resterande flöden                     

redovisas också i tabellen. Resultatet i denna tabell har beräknats med resultatet från tabell 9.  

Tabell 2. Beräkningar av flöde A och E, uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen beräknade med Darcys lag                                 

för de tre modellerna 

    MODELL 1  MODELL 2  MODELL 3 

Flöden  Beskrivning  Q [m 3/s]*103  Q [m 3/s]*103  Q [m 3/s]*103 
A  Uppströms flöde  32  32  32 

B+C+D  Infiltrationsanläggningens 

flöde 

76  76  76 

A+B+C+D  Infiltrationsanläggningens 

samt uppströms flöde 

108  108  108 

E  Nedströms flöde  108  46  190 

E(A+B+C+D)  Skillnaden mellan 

nedströms flöde och 

resterande flöden 

0  62  82 

5.1.4.1 Modell 1 
I figur 1 visas förhållandet mellan storleken på flöde A, flöde E samt årsmedelvärdet på                             

infiltrationsanläggningen flöden B, C och D för modell 1. Flöde A är minst och flöde E är                                 

störst i grafen. Infiltrationsanläggningens flöde B, C och D ligger mellan flöde A och flöde E                               

i storlek. Figuren visar också en summa av flödena A, B, C och D, det vill säga flödena från                                     

infiltrationsanläggningen adderat med flödet uppströms. Denna summa av flöde A, B, C och                         

D är lika med flöde E i figuren.  



 

Figur 1. Storleken på flödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen samt årsmedelvärdet på flödet genom                           

infiltrationsanläggningen för modell 1. 

5.1.4.2 Modell 2 
I figur 2 visas förhållandet mellan storleken på flöde A, flöde E samt årsmedelvärdet på                             

infiltrationsanläggningen flöden B, C och D för modell 2. Både flöde A och flöde E är mindre                                 

än årsmedelvärdet av infiltrationsanläggningens flöden B, C och D. Flöde A är det minsta                           

flödet och flöde E är något större än flöde A. Figuren visar också en summa av flödena A, B,                                     

C och D, det vill säga flödena från infiltrationsanläggningen adderat med flödet uppströms.                         

Denna summa av flöde A, B C och D är högre än flöde E i figuren. 

 

Figur 2. Storleken på flödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen samt årsmedelvärdet på flödet genom                           

infiltrationsanläggningen för modell 2. 



5.1.4.3 Modell 3 
I figur 3 visas förhållandet mellan storleken på flöde A, flöde E samt årsmedelvärdet på                             

infiltrationsanläggningen flöden B, C och D för modell 3. Med modell 3 blir flöde E mycket                               

större än flöde A och årsmedelvärdet från flödena från B, C och D. Årsmedelvärdet av det                               

totala flödet B, C och D är något större än flöde A. Figuren visar också en summa av flödena                                     

A, B, C och D, det vill säga flödena från infiltrationsanläggningen adderat med flödet                           

uppströms. Denna summa av flöde A, B C och D är mindre än flöde E i figuren. 

 

Figur 3. Storleken på flödet uppströms och nedströms infiltrationsanläggningen samt årsmedelvärdet på flödet genom                           

infiltrationsanläggningen för modell 3. 
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1. Inledning 

Gävleåsen är belägen i Gävle nära svenska östkusten och intill åsen rinner Gavleån parallellt.                           

Ett grundvattenupptag på 300 liter per sekund från Gävleåsens akvifer förser idag cirka 90                           

000 personer i Gävle kommun med dricksvatten. Befolkningen tros öka med 1 300 personer                           

per år. Av denna anledning har den naturliga grundvattenbildningen i åsen behövt                       

kompletteras med konstgjord grundvattenbildning. Detta sker via en infiltrationsanläggning                 

belägen på Gävleåsen (Källgården & Stenroth, personlig kommunikation, 20160405).  

Gästrike Vatten AB har sammanställt underlagsdata från olika mätplatser på åsen under några                         

års tid. Denna underlagsdata består både av kemiska och fysikaliska parametrar. De kemiska                         

parametrar som har analyserats i detta projekt är halt löst syre, halt organiskt material, an                             

och katjoner samt stabila syre och väteisotoper. De fysikaliska parametrar som analyserats är                         

flöden från infiltrationsanläggningen. Med hjälp av dessa parametrar ska projektet besvara                     

om variationer av stabila syreisotoper och de övriga kemiska parametrarna kan användas för                         

att förklara de hydrogeologiska förhållandena i Gävleåsen. Även vattenflödet uppströms och                     

nedströms infiltrationsanläggningen ska fastställas, samt blandningsförhållandet nedströms             

om infiltrationsanläggningen. För att få en bättre uppfattning om de hydrogeologiska                     

förhållandena i akviferen har Midvatten AB och Gästrike Vatten AB tagit fram detta projekt                           

som vi utför som kandidatarbete i civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik.  
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1.6 Avgränsningar 

För att kunna besvara projektets frågeställningar och för att följa tidsplanen togs beslut om                           

avgränsningar. Avgränsningarna berör främst den erhållna underlagsdatan och dess kemiska                   

och fysikaliska parametrar. Avgränsningarna berör också vilken tidsperiod som studeras                   

under detta projekt samt naturliga flöden som inte inkluderats. 

1.6.1 Tidsavgränsning av underlagsdata 

Den erhållna underlagsdatan över kemiska och fysikaliska parametrar begränsades                 

tidsmässigt utifrån isotopdatan. Detta på grund av att utan isotopdata för stabila syre och                           

väteisotoper kunde inte projektets alla frågeställningar besvaras. Tidsperioden begränsades                 

därför från augusti 2014 till september 2015.  

1.6.2 Parameteravgränsning av underlagsdata  

Den erhållna underlagsdatan innehöll många olika kemiska och fysikaliska parametrar. En                     

gemensam bedömning för vilka parametrar som var relevanta för frågeställningarna utfördes                     

och parametrarna avgränsades. Projektets kemiska parametrar avgränsades till halt löst syre,                     

organiskt material, an och katjoner samt stabila syre och väteisotoper.  

Den erhållna fysikaliska underlagsdatan innehöll flödesdata för varje enskild infiltrations                   

bassäng och infiltrationsbrunn. I detta projekt behandlades bassängernas individuella flöden                   

som ett gemensamt flöde, och infiltrationsbrunnarnas flöden betraktades som ett flöde.                     

Flödena från infiltrationsanläggningen var därmed en förenkling av den erhållna                   

underlagsdatan. 

1.6.3 Nederbörd, vegetationsupptag och avdunstning 

I projektet togs inte hänsyn till det flöde som nederbörd bidrog med till infiltrationen. Främst                             

på grund av att värden för stabila syre och väteisotoper för nederbördsvatten ej erhölls med                             

underlagsdatan. Projektet har inte heller tagit hänsyn till vegetationens upptag av vatten och                         

inte heller till avdunstning från mark och transpiration från växter.  
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Sammanfattning 

Här beskrivs infiltrationsanläggningen på Gävleåsen, antal infiltrationsbassänger och antal                 

infiltrationsbrunnar samt att det finns en sprinkleranläggning. En översiktsbild över                   

infiltrationsanläggningen finns samt en bild på de olika infiltrationsmetoderna. 

   



2.2 Gävleåsens infiltrationsanläggning 

För att säkerställa en god tillgång på grundvatten i åsen har konstgjord infiltration av grund                             

och åvatten till en infiltrationsanläggning belägen på Gävleåsen implementerats. Åvatten från                     

Gavleån som rinner intill Gävleåsen är en andel av det vatten som tillförs                         

infiltrationsanläggningen. Resterande andel vatten som tillförs är grundvatten från åsens                   

akvifer som tas uppströms om infiltrationsanläggningen och sedan infiltreras i                   

infiltrationsanläggningen för att påskynda grundvattenbildningen nedströms (Stenroth,             

personlig kommunikation, 20160422).  

Infiltrationsanläggningen består av tre infiltrationsmetoder. Dessa infiltrationsmetoder är               

bassänginfiltration, brunnsinfiltration och sprinklerinfiltration. Totalt har infiltrations             

anläggningen sex infiltrationsbassänger, två infiltrationsbrunnar och en sprinkleranläggning,               

se figur 1 (Stenroth, personlig kommunikation, 20160422). Figuren är ej skalenlig utan                       

visar endast hur infiltrationsmetoderna ligger i förhållande till varandra, samt vad                     

definitionen av infiltrationsanläggning innebär för detta projekt. Figuren visar även ett                     

pumphus intill Gavleån samt en membranreningsanläggning. 

 

Figur 1. En förenklad och översiktlig bild över infiltrationsanläggningen med dess olika infiltrationsmetoder. 

Grundvattnet som tas uppströms om infiltrationsanläggningen infiltreras till de två                   

infiltrationsbrunnarna samt till bassäng 3, 4 och 5. I bassäng 1 och 2 infiltreras åvatten från                               

Gavleån. Detta åvatten har förbehandlats med förfiltrering eller membranrening innan det                     

infiltreras. Vid förfiltreringen silas de största partiklarna bort och vid membranrening renas                       

vattnet från finare partiklar. Bassäng 6 används som en tillfällig lösning för att ytterligare öka                             

grundvattenbildningen och till denna bassäng infiltreras orenat åvatten.               

Sprinkleranläggningen är också en tillfällig lösning och även här används orenat åvatten                       

(Stenroth, personlig kommunikation, 20160422). I figur 2 visas en av infiltrations                     

brunnarna, en infiltrationsbassäng samt en sprinkler från infiltrationsanläggningen. 



 

 

Figur 2. Infiltrationsanläggningen, bilden längst till vänster visar en av infiltrationsbrunnarna, i mitten visas en av                               

infiltrationsbassängerna och i bilden längst till höger visas ett rör i sprinklerområdet.   



 

Självständigt arbete i miljö 
och vattenteknik 15 hp 

  Dokumenttyp 
  L 

 Dokumentkod 
 W1649/L63 

  Datum 
  20160517 

 Ersätter 

    Författare 
  Maria Nylander 

  Handledare 
  Roger Herbert 

  Rapportnamn 
  2.3 Flöden i Gävleåsen 

 

SAMMANFATTNING 
Bakgrund om flödena i Gävleåsen har beskrivits under ett avsnitt som heter platsbeskrivning i                           
slutrapporten. Denna arbetsrapport tar upp flödena som sker i Gävleåsen för detta projekt,                         
övriga flöden på ett överskådligt sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 Flöden i Gävleåsen 
I Gävleåsen finns det i huvudsak fem olika flöden som detta projekt berör. Två av dessa                               
flöden var de flöden som den naturliga grundvattenbildningen bildar uppströms och                     
nedströms om infiltrationsanläggningen. De resterande tre flödena kom från infiltrations                   
anläggningen, det vill säga flödena från infiltrationsbassängerna, infiltrationsbrunnarna samt                 
sprinkleranläggningen.  

Figur 3 visar de fem olika vattenflödena i åsen (flöde A, B, C, D och E). Figuren visar även                                     
de olika observationsrör och observationsbrunnar som finns utplacerade på åsen. Flödena från                       
infiltrationsanläggningen (flöde B, C och D) var kända flöden, medan flödena uppströms och                         
nedströms om infiltrationsanläggningen (flöde A och E) var två okända flöden. De tre kända                           
flödena från infiltrationsanläggningen bestod av infiltrerat vatten via sprinkleranläggning                 
(flöde B), sex infiltrationsbassänger (flöde C) samt två infiltrationsbrunnar (flöde D). Flödena                       
från infiltrationsanläggningen var kända eftersom Gästrike Vatten AB kontinuerligt mätt                   
dessa flöden. 

 

Figur 3. Tvärsnitt av Gävleåsen med dess olika flöden uppströms (flöde A) och nedströms (flöde E) om infiltrations                                   
anläggningen, samt flödena B, C och D från infiltrationsanläggningen. 

Tabell 1 listar benämningar och förklaringar för flödena i Gävleåsen. Observera att tabellen                         
också visar det totala flödet från infiltrationsanläggningen, det vill säga summan av flöde B,                           
C och D. Utöver flödena som listas i tabellen fanns även andra naturliga flöden i Gävleåsen                               
såsom nederbörd, vegetationsupptag samt evapotranspiration som inte behandlats i detta                   
projekt.  



Tabell 1.  Flöden i Gävleåsen 

Flöde  Beskrivning 
A  Flödet som sker uppströms infiltrationsanläggningen 
B  Sprinklerinfiltration 
C  Bassänginfiltration 
D  Infiltrationsbrunnar 
E  Flödet som sker nedström infiltrationsanläggningen 
B+C+D  Totala flödet från infiltrationsanläggningen 

2.4 Observationsrör och observationsbrunnar i Gävleåsen 
Observationsrör och observationsbrunnar finns utplacerade på Gävleåsen för provtagning av                   
dess grundvatten. I tabell 2 visas de olika observationsrören och observationsbrunnarna från                       
vilka underlagsdatan har erhållits. Brunnarna och rören är tabellerade i samma ordning som                         
de är placerade på åsen, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen. Figur 3                         
visar profilsnittet av åsen samt dess observationsrör och observationsbrunnars placering i                     
förhållande till varandra. Detta projekt behandlar sex av Gävleåsens observationsrör och två                       
av observationsbrunnarna.  

Tabell 2.  De olika observationsrören och observationsbrunnarna, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen 

Betecknin
g 

Förklaring 

Or1  Observationsrör uppströms om infiltrationsanläggningen (flöde A) 
Or2  Observationsrör nära sprinkleranläggningen 
Ob1  Observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Ob2  Djupborrad observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Or3  Observationsrör precis nedströms om infiltrationsanläggningen 
Or4  Observationsrör mellan Or3 och Or5 
Or5  Observationsrör nedströms infiltrationsanläggningen (flöde E) 
Or6  Observationsrör långt nedströms om infiltrationsanläggningen 
 
Tabell 3 förklarar de olika beteckningar på vatten (som inte hämtats från observationsrören                         
eller observationsbrunnarna) för vilka isotopdata erhållits. Buppströms är det vatten som                     
tagits från upptagningsbrunnarna långt uppströms på Gävleåsen. Sprinkler , Membran och                   
Förfilter är åvatten som infiltreras till infiltrationsanläggningen. Sätraverket är en provpunkt                     
långt nedströms där grundvatten provtagits.  

Tabell 3.  Beteckningar på olika typer av vatten som erhölls med isotopdatan 

Beteckning  Förklaring 
Buppströms  Grundvatten som tas från brunnar långt uppströms om infiltrationsanläggningen                 

och som infiltreras i anläggningen 
Sprinkler  Obehandlat åvatten som sprinklas på åsen via sprinkleranläggningen 
Membran  Membranrenat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
Förfilter  Förfiltrerat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
Sätraverket  Provpunkt långt nedströms om infiltrationsanläggningen 
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2.4 Observationsrör och observationsbrunnar i Gävleåsen 
Observationsrör och observationsbrunnar finns utplacerade på Gävleåsen för provtagning av                   
dess grundvatten. I tabell 1 visas de olika observationsrören och observationsbrunnarna från                       
vilka underlagsdatan har erhållits. Brunnarna och rören är tabellerade i samma ordning som                         
de är placerade på åsen, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen. Figur 3                         
visar profilsnittet av åsen samt dess observationsrör och observationsbrunnars placering i                     
förhållande till varandra. Detta projekt behandlar sex av Gävleåsens observationsrör och två                       
av observationsbrunnarna.  

Tabell 1. De olika observationsrören och observationsbrunnarna, från uppströms till nedströms om infiltrationsanläggningen 

Beteckning  Förklaring 
Or1  Observationsrör uppströms om infiltrationsanläggningen (flöde A) 
Or2  Observationsrör nära sprinkleranläggningen 
Ob1  Observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Ob2  Djupborrad observationsbrunn nära bassäng 1 och 2 
Or3  Observationsrör precis nedströms om infiltrationsanläggningen 
Or4  Observationsrör mellan Or3 och Or5 
Or5  Observationsrör nedströms infiltrationsanläggningen (flöde E) 
Or6  Observationsrör långt nedströms om infiltrationsanläggningen 
 
Tabell 2 förklarar de olika beteckningar på vatten (som inte hämtats från observationsrören                         
eller observationsbrunnarna) för vilka isotopdata erhållits. Buppströms är det vatten som                     
tagits från upptagningsbrunnarna långt uppströms på Gävleåsen. Sprinkler , Membran och                   
Förfilter är åvatten som infiltreras till infiltrationsanläggningen. Sätraverket är en provpunkt                     
långt nedströms där grundvatten provtagits.  

Tabell 2. Beteckningar på olika typer av vatten som erhölls med isotopdatan 

Beteckning  Förklaring 
Buppströms  Grundvatten som tas från brunnar långt uppströms om               

infiltrationsanläggningen och som infiltreras i anläggningen 
Sprinkler  Obehandlat åvatten som sprinklas på åsen via sprinkleranläggningen 
Membran  Membranrenat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
Förfilter  Förfiltrerat åvatten som infiltreras i infiltrationsbassängerna 
Sätraverket  Provpunkt långt nedströms om infiltrationsanläggningen 
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6.2 Darcys lag och dess uppskattade parametrar 

Darcys lag innehöll tre parametrar som vi behövde uppskatta för beräkning av flöde A och E                               

för vardera modell. Dessa tre parametrar var de hydrauliska konduktiviteterna för flöde A och                           

E, samt deras tvärsnittsareor och gradienter. De tre parametrarna bidrog på olika sätt med                           

osäkerhet till våra resultat som diskuteras i detta avsnitt.  

6.2.1 Hydraulisk konduktivitet i Gävleåsen  

Den hydrauliska konduktiviteten antogs vara densamma i hela åsen. Detta antagande                     

genomfördes genom att ta del av en tidigare studie som tog upp hydrauliska konduktiviteter                           

för olika jordfraktioner. Studien behandlade bland annat de jordfraktioner som vi var                       

intresserade av för Gävleåsen, och därför beslutade vi att basera våra antaganden på denna                           

studie. Gävleåsen består till största delen av fraktionerna sandigt grus och grusig sand. Av                           

denna anledning fokuserade vi endast på dessa jordfraktioner i tabell 5. Därefter antog vi att                             

de två vanligaste jordfraktionerna för Gävleåsen, det vill säga sandigt grus och grusig sand,                           

hade samma hydrauliska konduktivitet. Den hydrauliska konduktiviten som valdes var 0,01                     

meter per sekund, då detta värde fanns med för både sandigt grus och för grusig sand i tabell                                   

5. Den hydrauliska konduktiviteten har antagits vara densamma oavsett hur djupt eller var i                           

Gävleåsen flödena sker. Hydrauliska konduktiviteten är dock troligen något som egentligen                     

varierar i Gävleåsen, även med avseende på säsongsvariationer. För noggrannare                   

uppskattningar av flödet rekommenderar vi genomförandet av en studie för att identifiera                       

Gävleåsens verkliga hydrauliska konduktivitet, och dess variation med djupet. 

6.2.2 Gradienter och tvärsnittsareor för flöde A och E 

Gradienterna och tvärsnittsareorna som tillämpats i Darcys lag för flöde A och E, se tabell 8,                               

kan bidra med en osäkerhet. Dessutom sker det en årsvariation för grundvattenytans höjdläge                         

i åsen. Höjdtermen (Δh) i ekvation 2 för gradienten är därav ej nödvändigtvis konstant såsom                             

det har beräknats i detta projekt. Dock påverkar inte dessa värden resultatet i stor utsträckning                             

eftersom resultatet visar hur flöde A och flöde E förhåller sig till varandra och att dessa                               

värden var konstanta i de tre modellerna. Resultatet visar också hur dessa flöden förhåller sig                             

till flödet från infiltrationsanläggningen. Beräkningarna av flödet har dock betydelse för                     

senare uppställningar av isotopmassbalanser för de tre olika modellerna då det i dessa ingår                           

flöde A och E.  



 

Självständigt arbete i miljö 
och vattenteknik 15 hp 

  Dokumenttyp 
  L 

 Dokumentkod 
 W1649/L66 

  Datum 
  20160517 

 Ersätter 

    Författare 
  Maria Nylander, Linn Berkelund, Karin Bergman 

  Handledare 
  Roger Herbert 

  Rapportnamn 
  6.3 Flödesberäkningar och isotopmassbalans för de tre modellerna 

 

SAMMANFATTNING 
Denna arbetsrapport tar upp diskussionen om de tre modellern för slutrapporten.                     
Diskussionen berör både de flödesberäkningar som utförts samt för de isotopmassbalanser                     
som utförts.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3 Flödesberäkningar och isotopmassbalans för de tre modellerna 
Eftersom osäkerhet råder för den uppskattade hydrauliska konduktiviteten i Gävleåsen blir                     
också de hydrauliska konduktiviteterna för flöde E i de olika modellerna av stor osäkerhet, se                             
tabell 9. De hydrauliska konduktiviteterna för flöde E i de tre modellerna har anpassats till de                               
tre modellerna utan vidare bedömning av vad som stämmer överens med verkligheten. Flöde                         
A är dock konstant för de tre modellerna, baserat på avsnitt **. 

6.3.1 Modell 1 
Figur 10 visar flödena för modell 1 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 7                               
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 1. Både figuren och tabellen visar att                           
summan av flöde A, B C och D var exakt lika med flöde E. Anledningen till att flödena beter                                     
sig på detta vis beror helt enkelt på att vi antagit att det ska vara så för modell 1.  

I tabell 13 redovisas resultatet av isotopmassbalansen i ekvation 10 som ställdes upp för                           
modell 1. Det kan i tabellen ses att vänster och högerled inte beräknades till samma värde                               
trots att flöde A, B, C och D i vänsterledet summerade blir storleken på flöde E i högerledet.                                   
Därmed stämmer alltså inte isotopmassbalansen, det vill säga summan av flöde A, B, C och                             
D är inte exakt lika med flöde E. Modell 1 verkar således inte vara realistisk. Detta var ett                                   
förväntat resultat då modell 1 beskriver ett idealt förhållande där inga in och utflöden sker                             
till och från åsen utöver flödena A, B, C och D. 

En variant på modell 1 skulle kunna vara att utöver flödena A, B, C och D så sker det okända                                       
in och utflöden som tar ut varandra, så att nettoflödet blir noll. Då skulle modell 1 kunna                                 
stämma med isotopmassbalansen. Men eftersom modell 1 i detta projekt ser ut enligt ekvation                           
7 och inte tar hänsyn till detta, så kan vi ändå konstatera, baserat på våra resultat, att modell 1                                     
troligtvis inte är realistisk.  

6.3.2 Modell 2 
Figur 11 visar flödena för modell 2 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 8                               
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 2. I denna modell antas det ske en                             
förlust från massbalansen. Modell 2 är den enda av modellerna som har samma hydrauliska                           
konduktivitet för både flöde A och för flöde E. Eftersom vi tidigare hade uppskattat att den                               
hydrauliska konduktiviteten var densamma överallt för hela Gävleåsen bör det således vara                       
modell 2 som är mest trolig för Gävleåsen.  

Isotopmassbalansen för modell 2 utfördes för att kunna verifiera ifall förlusten X kunde vara                           
ett rimligt scenario över vad som skett i åsen. I tabell 10 redovisas den framräknade förlusten                               
X som 62 liter per sekund. Detta värde summerat med flödena från infiltrationsanläggningen                         
på 76 liter per sekund ger ett blandningsflöde på 14 liter per sekund. I figur 15 där                                 
förhållandet mellan δ18Ovärde och blandningsflödet redovisas kan det ses att detta flöde                       
hamnade inom området avgränsat av max och minimivärden för δ18O i Gävleåsen och i                           



infiltrationsvattnet. Blandningsflödets storlek kan alltså vara rimligt. Scenariot som                 
modelleras i modell 2 kan därmed inte förkastas.  

Förlusten X för modell 2 skulle dels kunna bero enbart på en förlust av vatten eller på en                                   
kombination av förlust och tillskott av vatten. Blandningsförhållandet visar på inträngning av                       
åvatten mellan Buppströms och flöde E, se tabell 15 och tabell 16. Den förväntade                           
inträngningen av åvatten skulle kunna ha skett antingen uppströms eller nedströms flöde A,                         
således kan modell 2 med en nettoförlust mellan flöde A och flöde E vara rimlig. 

6.3.3 Modell 3 
Figur 12 visar flödena för modell 3 och tabell 10 visar figurens specifika värden. Ekvation 9                               
beskriver flödenas massbalans som antogs för modell 3. I denna modell antas det ske ett                             
tillskott av vatten till massbalansen. Detta okända tillskott av vatten skulle kunna vara                         
inträngt vatten från Gavleån, då det bland annat stämmer med beräkningar av                       
blandningsförhållandet. För denna modell är den hydrauliska konduktiviteten för flöde E fyra                       
gånger så stor som den hydrauliska konduktiviten för flöde A. I verkligheten är denna                           
variation möjlig, men antagligen inte lika trolig som modell 2, där den hydrauliska                         
konduktiviteten antas vara densamma överallt.  

För modell 3 visar tabell 10 att tillskottet av vatten Y var 82 liter per sekund. Med detta värde                                     
summerat med flödena från infiltrationsanläggningen på 76 liter per sekund, blir                     
blandningsflödets storlek 158 liter per sekund. Detta värde på blandningsflödets storlek                     
hamnar inom intervallet avgränsat av max och minimivärden för δ18O i Gävleåsen och i                           
infiltrationsvattnet som kan ses i figur 16 som visar förhållandet mellan δ18Ovärde och                         
blandningsflödet. Scenariot som modelleras i modell 3 kan således inte förkastas med                       
isotopmassbalansberäkningar.  

Dock kan även nettoflödet Y i modell 3, liksom nettoflödet i modell 2, vara en kombination                               
av in och utflöden, vilket ger osäkerhet i tolkningen av resultatet. 
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6.1 Avgränsningar 

6.1.1 Tidsavgränsning av underlagsdata 

En utmaning med projektet var att identifiera för vilken tidsperiod som underlagsdatan                       

innehöll värden för alla relevanta parametrar samtidigt. Parametrarnas provtagningsdatum var                   

ej kontinuerliga och hade ingen logisk följd. Vi valde därför att begränsa samtliga parametrar                           

i detta projekt utifrån den kontinuerliga provtagningsperiod som fanns för stabila syre och                         

väteisotoper. Vår tidsavgränsning exkluderar observerade värden för flera år tillbaka vilket                     

skulle kunna medföra att detta projekt eventuellt missar viktiga och avvikande värden för                         

vissa parametrar.  

6.1.2 Parameteravgränsning av underlagsdata  

Underlagsdatan som erhölls innehållande kemiska och fysikaliska parametrar begränsades                 

utifrån det vi bedömde som relevant för detta projekt. Dessa avgränsningar skulle kunna                         

påverka resultatet i detta projekt. Exempelvis tas inte hänsyn till vattentemperaturen vid                       

provtagningen.  

6.1.3 Nederbörd, vegetationsupptag och avdunstning 

En annan stor avgränsning som vi valde att göra för detta projekt var att exkludera flöden                               

som tillkom i åsen på grund av nederbörd. Projektet tar inte heller hänsyn till                           

vegetationsupptag av vatten samt avdunstning från marken. Vegetationsupptaget skulle vara                   

av betydelse för exempelvis sprinkleranläggningen, eftersom denna är placerad i en skog med                         

mycket växtlighet. Således skulle flödet från sprinkleranläggningen kunna vara mindre än de                       

värden som vi tillämpat i projektet. Nederbörden kan också vara en källa till osäkerhet,                           

särskilt för dagar då det regnat väldigt mycket. Detta nederbördsvatten tillförs nämligen                       

direkt till infiltrationsbassängerna och sprinkleranläggningen och skulle därav kunna påverka                   

flöde E. Vatten som tillförs infiltrationsbassängerna är alltid i kontakt med atmosfären,                       

avdunstning skulle därför kunna minska flödet från bassängerna. 
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Sammanfattning 
Denna arbetsrapport innehåller metod- och resultatdel till isotopmassbalansberäkningar för de 
tre olika modellerna som behandlas i ett annat avsnitt i slutrapporten. För modell 1 där inga 
okända in- och utflöden antas ske ställs en isotopmassbalans upp där skillnaden mellan höger-
och vänsterled i denna beräknas. För modell 2 och modell 3 där okända nettoutflöden 
respektive nettoinflöden antas ske mellan flöde A uppströms om infiltrationsanläggningen och 
flöde E nedströms om infiltrationsanläggningen kunde δ18O-värdet i det okända nettoflödet 
uttryckas som en invers funktion av Q och visas i en figur. I figurerna lades även två linjer in 
för minimi- och maximivärden för δ18O i Gävleåsen och infiltrationsvattnet för se vilket 
flödesstorlek Q som hamnade inom det avgränsade intervallet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metod 
För att kunna verifiera eller förkasta de tre modellerna över troliga flödesscenarier ställdes en 
isotopmassbalans upp för vardera modell.  För modell 1 där flöde A tillsammans med flöde B, 
C och D antogs summera upp till flöde E, ställdes en isotopmassbalans upp enligt ekvation 1. 
Denna ekvation formulerades genom att utgå från blandningsekvationen, se ekvation 5. QA är 
flödet uppströms om infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.g.v. är medelflödet av grundvatten som 
infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. är medelflödet av åvatten som infiltrerats 
vid infiltrationsanläggningen och QE är flödet i åsen nedströms. Det antogs att δ18O-värdet i 
flöde A var detsamma som för observationsrör Or5. Parametrarna δ18Oinfiltr.g.v. och δ18Oinfiltr.å.v. 
är medelvärden av δ18O-värden i infiltrerat grundvatten respektive åvatten.  
 
!!!!"!! + !!"#!$!".!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!. = !!!!"!!    (1)	
	
För modell 2 och modell 3 tillkom mellan flöde A och E, förutom flöden från 
infiltrationsanläggningen (flöde B, C och D), också ett okänt flöde (flöde X respektive Y) 
beroende på modell (modell 2 respektive 3).  
 
Blandningsekvationen, ekvation ** användes för att ställa upp en isotopmassbalans som 
beskriver förhållandet mellan alla olika flöden i Gävleåsen, samt deras δ18O-värden för 
modell 2 och modell 3 med ekvation 2. QA är flödet uppströms om infiltrationsanläggningen, 
Qinfiltr.g.v. är medelflödet av grundvatten som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. 
är medelflödet av åvatten som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, QE är flödet i åsen 
nedströms och QX,Y är det okända flödet X respektive Y. Rimliga värden på QX,Y togs fram 
genom att begränsa δ18O-värdet för de okända flödet X respektive Y till att vara inom 
intervallet mellan uppmätta extremvärden för δ18O i Gävleåsen och infiltrationsvattnet.  
 
!!!!"!! + !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!$%!.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!. + !!,!!!"!!,!  
= !!!!"!!       (2)
  
Med ekvation 2 kunde förhållandet mellan flödet X respektive Y, QX,Y, och dess värden för 
δ18OX,Y åskådliggöras i en figur för modell 2 och modell 3. Detta utfördes genom att sätta in 
de tidigare beräknade värdena för flöde A och E för de två modellerna i en omskriven version 
av ekvation 2, där δ18OX,Y uttrycktes som en invers funktion av QX,Y. δ18OA och δ18OE är 
beräknade medelvärden av δ18O-värden för Upptagsvatten och observationsrör Or5. 
Observera att δ18O-värdet för flöde A antogs vara detsamma som det beräknade medelvärdet 
för Upptagsvatten och att δ18O-värdet för flöde E antogs vara detsamma som medelvärdet för 
observationsrör Or5.  
 

Resultat 
Medelvärden	av	δ18O	uppströms	och	nedströms	om	infiltrationsanläggningen redovisas	
i	 tabell	 1.	 Uppströmsvärdet	 för	 δ18O	 i	 flöde	 A	 är	 beräknat	 medelvärde	 för	
Upptagsvattenvattnet	och	nedströmsvärdet	för	δ18O	i	flöde	E	är	beräknat	medelvärde	för	
vattenprover	tagna	ur	observationsrör	Or5.	



 
Tabell	1.	Medelvärden	för	δ18O	uppströms	i	Upptagsvatten	och	nedströms	i	observationsrör	Or5	

Medelvärde	δ	18O	 [‰]	
Upptagsvatten	 -10,30	

Or5	 -10,00	

Modell 1 
I tabell 2 redovisas medelvärden av δ18O för grundvatten respektive åvatten som infiltrerats 
vid infiltrationsanläggningen. Dessa värden användes tillsammans med medelvärden på 
grund- och åvattenflödena från infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell **, 
redovisade värden på δ18O i tabell 1 och flöde A och E för modell 1 som redovisades i tabell 
** för att ställa upp en isotopmassbalans för modell 1 enligt ekvation 1.  
	

Tabell	2.	Medelvärden	av	δ18O	för	de	olika	vatten	som	ingår	i	isotopmassbalansen	för	modell	1	

Vatten δ 18O-värde [‰] 
Grundvatten -10,30 
Åvatten -9,10 
	
Tabell 3 visar vad vänster- och högerledet i isotopmassbalansen beräknades till samt 
differensen mellan dem. 
 
Tabell	3.	Framräknade	värden	för	vänsterled	och	högerled	i	isotopmassbalansen	som	ställts	upp	i	ekvation	11	

Isotopmassbalans	 [l/s	‰]	
Vänsterled		 -1088,42	
Högerled	 -1079,57	

Differens	mellan	vänster-	och	högerled	 8,85	

Modell 2 
I figur 1 visas förhållandet mellan δ18O i nettoutflödet X mellan observationsrör Or1 och Or5 
och nettoutflödet X:s storlek framräknat med ekvation 2 för modell 2. Flöde A och E för 
modell 2 i tabell ** har använts samt δ18O-värden för dessa flöden från tabell 1.  Medelvärden 
av grund- och åvattenflödena från infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell ** har 
använts tillsammans med medelvärden av δ18O för dessa vatten som redovisas i tabell 2. I 
figuren visas även uppmätta minimum- och maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen, som 
redovisas i tabell 4. I figuren kan det ses att storleken på nettoutflödet X hamnade inom det 
ungefärliga intervallet 60 till 75 liter per sekund.  



	
Figur 1. Förhållandet mellan δ18O och nettoutflödet X:s storlek mellan observationsrör Or1 och observationsrör 
Or5 beräknat för modell 2. 

Extremvärden för δ18O vid Gävleåsen redovisas i tabell 4. Uppmätt minimumvärde för δ18O 
under tidsperioden augusti 2014 till september 2015 var -10,51 promille och maximumvärde 
för δ18O var -8,40 promille. Minimumvärdet var i Upptagsvattnet och maximumvärdet var i 
förfiltervattnet.  

 
Tabell	 4.	 Minimum-	 och	 maximumvärde	 för	 δ18O	 som	 har	 uppmätts	 i	 vattenprover	 tagna	 vid	 Gävleåsen	 under	
tidsperioden	augusti	2014	till	september	2015	samt	var	detta	prov	togs 
Minimumvärde	δ	18O	[‰] Upptagsvatten -10,51 
Maximumvärde	δ18O	[‰] Förfilter -8,40 

 

5.2.3.3 Modell 3 
Förhållandet	mellan	δ	18O	och	nettoinflödet	Y:s	storlek	för	modell	3	beräknades	med	ekvation	2	

och visas i figur 2. Flöde A och E för modell 3 hämtade från tabell ** har använts samt δ18O-
värden från tabell 1 för flöde A och E. Medelvärden av grund- och åvattenflödena från 
infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell ** har använts tillsammans med 
medelvärden av δ18O för dessa vatten som redovisas i tabell 2. I figuren visas även uppmätta 
minimum- och maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen som redovisades i tabell 4. I figuren 
ses att storleken på nettoinflödet hamnade inom det ungefärliga intervallet 77 till 97 liter per 
sekund.		
 



	
Figur 2. Förhållandet mellan δ18O och nettoinflödet Y:s storlek mellan observationsröret Or1 uppströms och 
observationsröret Or5 nedströms beräknat med modell 3 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix 
% Medelvärden för delta18O uppströms infiltrationsanläggningen och vid 
% Or5, i infiltrerat grundvatten repektive infiltrerat åvatten 
delta18Or5=-10; % promille 
delta18upp=-10.30;% promille 
delta18infilt_gv=-10.30; %promille 
delta18infilt_av=-9.101; % promille 
% Minimum- och maximumvärden för delta18O i Gävleåsen och i 
% infiltrationsvattnet  
delta18Omin=-10.51; % Min-värde Upptagsvatten 2014-10-15 
delta18Omax=-8.40; % Max-värde Förfilter 2014-10-15 
% Modell 2 
QOr5_2=46; % l/s 
Qupp_2=32; % l/s 
Qinfilt_gv=56; % l/s 
Qinfilt_av=20; % l/s 
x2 = [9.8:1:150];% Q-blandningvektor 
% delta18Obland=y2 
y2=((QOr5_2*delta18Or5-Qupp_2*delta18upp-Qinfilt_gv*delta18infilt_gv-Qinfilt_av*delta18infilt_av).*(x2.^-
1)*(-1)); 
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x2,y2,'linewidth',2) 
ylabel('delta18O_n_e_t_t_o_u_t_f_l_ö_d_e [promille]') 
xlabel('Q_n_e_t_t_o_u_t_f_l_ö_d_e[l/s]') 
title('MODELL 2:Förhållandet mellan delta18O och storleken på nettoutflödet X','fontsize',16) 
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f2=delta18Omin.*ones(size(x2)); 
g2=delta18Omax.*ones(size(x2)); 
plot(x2,f2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(x2,g2,'linewidth',2) 
legend('Nettoutflöde X','Min-värde: Upptagsvatten','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([57 79]) 
figure 
% Modell 3 
QOr5_3=190; % l/s 
Qupp_3=32; % l/s 
x3 = [50:0.01:900];% Qblandning-vektor 
% delta18Obland=y3 
y3=((QOr5_3*delta18Or5-Qupp_3*delta18upp-Qinfilt_gv*delta18infilt_gv-Qinfilt_av*delta18infilt_av).*(x3.^-
1)); 
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x3,y3,'linewidth',2) 
ylabel('delta18O_n_e_t_t_o_i_n_f_l_ö_d_e [promille]') 
xlabel('Q_n_e_t_t_o_i_n_f_l_ö_d_e [l/s]') 
title('MODELL 3: Förhållandet mellan delta18O och storleken på nettoinflödet Y','fontsize',16) 
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f3=delta18Omin.*ones(size(x3)); 
g3=delta18Omax.*ones(size(x3)); 
plot(x3,f3,'linewidth',2) 
hold on 
plot(x3,g3,'linewidth',2) 
legend('Nettoinflöde Y','Min-värde: Upptagsvatten','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([73 108])   
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Sammanfattning 

Denna arbetsrapport innehåller resultatet vid beräkningar för de tre modellerna som antagits.                       

I rapporten visas hur stora flödena blir för modellerna och vilka hydrauliska konduktiviteter                         

som uppskattats för modellerna.  

   



5.1.4 Tre modeller över Gävleåsens flöden 

Tabell 1 visar den hydrauliska konduktiviteten för flöde A, som är densamma för samtliga                           

modeller samt de varierande hydrauliska konduktiviteter för flöde E som tillämpats i de tre                           

modellerna. 

Tabell 1. Använda hydrauliska konduktiviteter för flöde A och E, för de tre modellerna 

  MODELL 

1 

MODELL 

2 

MODELL 

3 

  K [m/s]  K [m/s]  K [m/s] 

Flöde A (uppströms)  0,01  0,01  0,01 

Flöde E (nedströms)  0,023  0,01  0,04 

 

För de tre modellerna har flöde A och E beräknats med Darcys lag. I tabell 2 visas resultatet                                   

för beräkningar av flöde A och E för de tre modellerna. Tabellen visar också flöde B, C och                                   

D från infiltrationsanläggningen. Differensen mellan nedströms flöde E och resterande flöden                     

redovisas också i tabellen. Resultatet i denna tabell har beräknats med resultatet från tabell 1.  

Tabell 2. Beräkningar av flöde A och E, uppströms och nedströms om infiltrationsanläggningen beräknade med Darcys lag                                 

för de tre modellerna 

    MODELL 1  MODELL 

2 

MODELL 3 

Flöden  Beskrivning  Q [l/s]  Q [l/s]  Q [m 3/s]*103 
A  Uppströms flöde  32  32  32 

B+C+D  Infiltrationsanläggningens 

flöde 

76  76  76 

A+B+C+D  Infiltrationsanläggningens 

samt uppströms flöde 

108  108  108 

E  Nedströms flöde  108  46  190 

 

I figur 1 visas förhållandet mellan storleken på flöde A, flöde E samt årsmedelvärdet på                             

infiltrationsanläggningen flöden B, C och D för de tre modellerna. Figuren visar också en                           

summa av flödena A, B, C och D, det vill säga flödena från infiltrationsanläggningen adderat                             

med flödet uppströms. Längst till vänster visas flödenas storlek i förhållande till varandra för                           

modell 1. Infiltrationsanläggningens flöde B, C och D ligger mellan flöde A och flöde E i                               

storlek. Summan av flöde A, B, C och D är lika stort som flöde E. I mitten av figuren visas                                       

flödenas storlek i förhållande till varandra för modell 2. Både flöde A och flöde E är mindre                                 

än årsmedelvärdet av infiltrationsanläggningens flöden B, C och D för denna modell. Flöde A                           

är det minsta flödet och flöde E är något större än flöde A. Summan av flöde A, B C och D är                                           

högre än flöde E i figuren, det sker ett nettoutflöde av vatten (X). Flödenas storlek i                               

förhållande till varandra för modell 3 visas längst till höger i figur 1. Med modell 3 blir flöde                                   

E mycket större än flöde A och årsmedelvärdet från flödena från B, C och D, det sker ett                                   

nettoinflöde med vatten in i åsen (Y). Summan av flöde A, B C och D är mindre än flöde E. 



 

Figur 1. Storleken på flöde A, flöde E, årsmedelvärdet av flöde B, C och D samt summan av flöde A, B, C och D. Även                                                 

nettoutflödet X och nettoinflödet Y visas i bilden.  

Tabell 3 visar storleken på nettoutflödet X och nettoinflödet Y som beräknats för modell 2 

respektive modell 3. Nettoinflödet och nettoutflödet som visas i tabellen är skillnaden mellan 

nedströms flöde (flöde E) och resterande flöden (flöde A, B, C och D). 

  

Tabell 3. Nettoutflödet X och nettoinflödet Y för modell 2 respektive modell 3 

   Nettoflöde [l/s] 

X  62 

Y  82 
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Klorid- teori och tidigare studier 

Bakrundshalterna för klorid i grundvattnet i Sverige är cirka 5 till 20 milligram per liter. 
Bakrundshalten uppkommer bland annat till följd av kloridjoner i nederbörd. Enligt 
naturvårdsverket motsvarar en kloridhalt över 50 milligram per liter en relativt hög halt och 
100 milligram per liter en hög halt. Halten klorid i grundvattnet kan öka i samband med 
saltning av vägar under vinterhalvåret och kan även påverkas av saltvatteninträngning från 
havet (Naturvårdsverket, u.å) 

Kloridjonkonentration kan användas för att kartlägga hur olika vatten rör sig  i ett system. 
Detta är möjligt då klorid är en konservativ jon (Panno et al., 2006) och således är obenägen 
att förändras över tid.  

I en studie av Dun et al. (2013) användes koncentrationen av kloridjoner i olika vatten för att 
detektera vattnets ursprung i en grundvattentäkt. Provdata som inkluderades i studien var 
grundvatten- och åvattenprover. Utifrån dessa data bestämdes blandningsförhållandena i 
vattnet vid en viss punkt utifrån ekvation 1. Vattnet ansågs i denna studie kunna ha två 
ursprung; vatten från ån i anslutning till akviferen samt gammalt grundvatten. Detta antagande 
var en förutsättning för att ekvation 1 skulle gälla.  I ekvation 1 anges kloridkoncentrationerna 
i enheten milligram per liter. Cf anger andelen åvatten i blandningsvattnet.  

 

   
                       

                     
          

 

Ekvation 1 utgår ifrån massbalansen för blandningsvattnet, se appendix ekvation E1. 

I samma studie användes även kloridkoncentrationen för att undersöka om någon inträngning 
av åvatten skett till akviferen i vissa mätpunkter. Åvatten hade en lägre kloridkoncentration än 



grundvatten vilket innebar att vid de mätpunkter kloridhalten sjunkigt drastiskt ansågs det ha 
skett en inträngning (Dun et al., 2014). 

 

 

Appendix  
 
Ekvation E1 beskriver massbalans för blandningsvattnet vid Or5 för beräkning med 
kloridjonkoncentrationen. Beteckningen Cf är fraktionen åvatten som tillkommit mellan 
Åbyvallen och Or5, Cåvatten är kloridjonkoncentrationen i Gavleån, Cgrundvatten är 
kloridjonkoncentrationen i Åbyvallen och Cblandning är kloridjonkoncentrationen i blandvattnet vid 
Or5.  
 

            (    )                                
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Sammanfattning 

Denna rapport innefattar diskussionsdelar för de kemiskaparametrarn löst syre, organiskt 
material och kloridjoner för slutrapporten. Den innefattar även diskussion vad gäller resultatet 
av pipierdiagrammen.  

  



Diskussion 

Piper 

Årsmedelvärdena av jonsammansättningen i grundvattnet vid de olika mätplatserna var 
relativt lika varandra. Detta med undantag av Ob2, där kloridhalten i grundvattnet var mycket 
högre än vid de övriga mätpunkterna. Enligt detta resultat verkar inte vattnet vid  
mätpunkterna nedströms B-uppströms vara en blandning av grundvatten uppströms och 
åvatten. En förklaring till detta kan vara att även grundvattnet vid mätpunkten B-uppströms 
har påverkats av åvatten. En annan möjlighet är att grundvattnet i samtliga mätpunkter inte 
var påverkade av åvatten. För att få en tydligare bild av förändringar i jonsammansättningen 
med avseende på åvatten skulle det således krävas en mätpunkt längre uppströms. Denna 
mätpunkt måste vara placerad långt från Gavleån, så att risken för inträngning av åvatten är 
mycket liten. Dessa resultat är dock årsmedelvärden av vattnets jonsammansättning och det 
kan vara vissa variationer under året som inte kan ses när bara medelvärdet studeras.  

För att beräkna vattnets perkolationstid i marken antogs att förändringen i 
jonsammansättningen i grundvattnet vid Or2 var en följd av att sprikleranläggningen sattes i 
drift i juli 2015. Detta antagande kan dock vara felaktigt, då det bara var 
jonsammansättningen vid ett datum som avvek. Detta kan innebära att provanalysen av de 
avvikande parametrarna var felaktig och det skulle således krävas mer data under samma 
period för att bekräfta förändringen i jonsammansättningen.   

 

Organiskt material 

Åvattnet från gavleån, som analyserats, innehöll en hög halt organiskt material jämfört med 
grundvattnet, detta stämmer väl med teorin. Grundvattnet vid Ob1 och Or2 innehållöll en 
högre halt organiskt material än i vattnet uppströms, B-uppströms. Detta kan förklaras av en 
inträngning av åvatten vid eller mellan dessa mätpunkter. Halten organiskt material vid Or2 
steg kraftigt efter Juli 2015. Detta kan förklaras av att sprinkleranläggningen sattes i drift i 
mitten av Juli. Påverkan på grundvattnet av sprinklervattnet borde uppkomma med en viss 
fördröjning , enligt uträkning ca 20 dagar, då sprinklervattnet måste perkolera i marken. Detta 
stämmer väl med resultaten då den kraftigaste ökningen av halten organiskt material skedde 
mellan juli och augusti 2015. Dock är organiskt material inte helt lämpligt som spårämne, då 
det bryts ned.  

Syre 

Halten löst syre i grundvattnet varierade kraftigt med tiden vid de olika mätpunkterna. Halten 
löst syre i mätpunkten uppströms, B-uppströms, var relativt konstant under året. Detta 
indikerar att vattnet nedstöms, där halten löst syre varierade kraftigt med tiden, påverkats av 
andra inflöden med andra vattensammansättningar.  Halten löst syre i grundvattnet vid den 
djupborrade observationsbrunnen, Ob2, var konstant låg över tid. Detta kan indikera att 
vattnet i brunnen var äldre grundvatten.  Halten löst syre i grundvattnet vid Or2 ökade kraftigt 



i Juli 2015. Denna höjning skulle kunna bero av påverkan från sprinkleranläggningen. Dock 
skedde förändringen av halten löst syre inte med någon tidsfördröjning vilket talar emot 
antagandet att förändringen i halten löst syre var orsakad av sprinkleranläggningen. Mycket 
av det vatten som infiltreras i infiltrationsanläggningen luftas och då åvatten i detta fall 
innehöll en hög halt löst syre kan det vara svårt att detektera vattnets ursprung med löst syre 
som indikator. Syre är även ett ämne som förbrukas vid nedbrytning av organiskt material 
vilket gör det mindre lämpligt som spårämne.  

 

 

Klorid 

Kloridhalten i åvattnet var lägre än den i grundvattnet vilket indikerar att i de fall kloridhalten 
sjunkigt vid en mätpunkt kan det ha skett en inträngning av åvatten i akviferen eller skett en 
påverkan från infiltrationsanläggningen.  Figur....visar att kloridhalten i grundvattnet var 
högre uppströms än nedströms för de flesta mätstationerna vilket kan innebära att 
grundvattnet påverkats av åvatten. Även variationerna i Or3 kan förklaras av inträngning av 
åvatten, då förändringarna i halten klorid var mycket tydlig. 

I den djupborrade observationsbrunnen var kloridhalten i grundvattnet hög jämfört med halten 
vid de andra mätstationerna. Detta kan indikera att det skett en saltvatteniträngning av relikt 
saltvatten i akviferen. Att halten löst syre var låg i samma observationbrunn bekräftar att 
vattnet i brunnen var äldre grundvatten.  Detta innebär att det troligtvis uppkommit ett lokalt 
flöde av relikt grundvatten till akviferen. Dock visar den låga kloridhalten vid 
observationsbrunn, Ob1, som ligger i anslutning till Ob2,  att Ob1 inte påverkats av 
kloridhalten vid Ob2. Detta visar på ett mycket begränsat lokalt flöde av relikt salt 
grundvatten vid Ob2.   
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Sammanfattning 

Rapporten innehåller metod, resultat och diskussion om beräkning av blandningsförhållandet                   

av åvatten och grundvatten i Or5 med flöden för modell 1.                     



Blandningsförhållande i flöde E för modell 1 

 

Metod 

4.1.5 Blandningsförhållande för modell 1 

Blandningsförhållandet av åvatten och grundvatten kunde beräknas för det totala flödet                     

A+B+C+D, då flödena av åvatten respektive grundvatten från infiltrationen var kända samt                       

flöde A uppskattat. I modell 1, där massbalansen antogs stämma till fullo, betydde det att ett                               

blandningsförhållande erhölls för flöde E.  Andelen åvatten beräknades med ekvation 10. 

 

andel åvatten = åvattenflöde / totala flödet (10) 

 

Resultat 

5.1.5  Blandningsförhållande för modell 1 

 

Tabell 12 visar andelen åvatten respektive grundvatten i flöde E beräknat utifrån modell 1.                           

Andelen åvatten i flöde E beräknades till 19 procent. 

 

Tabell 12. Andel åvatten och grundvatten i flöde E 

Period  Andel grundvatten  Andel åvatten 

oktober 2014  september 2015  0,81  0,19 

 

 

Diskussion 

Eftersom observationsrör Or5 är belägen vid flöde E kan resultaten från de olika                         

beräkningarna av blandningsförhållandet jämföras. Vid jämförande av blandningsförhållande               

uträknat med δ18Ovärden, klorid samt flöden skiljer sig flödesuträkningen från de andra. Det                         

skulle kunna tyda på att flödet av åvatten i åsen inte enbart härör från                           

infiltrationsanläggningen utan att åvatten tränger in i åsen direkt från Gavleån. Dock är det                           

vanskligt att dra någon slutsats av detta då beräkningarna baseras på flera antaganden och                           

uppskattningar. Resultatet för beräkningen av blandningsförhållandet i flöde E för modell 1                       

baseras på antagandet att allt infiltrerat åvatten når grundvattnet. Detta är troligtvis inte                         

korrekt då det infiltrerade åvatten kan till exempel avdunsta eller tas upp av växter. Om                             

hänsyn tas till detta kan resultatet visa en lägre andel åvatten i grundvattnet. 
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Sammanfattning 
Denna arbetsrapport innehåller metod- och resultatdel till isotopmassbalansberäkningar för de 
tre olika modellerna som behandlas i ett annat avsnitt i slutrapporten. För modell 1 där inga 
okända in- och utflöden antas ske ställs en isotopmassbalans upp där skillnaden mellan höger-
och vänsterled i denna beräknas. För modell 2 och modell 3 där okända nettoutflöden 
respektive nettoinflöden antas ske mellan flöde A uppströms om infiltrationsanläggningen och 
flöde E nedströms om infiltrationsanläggningen kunde δ18O-värdet i det okända nettoflödet 
uttryckas som en invers funktion av Q och visas i en figur. I figurerna lades även två linjer in 
för minimi- och maximivärden för δ18O i Gävleåsen och infiltrationsvattnet för se vilket 
flödesstorlek Q som hamnade inom det avgränsade intervallet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metod 
För att kunna verifiera eller förkasta de tre modellerna över troliga flödesscenarier ställdes en 
isotopmassbalans upp för vardera modell.  För modell 1 där flöde A tillsammans med flöde B, 
C och D antogs summera upp till flöde E, ställdes en isotopmassbalans upp enligt ekvation 1. 
Denna ekvation formulerades genom att utgå från blandningsekvationen, se ekvation 5. QA är 
flödet uppströms om infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.g.v. är medelflödet av grundvatten som 
infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. är medelflödet av åvatten som infiltrerats 
vid infiltrationsanläggningen och QE är flödet i åsen nedströms. Det antogs att δ18O-värdet i 
flöde A var detsamma som för Upptagsvatten och att δ18O-värdet i flöde E var detsamma som 
för observationsrör Or5. Parametrarna δ18Oinfiltr.g.v. och δ18Oinfiltr.å.v. är medelvärden av δ18O-
värden i infiltrerat grundvatten respektive åvatten.  
 
!!!!"!! + !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!. = !!!!"!!    (1)	
	
För modell 2 och modell 3 tillkom mellan flöde A och E, förutom flöden från 
infiltrationsanläggningen (flöde B, C och D), också ett okänt flöde (flöde X respektive Y) 
beroende på modell (modell 2 respektive 3).  
 
Blandningsekvationen, ekvation ** användes för att ställa upp en isotopmassbalans som 
beskriver förhållandet mellan alla olika flöden i Gävleåsen, samt deras δ18O-värden för 
modell 2 och modell 3 med ekvation 2. QA är flödet uppströms om infiltrationsanläggningen, 
Qinfiltr.g.v. är medelflödet av grundvatten som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, Qinfiltr.å.v. 
är medelflödet av åvatten som infiltrerats vid infiltrationsanläggningen, QE är flödet i åsen 
nedströms och QX,Y är det okända flödet X respektive Y. Rimliga värden på QX,Y togs fram 
genom att begränsa δ18O-värdet för det okända flödet X respektive Y till att vara inom 
intervallet mellan uppmätta extremvärden för δ18O i Gävleåsen och infiltrationsvattnet.  
 
!!!!"!! + !!"#!$%&.!.!.!!"!!"#!$%&.!.!. + !!"#!$%&.å.!.!!"!!"#!$%&.å.!. + !!,!!!"!!,!  
= !!!!"!!       (2)
  
Med ekvation 2 kunde förhållandet mellan flödet X respektive Y, QX,Y, och dess värden för 
δ18OX,Y åskådliggöras i en figur för modell 2 och modell 3. Detta utfördes genom att sätta in 
de tidigare beräknade värdena för flöde A och E för de två modellerna i en omskriven version 
av ekvation 2, där δ18OX,Y uttrycktes som en invers funktion av QX,Y. δ18OA och δ18OE är 
beräknade medelvärden av δ18O-värden för Upptagsvatten och observationsrör Or5. 
Observera att δ18O-värdet för flöde A antogs vara detsamma som det beräknade medelvärdet 
för Upptagsvatten och att δ18O-värdet för flöde E antogs vara detsamma som medelvärdet för 
observationsrör Or5.  
 

 
 
 



Resultat 
Medelvärden	av	δ18O	uppströms	och	nedströms	om	infiltrationsanläggningen redovisas	
i	 tabell	 1.	 Uppströmsvärdet	 för	 δ18O	 i	 flöde	 A	 är	 beräknat	 medelvärde	 för	
Upptagsvattenvattnet	och	nedströmsvärdet	för	δ18O	i	flöde	E	är	beräknat	medelvärde	för	
vattenprover	tagna	ur	observationsrör	Or5.	
 
Tabell	1.	Medelvärden	för	δ18O	uppströms	i	Upptagsvatten	och	nedströms	i	observationsrör	Or5	

Medelvärde	δ	18O	 [‰]	
Upptagsvatten	 -10,30	

Or5	 -10,00	

Modell 1 
I tabell 2 redovisas medelvärden av δ18O för grundvatten respektive åvatten som infiltrerats 
vid infiltrationsanläggningen. Dessa värden användes tillsammans med medelvärden på 
grund- och åvattenflödena från infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell **, 
redovisade värden på δ18O i tabell 1 och flöde A och E för modell 1 som redovisades i tabell 
** för att ställa upp en isotopmassbalans för modell 1 enligt ekvation 1.  
	

Tabell	2.	Medelvärden	av	δ18O	för	de	olika	vatten	som	ingår	i	isotopmassbalansen	för	modell	1	

Vatten δ 18O-värde [‰] 
Grundvatten -10,30 
Åvatten -9,10 
	
Tabell 3 visar vad vänster- och högerledet i isotopmassbalansen beräknades till samt 
differensen mellan dem. 
 
Tabell	3.	Framräknade	värden	för	vänsterled	och	högerled	i	isotopmassbalansen	som	ställts	upp	i	ekvation	11	

Isotopmassbalans	 [l/s	‰]	
Vänsterled		 -1088,42	
Högerled	 -1079,57	

Differens	mellan	vänster-	och	högerled	 8,85	

Modell 2 
I figur 1 visas förhållandet mellan δ18O i nettoutflödet X mellan observationsrör Or1 och Or5 
och nettoutflödet X:s storlek framräknat med ekvation 2 för modell 2. Flöde A och E för 
modell 2 i tabell ** har använts samt δ18O-värden för dessa flöden från tabell 1.  Medelvärden 
av grund- och åvattenflödena från infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell ** har 
använts tillsammans med medelvärden av δ18O för dessa vatten som redovisas i tabell 2. I 
figuren visas även uppmätta minimum- och maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen, som 
redovisas i tabell 4. I figuren kan det ses att storleken på nettoutflödet X hamnade inom det 
ungefärliga intervallet 60 till 75 liter per sekund.  



	
Figur 1. Förhållandet mellan δ18O och nettoutflödet X:s storlek mellan observationsrör Or1 och observationsrör 
Or5 beräknat för modell 2. 

Extremvärden för δ18O vid Gävleåsen redovisas i tabell 4. Uppmätt minimumvärde för δ18O 
under tidsperioden augusti 2014 till september 2015 var -10,51 promille och maximumvärde 
för δ18O var -8,40 promille. Minimumvärdet var i Upptagsvattnet och maximumvärdet var i 
förfiltervattnet.  

 
Tabell	 4.	 Minimum-	 och	 maximumvärde	 för	 δ18O	 som	 har	 uppmätts	 i	 vattenprover	 tagna	 vid	 Gävleåsen	 under	
tidsperioden	augusti	2014	till	september	2015	samt	var	detta	prov	togs 
Minimumvärde	δ	18O	[‰] Upptagsvatten -10,51 
Maximumvärde	δ18O	[‰] Förfilter -8,40 

 

5.2.3.3 Modell 3 
Förhållandet	mellan	δ	18O	och	nettoinflödet	Y:s	storlek	för	modell	3	beräknades	med	ekvation	2	

och visas i figur 2. Flöde A och E för modell 3 hämtade från tabell ** har använts samt δ18O-
värden från tabell 1 för flöde A och E. Medelvärden av grund- och åvattenflödena från 
infiltrationsanläggningen som redovisades i tabell ** har använts tillsammans med 
medelvärden av δ18O för dessa vatten som redovisas i tabell 2. I figuren visas även uppmätta 
minimum- och maximumvärden för δ18O vid Gävleåsen som redovisades i tabell 4. I figuren 
ses att storleken på nettoinflödet hamnade inom det ungefärliga intervallet 77 till 97 liter per 
sekund.		
 



	
Figur 2. Förhållandet mellan δ18O och nettoinflödet Y:s storlek mellan observationsröret Or1 uppströms och 
observationsröret Or5 nedströms beräknat med modell 3 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendix 
% Medelvärden för delta18O uppströms infiltrationsanläggningen och vid 
% Or5, i infiltrerat grundvatten repektive infiltrerat åvatten 
delta18Or5=-10; % promille 
delta18upp=-10.30;% promille 
delta18infilt_gv=-10.30; %promille 
delta18infilt_av=-9.101; % promille 
% Minimum- och maximumvärden för delta18O i Gävleåsen och i 
% infiltrationsvattnet  
delta18Omin=-10.51; % Min-värde Upptagsvatten 2014-10-15 
delta18Omax=-8.40; % Max-värde Förfilter 2014-10-15 
% Modell 2 
QOr5_2=46; % l/s 
Qupp_2=32; % l/s 
Qinfilt_gv=56; % l/s 
Qinfilt_av=20; % l/s 
x2 = [9.8:1:150];% Q-blandningvektor 
% delta18Obland=y2 
y2=((QOr5_2*delta18Or5-Qupp_2*delta18upp-Qinfilt_gv*delta18infilt_gv-Qinfilt_av*delta18infilt_av).*(x2.^-
1)*(-1)); 
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x2,y2,'linewidth',2) 
ylabel('delta18O_n_e_t_t_o_u_t_f_l_ö_d_e [promille]') 
xlabel('Q_n_e_t_t_o_u_t_f_l_ö_d_e[l/s]') 
title('MODELL 2:Förhållandet mellan delta18O och storleken på nettoutflödet X','fontsize',16) 
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f2=delta18Omin.*ones(size(x2)); 
g2=delta18Omax.*ones(size(x2)); 
plot(x2,f2,'linewidth',2) 
hold on 
plot(x2,g2,'linewidth',2) 
legend('Nettoutflöde X','Min-värde: Upptagsvatten','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([57 79]) 
figure 
% Modell 3 
QOr5_3=190; % l/s 
Qupp_3=32; % l/s 
x3 = [50:0.01:900];% Qblandning-vektor 
% delta18Obland=y3 
y3=((QOr5_3*delta18Or5-Qupp_3*delta18upp-Qinfilt_gv*delta18infilt_gv-Qinfilt_av*delta18infilt_av).*(x3.^-
1)); 
%Plottar förhållandet mellan delta18O i vattnet blandning och dess 
%flödesstorlek 
plot(x3,y3,'linewidth',2) 
ylabel('delta18O_n_e_t_t_o_i_n_f_l_ö_d_e [promille]') 
xlabel('Q_n_e_t_t_o_i_n_f_l_ö_d_e [l/s]') 
title('MODELL 3: Förhållandet mellan delta18O och storleken på nettoinflödet Y','fontsize',16) 
hold on 
% Lägger in två linjer med min- och maxvärden för delta18O vid Gävleåsen 
f3=delta18Omin.*ones(size(x3)); 
g3=delta18Omax.*ones(size(x3)); 
plot(x3,f3,'linewidth',2) 
hold on 
plot(x3,g3,'linewidth',2) 
legend('Nettoinflöde Y','Min-värde: Upptagsvatten','Max-värde: Förfilter') 
set(gca,'fontsize',14) 
xlim([73 108])   


