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SUMMARY 

Veidekke Entreprenad AB is a construction company that often works with perfor-
mance contracts. This means that the projection of the project is already done and 
used as basis when calculating the price on the project. When calculating on a tender 
in the field of construction there are many different posts to consider. In the end, the 
ambition is to get the lowest price as possible. One frequently arising post that the cal-
culators have to take into consideration is groundwater lowering. However, without 
any knowledge of the groundwater lowering process it is difficult to set a representa-
tive price. The aim of the report was therefore to develop a simple guide facilitating 
calculation of groundwater lowering to obtain parameters that could be helpful when 
setting the price. 

To get a good picture of what kind of information that was given in the tender docu-
ments that could be used when calculating the groundwater lowering, four calculators 
at Veidekke AB were interviewed. Then, to simplify, four soil types that seemed to be 
the most common in Mälardalen were chosen. This is the area where Veidekke 
Anläggning Öst is doing most of their construction works. The soil types were inter-
preted using soil probings gathered on the website of SGU. 

It was decided that Dupuits/Thiem’s equation would be used when calculating the 
groundwater lowering. These equations were chosen to simplify the guide and because 
it was assumed that Veidekke wanted stationary conditions. A simplification of 
Cooper Jacob was used to calculate the time. The guide was then tested on three pro-
jects with only information from the tender documents together with the soil types. 
The projects were the Junction in Rosersberg, the Junction in Rinkeby and the Indus-
trial area of Billerud-Korsnäs. The calculated results of the guide were then compared 
with the real outcome of the groundwater lowering.  

The guide presented good results in the industrial area of Billerud-Korsnäs when con-
sidering the sheet pile constructed for the foundation. The calculated lowering of the 
groundwater level in Billerud-Korsnäs was at the same level as the observed lowering, 
1.0 meter. Howerver, for the junctions in Rosersberg and Rinkeby the guide did not 
perform as well. In Rinkeby, the calculated lowering was half of the observed 
groundwater lowering. The calculated lowering in Rosersberg did not give any lower-
ing of the groundwater level at all. It should be noted that only maximum pumping 
were given in those projects and, especially in Rosersberg, the pumping was not repre-
sentative for its soil. A probable reason why Billerud-Korsnäs gave better results than 
Rosersberg and Rinkeby could be the distance to the observation well. It was noticed 
that both Rosersberg and Rinkeby had long distances to the observation well, while 
that of Billerud-Korsnäs was shorter. The long distances to the observation well made 
Thiem’s the equation very sensitive to changes in pumping rate. 

The guide is easy to use and gives an approximation of the groundwater lowering 
close to the pumping well. To obtain better results with the guide it is important to 
have good approximated values of the hydraulic conductivity which affects the out-
come considerably. The pumping rate is also an important factor, which should be 
adapted to the hydraulic conductivity. A dense/compact soil such as clay needs a low 
pumping rate while a more sparse/less compact soil such as gravel needs a high 
pumping rate.  
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TECKENTABELL  

Parameter Enhet Förklaring 
A [m2] Arean som vätskan kan transporteras genom 
b [m] Mäktighet på vattenförande jordlager/akviferens mäktighet 

𝑏𝑖 [m] Summan av mäktighet på n lager 

b’ [m] Vattenmättad mäktighet på det överliggande lagret 
C [-] Dimensionslös formfaktor som beror på porernas form 
d [m] Medeldiametern på porerna i det porösa materialet 
dh [m] Skillnaden i grundvattennivåer 
dL [m] Sträckan vätskan ska transporteras 
dr [m] Förändringen av radien vid pumpning 
g [m/s2] Tyngdacceleration på jordens yta 
h [m] Grundvattennivå 
hgw [m] Ursprunglig grundvattennivå 
hw [m] Grundvattennivå i pumpbrunnen 
hx [m] Grundvattennivå på distansen rx från pumpbrunnen 
h1,h2 [m] Grundvattennivåerna på distansen r1 och r2 från pumpbrunnen 
K [m/s] Hydraulisk konduktivitet 
K’ [m/s] Hydraulisk konduktivitet på det läckande lagret 
Kx [m/s] Hydraulisk konduktivitet när grundvattenflödet är parallellt med jordlag-

ren 
Kz [m/s] Hydraulisk konduktivitet när grundvattenflödet är vinkelrätt med jordlag-

ren 
ki [m2] Materialets inre permeabilitet 
Q [m3/s] Vattenflöde 
q [m/s] Hastighet på vätskan 
qv [m/s] Vertikalt flöde från överliggande lager  
R [m] Influensradien från pumpningen 
r [m] Radie 
rw [m] Pumpbrunnens radie 
rx [m] Distansen från pumpbrunnen till grundvattennivån hx 
r1,r2 [m] Radierna från pumpbrunnen till grundvattennivåerna h1 och h2  
S [-] Magasinskoefficient 
Ss [1/m] Specifik magasinskoefficient 

Sƴ [-] Vattenavgivningstalet 

sk [m] Korrektionsvärde för en öppen akvifer som kan användas i formlerna för 
en sluten akvifer 

s1, s2 [m] Avsänkning från ursprunglig grundvattennivå i h1 och h2 
T [m/s2] Transmissivitet 
t [s] Tiden för avsänkning 
W(u) [-] Brunnsfunktionen 
µ [kg/sm] Vätskans viskositet 

ƴ [kg/s2m2] Specifika vikten av vätskan som beror på g och ƿ 

ƿ [kg/m3] Vätskans densitet 
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ABSTRAKT 

Grundvattensänkningar är något som ofta behöver utföras innan 
konstruktion av anläggningar i jord. Att sätta pris på en grundvat-
tensänkning är inte särskilt lätt när information eller kompetenser 
saknas som krävs för att göra en rimlig bedömning. Veidekke Ent-
reprenad Anläggning Öst är ett anläggningsföretag som oftast 
jobbar i generalentreprenadsform. Vid en generalentreprenad så är 
projekteringen redan gjord och pris ska sättas på de olika posterna 
som behöver utföras.  

Denna rapport presenterar en förenklad process för kalkylberäk-
ningar i anbudsfas. Därför har en mall har tagits fram åt Veidekke. 
Denna mall består av fyra representativa typjordar och ekvationer 
som gör den användarvänlig. För att kontrollera mallens duglighet 
så testades den sedan på tre projekt som Veidekke utfört grund-
vattensänkningar på. Mallens beräknade resultat kunde då jämfö-
ras med observerade resultat. Det visade sig att mallen ger en god 
approximation på hur grundvattensänkningen kan se ut och en 
fingervisning på hur lång tid det kan ta innan stationär grundvat-
tensänkning uppkommer.  

 

Nyckelord: Generalentreprenad; Anbudsfas; Grundvatten-
sänkning; Thiems ekvation; Cooper-Jacobs metod; Typjor-
dar i Mälardalen. 

 

1. INLEDNING  

Examensarbetet utfördes på KTH Samhällsbyggnad med inrikt-
ning Mark- och Vattenteknik och skrevs på företaget Veidekke 
Entreprenad Anläggning Öst. 

1.1. Syfte 
Syftet med detta projekt är att ta fram en enkel mall med hjälp av 
typjordar för att beräkna grundvattensänkningar i anbudsfas så att 
de lättare kan prissättas.  

1.2. Bakgrund 
Detta projekt ska utföras åt Veidekke Entreprenad AB på Anlägg-
ning Öst. Stora delar av deras projekt är generalentreprenader, vil-
ket betyder att en annan aktör utför projekteringen och Veidekke 
utför projekten. Då de arbetar inom infrastruktur och anläggning 
utförs många jobb för den offentliga sektorn. För att bli tilldelad 
ett arbete måste de gå igenom en offentlig upphandling med en 
anbudsfas. I dessa upphandlingar gäller det att alla krav uppfylls 
samtidigt som det är en fördel att ta med villkor som upphandla-
ren gärna vill ha med i anbudet. Detta ska sedan utföras till det 
lägsta priset för att vinna anbudet.    

Uppdraget i detta examensarbete är att ta fram ett enkelt hjälpme-
del för att beräkna grundvattensänkningar i anbudsfas, så att de 
lättare kan prissättas. Då det ofta är brister i projektering vid 
grundvattensänkningar och utförandet inte är beskrivet fullt ut är 
de svåra att prissätta. Att göra en bedömning av vad som krävs för 
att sänka grundvattennivån till en önskad nivå kräver spetskompe-
tens som de flesta kalkylatorerna inte har då de måste vara genera-
lister. I ett anbud ingår många poster och det är ofta tidsbrist, vil-
ket kräver att de som räknar på jobben är generalister. 
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Därför kommer en enkel mall tas fram för att ge en bättre approx-
imation av grundvattensänkningar som kan användas vid prissätt-
ning och effektivisera kalkylberäkningarna.   

Detta arbete har avgränsats genom att enbart använda de mest 
förkommande jordlagerföljderna i Mälardalen. Veidekke Anlägg-
ning Öst utför största delen av projekten i detta område. Det an-
togs att Veidekke var mest intresserade av stationära förhållanden 
och därför beräknas grundvattensänkningarna med Thiems ekvat-
ion. En till avgränsning är att grundvattensänkningar som sker på 
grund av konstruktion i berg inte har tagits hänsyn till i denna 
rapport, endast konstruktion i jord.  

2. LITTERATURSTUDIE  

I detta kapitel läggs bakgrunden till hur en offentlig upphandling 
går till och hur anbudsfasen ser ut. En introduktion till varför det 
är betydelsefullt för en kalkylator att i anbudsskedet veta något om 
hur en grundvattensänkning ser ut. Den information som behövs 
för att ta fram en mall som kan beräkna grundvattensänkningar 
kommer även redovisas i detta kapitel. 

2.1. Offentlig upphandling 
När en myndighet i Sverige ska köpa en tjänst eller en vara sker 
det genom en offentlig upphandling. Den offentliga sektorn har 
fler krav på upphandlingens tillvägagångssätt i jämförelse med den 
privata sektorn. Detta på grund av att den offentliga upphandling-
en följer lag, Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). (Garmer & 
Kyllenius, 2009) Den leverantör som väljs ska vara den som upp-
fyller alla skall-krav och som har det mest ekonomiska fördelaktiga 
anbudet eller har anbudet med lägst pris.  

Under upphandlingen gäller absolut sekretess. Det är endast tillå-
tet att ha en dialog mellan leverantör och myndighet om det gäller:  

 förtydligande av förfrågningsunderlag  

 svar på frågor från leverantörer om förfrågningsunderlaget och 
upphandlingen 

 rättelse, komplettering och förtydligande av anbud 

Denna dialog ska ske skriftligt och utöver dessa tre punkter ska 
ingen dialog ske. (Kammarkollegiet, 2012) 

När tilldelningsbeslutet är fattat upphör den absoluta sekretessen 
att gälla och en avtalsspärr sätts in på 10 till 15 dagar. Myndighet-
en måste då vara öppen för frågor och en dialog för dem som inte 
tilldelats kontraktet. En dialog med den tilldelade leverantören är 
tillåten i detta skede men betydande förändringar av kontraktsvill-
koren är inte tillåtna. (Kammarkollegiet, 2012) 

När avtalsspärren upphör och om ingen överklagan kommit in så 
tecknas kontraktet med den tilldelade leverantören.  Nu finns det 
stort utrymme för dialog mellan myndigheten och leverantören, 
men väsentliga ändringar av kontraktet får inte ske i detta stadie. 
(Kammarkollegiet, 2012) 

 Upphandling av entreprenad i offentlig sektor 2.1.1.

Vid upphandling av generalentreprenad måste först en offentlig 
upphandling av projektörer genomföras så att myndigheten kan 
besluta om vilken projektör som ska ta fram bygghandlingar. 
Dessa bygghandlingar används sedan som förfrågningsunderlag i 
upphandling av generalentreprenad. Bygghandlingarna ska vara 
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detaljerade och innehålla alla ritningar som krävs, underlag, be-
skrivningar med utförandekrav och det ska framförallt ingå en 
mängdförteckning. Mängdförteckningen är det underlag som be-
skriver alla moment i ett projekt som ska utföras av entreprenö-
ren. Denna mängdförteckning används sedan av entreprenören i 
anbudsprocessen för att göra en kalkyl. (Dylin, 2012) 

Vid upphandling av en totalentreprenad skickas en förfrågning ut 
till entreprenörerna direkt. Ingen upphandling av projektör ge-
nomförs i regel innan. Förfrågningen upprättas av beställaren med 
en särskild teknisk beskrivning som innehåller bland annat för-
slagsritningar, dokumentation av projektering och underlag för 
uppföljning samt kontroll. Beställaren ska beskriva vad som ska 
upphandlas och vilka krav som ställs på entreprenören. Kraven 
och villkoren ska vara utformade så att de är möjliga att kontrol-
lera och följa upp. (Dylin, 2012) 

Entreprenören svarar inom ramen för sitt åtagande för att utfö-
randet och objektet uppfyller avtalad funktion. I anläggningspro-
jekt beskrivs ofta funktionen i trafikintensitet, tvärfallsförändring 
och spårdjup. (Dylin, 2012)  

  Anbudsfasen för generalentreprenad 2.1.2.

Anbudsfasen i en offentlig upphandling är den kritiska fasen för 
de anbudsgivande entreprenaderna. Endast en liten miss i anbudet 
som t ex. ett mindre missat skall-krav gör att anbudet måste för-
kastas. Upphandlaren får även bara ta ställning till den informat-
ionen som lämnas in i anbudet och förfrågningsunderlaget. Det 
vill säga att information som kan var allmänt känt om företaget i 
branschen inte kan användas av upphandlaren om denna inform-
ation inte finns med i anbudet. (Garmer & Kyllenius, 2009) 

Krav och önskemål som anbudet ska innehålla uppges i förfråg-
ningsunderlaget. Särskilt vid en byggentreprenad är förfrågnings-
underlaget viktigt. Underlaget ska innehålla de ritningar, tekniska 
specifikationer, materialval, byggnadstekniska lösningar och admi-
nistrativa föreskrifter som ska användas i byggprocessen.  För att 
säkra byggherrens och generalentreprenörens intressen så ska de 
vara korrekta och tydliga med en mycket hög detaljnivå. (Rotpart-
ner, 2015) 

Underlaget innehåller både skall-krav, som måste uppfyllas för att 
anbudet ska behandlas och bör-krav som inte är obligatoriska men 
fördelaktiga att ta med (Garmer & Kyllenius, 2009).  

De allmänna bestämmelserna finns för både generalentreprenad 
(AB 04) och totalentreprenad (ABT 06). Det är tänkt att dessa 
allmänna bestämmelser ska användas vid byggnads-, anläggnings-, 
och installationsentreprenader för att visa på skyldigheter och rät-
tigheter för att hitta den mest gynnsamma ekonomiska riskfördel-
ningen mellan parterna. På grund av att upphandlingarna i de 
ovanför nämnda branscherna ofta är likartade så har dessa stan-
dardavtal tagits fram så att alla upphandlingar följer samma förfa-
rande. (AB 04, 2014) 

Ett annat dokument som också används i stor utsträckning vid 
generalentreprenader är Allmänna Material- och Arbetsbeskriv-
ningar (AMA). Till AMA tillkommer också tillhörande Råd och 
Anvisningar (RA), och Mät- och Ersättningsregler (MER). Dessa 
verk används för att styra kvaliteten, definiera innehållet i bygg-
handlingarna och reglera ersättningen för generalentreprenader. 
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AMA är ett referensverk som används för att upprätta förfråg-
ningsunderlag och bygghandlingar. Genom att åberopa text i 
AMA så kan tekniska beskrivningar bli föreskrifter som används i 
projekt. I AMA finns också tekniska beskrivningar som kan an-
vändas som komplement till ritningar och andra handlingar. Dessa 
beskriver krav på material, utförande och resultat på vanliga arbe-
ten i byggproduktionen. (AMA Anläggning 13, 2014) 

Mängdkontrakt är en form av prisberäkning med preliminära 
mängder i förfrågningsunderlaget, denna typ av kontrakt används 
oftast vid markarbeten. Priset sätts per mängd volym eller per an-
tal utföranden, t ex. grundvattenavsänkningar. Eftersom det inte 
går att ha full kännedom om markförhållandena så fastställs den 
slutgiltiga mängden när arbetet är gjort. Förfrågningsunderlaget till 
en mängdförteckning innehåller oftast en beskrivning av de be-
fintliga förhållandena på platsen. Det vill säga markundersökning-
ar, beskrivningar och ritningar. (Dylin, 2012) 

En förutsättning för att vinna en offentlig upphandling är att sätta 
rätt pris på tjänster och material. När en beräkning på priset är 
mer komplicerad så är det vanligt att använda sig av kalkylprogram 
och offerter för att få fram ett pris. Ofta efterfrågas också ett fler-
tal tjänster och produkter som ska prissättas och sedan beräknas 
ihop till ett totalpris. Målet är att sätta detta totalpris så högt som 
möjligt men fortfarande vinna upphandlingen. Det gäller att göra 
avvägningar och anpassa prissättningen efter en varas/tjänsts ef-
terfrågan. Då kan till exempel priset på en efterfrågad tjänst höjas 
och priset på en annan del som är mindre efterfrågad sänkas. Pris-
poängen kan fortfarande vara densamma men om upphandlingen 
vinns så kan företaget som lämnat anbudet tjäna mer på det då 
den mer efterfrågade varan har ett högre pris. (Garmer & Kylle-
nius, 2009) 

 Veidekke Entreprenad AB 2.1.3.

När Veidekke entreprenad räknar på en kalkyl så finns det inte nå-
got generellt arbetssätt eller någon mall som ska följas. De flesta 
kalkylatorer använder sig dock av ungefär samma tågordning en-
ligt Robert Mattiasson som jobbar som kalkylator på Veidekke. 
Allting sker idag digitalt och det första som sker är att förfråg-
ningsunderlaget med de tekniska beskrivningarna och ritningarna 
läses igenom noggrant flera gånger. Detta görs för att få en bra 
överblick och tidsram över projektet, anteckningar på delar som 
kommer behöva skickas ut på entreprenad antecknas i marginalen. 
Martin Lindbom som också är en av kalkylatorerna berättar att på 
varje post i mängdförteckningen så skickas offerter ut till ca tre 
entreprenörer för att få fram det billigaste priset. ”Recept” från 
likvärdiga projekt eller från projekt i närheten kan också användas 
med mindre modifikationer för att ta reda på hur mycket något 
kostar (Lindbom, 2015, muntlig). Efter att alla offerter skickats ut 
till entreprenader så görs tidsplanen för att kunna göra så många 
arbeten samtidigt som möjligt och även se hur länge maskiner be-
höver hyras. Mattiasson säger även att i en perfekt värld så skulle 
planeringen av projektet ske först och sedan skulle kalkylen räknas 
fram. Idag räknas oftast kalkylen först och sedan planeras pro-
jektet i efterhand. (Mattiasson, 2015, muntlig)  

Kalkylatorerna på Veidekke nämner att de hinner räkna på unge-
fär två anbud under en månad. Ett standardprojekt tar ungefär tre 
veckor att räkna på, medan ett större eller mer komplext projekt 
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tar längre tid. Enligt alla kalkylatorer så känns dock aldrig en kalkyl 
klar, utan det känns alltid som att det finns mer att jobba på. När 
kalkylöverlämningen sker till den tilltänkta platschefen och allt är 
godkänt, då kan de fokusera på nästa projekt. De koder som inne-
håller markarbeten av olika slag är de poster som tar längst tid att 
räkna på då omständigheterna oftast är ganska osäkra. (Lindbom, 
2015, muntlig) 

De viktigaste handlingarna enligt Mattiasson är markundersök-
ningarna och den geotekniska beskrivningen. Här upptäcks snabbt 
om det är dåliga förutsättningar för markarbeten och till exempel 
att en schakt kommer bli dyrare. I dessa handlingar finns det ofta 
information som används vid beräkningar av kalkylen. Informat-
ion som kan hittas i dessa handlingar är bland annat grundvatten-
nivåer, sonderingsprover av jorden som det sedan görs ett sikt-
prov av, ibland kan även den hydrauliska konduktiviteten och 
jordlagerföljder finnas. Den önskade nivån av grundvattnet under 
konstruktionen är oftast med.  

En grundvattensänkning behöver göras i ungefär var tredje pro-
jekt och det är ca 14-15 sådana jobb per år. Vid en grundvatten-
sänkning är det oftast inte beskrivet hur och med vilken utrustning 
som avsänkningen ska göras. En beräkning på pumpens pump-
hastighet görs med hjälp av beräkningar på hur stor tillrinningen 
är i området. Pumpen överdimensioneras sedan för att väga upp 
för osäkerheter. Enligt kalkylatorerna framgår det ibland inte att 
en grundvattensänkning behöver göras även om schaktbottens 
nivå ligger under grundvattennivån. Då måste en grundvatten-
sänkning räknas med ändå men i generella omkostnader istället. 
(Lingh, 2015, muntlig) 

De kostnaderna som finns vid en grundvattensänkning är hyres-
material, betongring och filter, arbete för att installera pumpen 
och tillsyn under drifttiden av pumpen. I hyresmaterialet ingår 
pumpen och slang och annat extra som kan behövas. Till driften 
av pumpen så avsätts 20-30 min per dag för att en person ska 
kunna kontrollera pumpen/ pumparna.  Det billigaste alternativet 
av de pumparna som finns används i kalkylen, men om de sedan 
fungerar i respektive jord är osäkert då sådana kunskaper inte 
finns. (Mattiasson, 2015, muntlig) 

2.2. Hydrogeologi 
Grundvatten är den del av vattnet i det hydrologiska kretsloppet 
som påträffas under markytan i den vattenmättade zonen. (Knuts-
son & Morfeldt, 2002). I detta kapitel är hydrogeologiska egen-
skaper skildrade, och de processer som rör grundvattnets bildning 
och transport beskrivna. Denna bakgrund ger en förståelse till 
vilka egenskaper och processer i marken som måste beaktas vid 
pumpning av grundvatten. 

 Hydrogeologiska egenskaper 2.2.1.

Det första som beskrivs i detta kapitel är de hydrogeologiska 
egenskaperna. Dessa egenskaper är Hydraulisk konduktivitet och 
Transmissivitet. 

Hydraulisk konduktivitet 

Hydraulisk konduktivitet betecknas K och är ett mått på hur 
snabbt en vätska med dess egenskaper och temperatur kan trans-
portera sig i ett material med en viss permeabilitet. Den hydrau-
liska konduktiviteten har enheten m/s eller cm/s. Om den hyd-
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rauliska konduktiviteten är hög visar det på ett material med hög 
vattengenomsläpplighet. Ofta beror detta på materialets porositet 
och kornstorlek. Densiteten och viskositeten av det flödande vatt-
net i jorden är också parametrar som påverkar den hydrauliska 
konduktiviteten utöver de geologiska egenskaperna i jordmateri-
alet. Densitet och viskositet är båda funktioner som beror av tem-
peratur och tryck.  I de flesta grundvatten varierar temperaturen 
och trycket relativt mycket under ett års tid. Detta gör att den hyd-
rauliska konduktiviteten kan skilja sig ganska mycket beroende på 
vilken tid på året. Den specifika hydrauliska konduktiviteten i ett 
material brukar beräknas enligt ekvation (1), (Hiscock & Bense, 
2014). 

𝐾 =  𝑘𝑖
𝛾

𝜇
                                 (1) 

K [m/s] Hydraulisk konduktivitet 

ki [m2] Materialets inre permeabilitet 

ƴ [kg/s2m2] Specifika vikten av vätskan som 

beror på g och ƿ 

µ [kg/sm] Vätskans viskositet 

 

Där ki kan beräknas som i ekvation (2), (Hiscock & Bense, 2014). 

𝑘𝑖 = 𝐶𝑑2                                              (2) 

C [-] Dimensionslös formfaktor som 
beror på porernas form 

d [m] Medeldiametern på porerna i det 
porösa materialet 

 

 

Den hydrauliska konduktiviteten för några typiska jordar i Sverige 
kan ses tabell 1.  

Tabell 1. Hydraulisk Konduktivitet K för några vanliga 
jordarter. (Knutsson & Morfeldt, 2002) (Larsson, 2008) 

Jordart Hydraulisk konduktivitet K [m/s] 

Lera   10
-8

 – 10
-10

 

Silt   10
-5

 – 10
-9

 

Sand, fin   10
-4

 – 10
-6

 

Sand, mellan   10
-3 

 – 10
-6 

Sand, grov   10
-1

 – 10
-4 

Grus 10
0
 – 10

-2 

Lerig morän    10
-8

  – 10
-10

 

Sandig morän   10
-6

  – 10
-8

 

Grusig morän   10
-5

  – 10
-8

 

Isotrop/anisotrop och homogen/heterogen jordart 

Om ett materials hydrauliska konduktivitet är densamma obero-
ende på position i materialet är materialet hydrauliskt homogent. 
Om den hydrauliska konduktiviteten varierar beroende på posit-
ion i materialet är jorden hydraulisk heterogen. Det finns olika ty-
per av heterogena jordar. De olika typerna beror på de geologiska 
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formationer som uppkom när avlagringen bildades. I figur 1 kan 
en heterogent lagrad jord ses. (Hiscock & Bense, 2014) 

 
Figur 1. En heterogent lagrad jord med antal n lager. 
(Hiscock & Bense, 2014) 

 

Grundvattenflöde parallellt/horisontellt med lagren ger det vik-
tade aritmetiska medelvärdet KX på den hydrauliska konduktivite-
ten, se ekvation (3) (Hiscock & Bense, 2014). 

𝐾𝑋 =  
𝐾1𝑏1+𝐾2𝑏2+ 𝐾3𝑏3+ 𝐾4𝑏4+⋯+ 𝐾𝑛𝑏𝑛 

𝑏𝑖
                 (3) 

𝑏𝑖 [m] Summan av mäktighet på n lager 

Grundvattenflöde vinkelrätt/vertikalt mot lagren ger det viktade 
harmoniska medelvärdet KZ på den hydrauliska konduktiviteten, 
se ekvation (4) (Hiscock & Bense, 2014). 

𝐾𝑍 =  
𝑏𝑖

𝑏1
𝐾1

+ 
𝑏2
𝐾2

+ 
𝑏3
𝐾3

 + 
𝑏4
𝐾4

+⋯+ 
𝑏𝑛
𝐾𝑛

                             (4) 

Om ett materials hydrauliska konduktivitet är samma i alla rikt-
ningar är materialet hydrauliskt isotropt. Vattenflödet är lika i alla 
riktningar och materialet är oftast också hydrauliskt homogent. 
(Hiscock & Bense, 2014) 

I ett anisotropt material varierar den hydrauliska konduktiviteten 
beroende på flödesriktningen i materialet. Ett material kan fortfa-
rande vara homogent även om det är anisotopt. Det beror mer på 
hur materialet ser ut och inte på lagerföljden eller förändringen i 
materialet, se figur 2 och 3. (Hiscock & Bense, 2014) 
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Figur 2. Figuren visar hur den Hydrauliska Konduktiviteten 
K kan variera i ett material. Homogent/isotropt, homo-
gent/anisotropt, heterogent/isotropt och hetero-
gent/anisotropt. (Hiscock & Bense, 2014) 

 
Figur 3. Visar på ett annat sätt hur ett material kan se ut som 
är isotropt och anisotropt på olika sätt. (Hiscock & Bense, 
2014) 
Transmissivitet  

Transmissivitet är ett mått på hur mycket vatten som kan flöda 
genom en akvifer/akvitard med en viss hydraulisk konduktivitet 
och en viss mäktighet. Ekvationen som används för att beräkna 
transmissiviteten, se ekvation (5). (Hiscock & Bense, 2014) 

𝑇 = 𝐾𝑏                                                   (5) 

T [m2/s] Transmissivitet 

b [m] Mäktighet på vattenförande jordla-
ger/akviferens mäktighet 

 Grundvattenbildningsprocessen 2.2.2.

Grundvatten bildas genom att nederbörd eller ytvatten infiltrerar 
markytan och transporteras i marken till grundvattenzonen. I Sve-
rige där klimatet är relativt humitt så sker grundvattenbildningen 
mestadels genom nederbörd som infiltrerar och perkolerar genom 
den omättade zonen och når den mättade zonen, grundvattenzo-
nen. Grundvattennivån definieras av att det hydrostatiska trycket 
är lika stort som atmosfärstrycket och är en diffus zon som kopp-
las samman med kapillärzonen uppåt. Under grundvattennivån 
ökar det hydrostatiska trycket med djupet och alla porer i jorden 
är vattenfyllda. (Knutsson & Morfeldt, 2002) 

Det vattnet som når den mättade zonen är dock endast en del av 
all nederbörd då en stor del av nederbörden evaporerar eller tas 
upp av växter och transpirerar. En del av vattnet blir också kvar i 
den omättade zonen. I Sverige påträffas grundvattennivån oftast 
någon meter ner i jorden relativt nära markytan. (Knutsson & 
Morfeldt, 1978) 

 Grundvattenbildning och grundvattenflöden 2.2.3.

Grundvattenbildningen i ett område är beroende av hur landy-
torna uppdelas av naturliga inströmnings- och utströmningsområ-
den. Inströmningsområden för grundvattnet är oftast högre topo-
grafiska punkter vilka skiljer av områden i olika 
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avrinningsområden. (Knutsson & Morfeldt, 2002) I inströmnings-
området strömmar vattnet från markvattenzonen till grundvatten-
zonen och det sker en påfyllnad av grundvattnet. Utströmnings-
områdena är oftast belägna på topologiska lågpunkter och det sker 
en avtappning av grundvattnet. Vatten strömmar ut från grundvat-
tenzonen till en å, en sjö eller ett hav. (SMHI, 2013). 

Ett avrinningsområde avgränsas av både en ytvattendelare och en 
grundvattendelare och har ett utflöde i form av ett vattendrag. Yt-
vattendelaren och grundvattendelaren sammanfaller oftast i stora 
drag i en öppen akvifer. (Knutsson & Morfeldt, 2002) Ytvattende-
laren och inströmningsområdet infaller på samma punkter i avrin-
ningsområdet, på topografiska höjdpunkter. Positionen på grund-
vattendelaren är oftast mer komplex att finna då hänsyn behöver 
tas till grundvattnets strömningar under markytan. Grundvatten-
delaren blir således en tänkt linje längs med grundvattnets 
höjdsträckning.  Avgränsningen av området sker då från den linje 
grundvattnet strömmar ifrån, mot en lägre punkt. Denna punkt 
kan vara en brunn eller en punkt i ett vattendrag. En grundvatten-
delares position kan även variera vid olika tidpunkter, detta beror 
bland annat på fluktuationer i grundvattennivån under årets årsti-
der. (VISS, 2015) Grundvattenbildningen är därför som styckena 
ovan beskriver i allra högsta grad beroende av samspelet mellan 
klimat, topografi, vegetation, geologi och hydrologi inom ett om-
råde (Knutsson & Morfeldt, 2002). 

 Akviferer 2.2.4.

En akvifer definieras som ”en geologisk bildning, som är så ge-
nomtränglig, att grundvatten kan utvinnas ur den i användbar 
mängd”. Akviferer kan bildas under olika förhållanden under 
markytan och kan hittas bland annat i sprickor i berg eller i rull-
stensåsar. De kan delas in i följande undergrupper: 

 Öppen akvifer är en akvifer där grundvattennivån är fri och det 
hydrostatiska trycket vid grundvattennivån är lika stort som at-
mosfärstrycket. 

 En sluten akvifer har ett svårgenomträngligt material ovanför 
akviferen och grundvattnet står därför under större tryck än at-
mosfärstrycket. I detta fall så är bildningsområdet av grundvatt-
net ovanför själva akviferen. Om trycket är så pass stort att vat-
tenytan stiger ovanför markytan så kallas akviferen för en 
artesisk akvifer. 

 I naturen är den vanligaste mest förekommande typen av akvifer 
den läckande akviferen. Det innebär att akviferen är underlagrad 
och/eller överlagrad av mer lågpermeabla lager. Genom dessa 
lågpermeabla skikt kan vatten fylla på eller lämna akviferen. 

En annan geologisk formation av grundvatten är en akviklud som 
innehåller en större mängd grundvatten, men skillnaden är att 
vattnet inte kan utvinnas i någon större mängd, t ex. en lera. Med 
en akvitard menas en geologisk bildning som endast är lite vatten-
förande och svårgenomtränglig. (Knutsson & Morfeldt, 2002) 

Dubbla eller flera grundvattenytor kan också förekomma där flera 
skilda akviferssystem har bildats i olika lager av en lagerföljd. I 
mellersta Sverige är detta relativt vanligt då det har bildats en övre 
fri grundvattennivå i ett material som övertäcker en lera. Under le-
ran kan sedan en sluten akvifer påträffas i ett annat lager. (Knuts-
son & Morfeldt, 2002) 



Madelene Agnarsson & Marie Larsson  TRITA LWR Degree Project 15:XX 

 

10 

 Magasinskoefficienten 2.2.5.

Magasinskoefficienten visar på den volym vatten som kan avges 
eller tillföras till akviferen per enhetsarea när grundvattennivån 
sänks eller höjs. Magasinskoefficienten benämns S och är dimens-
ionslös. (Knutsson & Morfeldt, 2002) 

I en öppen akvifer så kan den största delen av vattnet i porerna 
dräneras endast genom tyngdkraften, då grundvattennivån sänks. 
(Knutsson & Morfeldt, 2002)  

Magasinskoefficienten S i en öppen akvifer kan beräknas genom 
ekvationen (6) (Domenico & Mifflin, 1965). 

𝑆 =  𝑆𝑌 + 𝑆𝑠𝑏                                          (6) 

S [-] Magasinskoefficient 

Ss [1/m] Specifik magasinskoefficient 

Sƴ [-] Vattenavgivningstalet 

 

Vattenavgivningstalet som är den andel av vattnet som dräneras 
med endast tyngdkraften som drivkraft. I tabell 2 kan vattenavgiv-
ningstal för olika jordar ses. 

Tabell 2. Vattenavgivningstal för vanliga homogena jordar-
ter. (Morris och Johnson, 1967) 

Jordart 
Vattenavgivningstal 

SY [-] 

Grus, grov 0,21 

Grus, mellan 0,24 

Grus, fin 0,28 

Sand, grov 0,30 

Sand, mellan 0,32 

Sand, fin 0,33 

Silt 0,20 

Lera 0,06 

För att beräkna den andra delen av magasinskoefficienten behövs 
mäktigheten på det vattenförande lagret och den specifika ma-
gasinskoefficienten. I tabell 3 kan den specifika magasinskoeffici-
enten Ss ses för olika jordar. 

Tabell 3. Specifika Magasinkoefficienter för vanliga jordar-
ter. (Batu, 1998) 

Jordart 

Specifik  

Magasinskoeffcient  

Ss [m
-1

] 

Lera, plastisk 2,56*10
-3

 – 2,03*10
-2

 

Lera, styv 1,28*10
-3

 – 2,56*10
-3

 

Lera, mel-
lanhård 9,19*10

-4
 – 1,28*10

-3
 

Sand, lös 4,92*10
-4

 – 1,02*10
-3

 

Sand, kompakt 1,28*10
-4

 – 2,03*10
-4 

Sandig grus, 
kompakt 4,92*10

-5
 – 1.02*10

-4
 

I en öppen akvifer är vattenavgivningstalet den dominerande de-
len som dräneras och den specifika magasinskoefficienten är oft-
ast flera storleksordningar mindre. Magasinskoefficienten i en öp-
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pen akvifer kan därför beräknas approximativt med bara vattenav-
givningstalet. (Domenico & Mifflin, 1965) 

I en sluten akvifer leder små grundvattenuttag till stora sänkningar 
av vattnets tryckyta. (Knutsson & Morfeldt, 2002). Ekvation (7) 
används för att beräkna magasinskoefficienten i en sluten akvifer 
(Domenico & Mifflin, 1965). 

𝑆 =  𝑆𝑠𝑏                                       (7) 

Magasinskoefficienten i en sluten akvifer som påverkas av den 
specifika magasinskoefficienten och akvifermäktigheten kan oftast 
hittas i intervallet mellan 5*10-5 - 5*10-3 m-1 (Todd, 1980). I en öp-
pen akvifer brukar intervallet för magasinskoefficienten ligga mel-
lan 0,1-0,3.  (Lohman, 1972)  

 Grundvattnets transportprocesser 2.2.6.

Det är olika processer som är drivkraften för vattnets transport i 
marken. Vattenflöden i mark involverar bland annat omvandling 
av potentiell- och tryckenergi till kinematisk energi och friktions-
förluster. Grundvattenflöden i humida förhållanden drivs av to-
pografin, som i Sverige. Påfyllning av grundvattnet sker på hög-
punkter medan utströmning av grundvattnet sker på topografiska 
lågpunkter. (Hiscock & Bense, 2014)  

Vattnet flödar från högre potentiell energi till lägre potentiell 
energi det vill säga från vatten med en högre vattennivå till platser 
med en lägre vattennivå. När en öppen akvifer studeras är det i 
stora drag den potentiella energin som agerar drivkraft. När en 
sluten akvifer studeras så måste hänsyn också tas till det tryck som 
agerar på vattnet. (Cvetkovic m fl., 2011)  

Vid till exempel grundvattenbildning eller grundvattenuttag så sker 
direkta förändringar i grundvattennivån. Detta är ett resultat av 
förändringar i tryck och de förändringarna kan fortplantas snabbt. 
I och med att grundvattennivån förändras så förändras också jäm-
vikten i den potentiella energin vilket leder till ett förändrat 
grundvattenflöde. (Knutsson & Morfeldt, 2002) 

På en geologisk tidsskala så måste hänsyn tas till andra processer 
som påverkar gradienter på grundvattennivån. Detta är bland an-
nat bildningen och smältningen av istäcken, och bildning av berg 
och erosion. På en mer regional skala så är densiteten på grund-
vattnet också en av de egenskaper som kan variera, detta kan bero 
på bland annat skillnader i temperatur och/eller salthalt. Detta är 
också ett fenomen som agerar drivkraft på grundvattnets transport 
då naturen strävar efter att utjämna dessa ojämnheter. Detta densi-
tetsflöde är något som måste tas hänsyn till i kustnära zoner och i 
djupa sedimentära grundvattenmagasin. (Hiscock & Bense, 2014) 
Denna utjämning görs med hjälp av transportprocesserna ad-
vektion, diffusion och dispersion. Advektion är de egenskaper 
som transporteras med vattenflödet i marken som t.ex. salthalt.  
Diffusion är den spontana spridningsprocessen som äger rum för 
att jämna ut koncentrationer eller temperaturer. (Cvetkovic m fl., 
2011) Dispersion omfattar en mängd olika processer som gör att 
en omblandning av egenskaper (salthalt och temperatur) sker i det 
strömmande vattnet. Detta kan bland annat bero på att vattnet tar 
olika vägar genom ett material med olika transporttider. Koncent-
rationen av halter minskar sedan med flödesvägen. (Espeby & 
Pettersson, 1998) 
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 Grundvattnets flödesekvationer 2.2.7.

Darcys lag beskriver vattenföringen genom ett poröst material. 
Lagen säger att vattenföringen är proportionell mot gradienten i 
hydraulisk potential, tvärsnittsarean och den hydrauliska konduk-
tiviteten. Den endimensionella ekvationen för Darcys lag ses i ek-
vation (8) (Hiscock & Bense, 2014).   

𝑄 = −𝐾𝐴
𝑑ℎ

𝑑𝐿
                                            (8) 

Q [m3/s] Vattenflöde 

dh [m] Skillnaden i grundvattennivåer 

dL [m] Sträckan vätskan ska transporteras 

A [m2] Arean som vätskan kan transporte-
ras genom 

en endimensionella ekvationen av Darcys lag är den vertikala rö-
relsen i marken, därför är den hydrauliska konduktiviteten negativ 
i ekvationen. Rörelsen är negativt riktad. Ekvation (8) kan också 
skrivas om till en hastighet om vattenflödet divideras med tvär-
snittsarean, se ekvation (9). (Hiscock & Bense, 2014)  

𝑞 = −𝐾
𝜕ℎ

𝜕𝐿
                                         (9) 

q [m/s] Hastighet på vätskan 

Darcys lag är endast användbar vid laminär strömning och gäller 
inte vid turbulent tillstånd. I grundvattnet har flödet ofta låghas-
tighet och därför går Darcys lag oftast att använda vid beräkningar 
av grundvattenflöden. (Hiscock & Bense, 2014) 

2.3. Jordarter 
En vanlig uppdelning av jordarter är att dela upp dem i kohes-
ionsjordar och friktionsjordar. Denna uppdelning är baserad på 
kornstorlekar vilket även påverkar dess mekaniska egenskaper.  
Friktionsjordar är jordar med grövre korn där hållfastheten i 
materialet baseras på friktionskraft mellan kornen. Medan håll-
fastheten i kohesionsjordar inte bara påverkas av friktionskraft 
utan även av kohesionskraft som häftar ihop de små jordpartiklar-
na genom molekylär attraktionskraft. (Larsson, 2008) 

I Sverige finns det ett antal olika jordlagerföljder och några som är 
något vanligare. De jordlagerföljder som finns är skapade under 
den senaste glaciärstiden, Weichsel-glacialen. Ovanför högsta 
kustlinjen är lager av morän ovan på berget de absolut vanligaste.  
En av de vanligare jordlagerföljderna nedanför högsta kustlinjen 
skapades under standlinjens tillbakadragning och består överst av 
sand, sen silt och nederst morän ovanpå berg. Vid sluttningar är 
det vanligare med sand direkt på moränen. På slättområden är det 
vanligare med ett relativt tjockt lager av lera ovanpå ett tjockt lager 
av morän som ligger direkt på berget. En vanlig formation som 
bildats under glacialtiden är rullstensåsar. I närheten av dessa finns 
ofta lager med grus och sand direkt på berget med ett lerlager 
ovanpå. (Knutsson & Morfeldt, 2002) 

 Lera 2.3.1.

Lera är en sammansättning av små partiklar med en kornstorlek 
under 0,002 mm och den klassas som en kohesionsjord. Porosite-
ten i lera uppgår till 50 procent men vattengenomsläppligheten är 
mycket låg. Detta beror på de kapillära och adsorptiva krafterna i 
lerans porer som binder vattnet hårt. På grund av den kapillära 
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och adsorptiva kraften behålls cirka 20-30 procent av vattnet i le-
ran vid fri dränering. (Espeby & Gustafsson, 1998) 

Den hydrauliska konduktiviteten i lera ligger i laboratorieförsök på 
under 10-9 m/s. Detta gör att det är svårt att pumpa upp vatten 
från lera och att leran oftast fungerar som en akviklud för en slu-
ten akvifer. Om ett grövre lager ligger under leran kan dess grund-
vattentryck vara högre än lerans grundvattentryck vilket skapar 
risk för bottenupptryckning vid schakt. För att minska risken 
måste grundvattentrycket i det undre lagret sänkas till en lägre nivå 
än lerans. (Larsson, 2008) 

 Silt 2.3.2.

Silt är en jordart som går att hitta i hela Sverige. Vid dränerat till-
stånd är den väldigt hård, vid pålning kan det därför bli problem 
då silten kan ge en falsk känsla av berg. När silten är vattenfylld 
tappar den mycket av sin hårdhet och stabilitet. (Knutsson m.fl., 
1998) 

Silten brukar benämnas som en mellanjord då den har kornstorlek 
precis mellan lera och sand. Det är ett material med gradvis över-
gång från friktionsjord till kohesionsjord, vilket gör att dess meka-
niska egenskaper kan vara svåra att förutse. Silt är mycket känslig 
för vatten och dess egenskap varierar mycket beroende på dess 
vatteninnehåll och portryck. Hållfastigheten i silt avtar snabbt om 
den får suga upp vatten, detta måste beaktas med försiktighet. Det 
är vanligt att grundvattennivån behöver sänkas av vid schakt i silt 
då det löper stor risk för bottenupptryckning och risken för eros-
ion är stor i detta material. Vid en grundvattensänkning i en jord 
med silt och grövre material är inre erosion en risk som måste ses 
över. En vanlig åtgärd är att använda filter och nedsänkta pump-
brunnar.  (Knutsson m.fl., 1998)  

 Sand 2.3.3.

Sand har en kornstorlek mellan 0.06-2 mm. I Sverige kan många 
mindre lager av sand påträffas ovanpå lerjordar, särskilt i lite kulli-
gare landskap nedanför högsta kustlinjen. Denna sand kallas för 
svallsand och har uppkommit av svallvågor. Lagrets mäktighet kan 
variera från någon meter till flera meter. De tunnare lagren med 
sand ligger ofta i sluttningar och vatten transporteras oftast nerför 
dessa sluttningar, vilket gör att de sällan innehåller mycket vatten. 
I de mäktigare svallsandarna bildas ofta en övre grundvattennivå, 
men grundvattentillgången är ofta begränsad. Större mängd sand i 
marken kan hittas i isälvsavlagringar som rullstensåsar. Sandiga 
material har även avsatts på grund av issjöar under den senaste 
glacialtiden. Dessa avlagringar innehåller ofta mycket vatten. 
(Knutsson & Morfeldt, 2002)  

Sandens hydrauliska konduktivitet varierar mellan 10-2 till 10-6 m/s 
och har en porositet på 30-40 procent. Det går att dela upp san-
den beroende på dess grovhet till grovsand, mellansand och fins-
and. De hydrauliska egenskaperna varierar med olika kornstorlekar 
och det är därför viktig att hänvisa till vilken grovhet sanden har. 
Grovsand har ett K-värde mellan 10-2 till 10-4 m/s, mellansand har 
ett K-värde mellan 10-3 och 10-5 m/s och finsand har ett K-värde 
mellan 10-4 och 10-6 m/s. (Larsson, 2008) 



Madelene Agnarsson & Marie Larsson  TRITA LWR Degree Project 15:XX 

 

14 

 Morän 2.3.4.

Morän är en avlagring från Weichsel-glacialen och är den vanlig-
aste jordtypen i Sverige. Ungefär 90 % av den svenska jorden be-
står av morän. Sammansättningen av olika material och kornstor-
lekar i morän kan variera mycket då det är en avlagring och ingen 
systematisk fördelning av materialen har uppstått. Det är en sam-
mansättning av alla kornstorlekar, från lera till större stenare. 
Detta gör att moränens hydrologiska egenskaper kan variera 
mycket och kan vara svåra att förutse. (Haldorsen, 1990) 

Den vanligaste sammansättningen i morän består till största del av 
silt- och sandmaterial. Berggrunden i området påverkar mineralo-
gin och sammansättningen av moränen. I områden med unga se-
dimentära bergarter så är oftast moränen mycket finkornig och 
blockfattig. (SGU, 2015) 

Den hydrauliska konduktiviteten i morän brukar variera mellan 10-

5 och 10-11 m/s beroende på dess sammansättning av kornstorle-
kar. De vanligaste sammansättningarna av morän är lerig morän, 
sandig morän och grusig morän.  

Den leriga moränen kan hittas överallt i Sverige men sannolikhet-
en är störst i de södra delarna, i området kring Skåne. När tester 
gjorts på den leriga moränens hydrauliska konduktivitet i laborato-
rium har den visat att den varierar mellan 10-8 och 10-10 m/s. Vid 
provpumpningar i naturen har tester visat på en vertikal hydraulisk 
konduktivitet på 6x10-6 m/s och en horisontell på 6x10-7 m/s. 
Detta beror ofta på sprickor i den leriga moränen som kan vara 
antingen ytliga eller djupgående. De mer djupgående sprickorna 
kan tränga ner i underliggande akviferer. (Knutsson & Morfeldt, 
2002) 

Den sandiga moränen är oftast hårt packad och dominerar över 
stora slättområden i Sverige. Det är också vanligt förekommande 
med lager av sand och grus i denna typ av morän. I laboratorieför-
sök är oftast hydrauliska konduktiviteten i sandig morän 100 
gånger lägre än vid provpumpningar i naturen (Knutsson & Mor-
feldt, 2002). Dess K-värde brukar variera mellan 10-6 och 10-8 m/s 
i laboratorieförsök (Larsson, 2008). 

Grusig morän förekommer vanligtvis i lägre områden ovanför 
högsta kustlinjen. Denna morän är inte lika hård packad som de 
andra två moräntyperna. Linser med sorterat material av silt, sand 
och grus är vanligt i den grovkorniga moränen. Dessa linser är 
formade av smältvatten från inlandsisen vilket gör att de är ore-
gelbundet orienterade. Det är därför svårt att förstå dessa linsers 
utbredning och form, vilket gör att de är svåra att lokalisera och 
räkna med vid hydrogeologiska sammanhang. (Knutsson & Mor-
feldt, 2002) I laboratorieförsök har den hydrauliska konduktivitet-
en i grusig morän mätts mellan 10-5 och 10-8 m/s (Larsson, 2008). 

2.4. Grundvattensänkningar vid konstruktion 
Vid konstruktion under markytan, under normala förhållanden 
uppstår kontakt med grundvatten eller att grundvattnet på något 
sätt påverkar bygget. Grundvattnet måste då föras bort eller sän-
kas av på ett säkert sätt från området utan att orsaka skador på 
omgivningens byggnader genom sättningar eller förändra mark-
förhållanden så att fara för personers liv uppstår. Avsänkningen 
kan vara både permanent eller tillfällig och kan vara på en större 
etablerad yta eller lokal, inom en spont. 
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Omkring pumpbrunnen uppstår en avsänkningstratt, denna tratt 
utvidgas tills ett stationärt tillstånd uppstår. Avsänkningstratten 
kan också påverkas av hydrauliska gränser som täta eller vattentill-
förande lager som ligger inom trattens radie. Trattens storlek på-
verkas av akviferstypen men också av om akviferen är öppen eller 
sluten. Är akviferen sluten blir avsänkningstratten större medan en 
öppen akvifer ger en mindre avsänkningstratt. Andra saker som 
påverkar avsänkningen är brunnens utformning och pumphastig-
het. (Knutsson & Morfeldt, 2002) 

Anisotropi är också en viktig faktor som påverkar avsänk-
ningstrattens utseende och utbredning. Jordlager med olika hyd-
raulisk konduktivitet gör att grundvattnet flödar med olika hastig-
heter mot pumpen i olika lager och den hydrauliska gradienten i 
olika jordlager kommer skilja sig åt. Detta är illustrerat i figur 4 där 
det kan ses att den siltiga/sandiga moränen har det högsta värdet 
på K och därför får en flackare hydraulisk gradient än i silten som 
är ett tätare material. Leran är det tätaste materialet och den hyd-
rauliska gradienten blir därför brantast. (Ragvald, 2012) 

Mätningar av grundvattennivån ska ske före, under och efter själva 
avsänkningen. Bättre bedömningar och beräkningar kan utföras 
med längre observationstid. Grundvattennivåerna kan läsas av 
med observationsrör eller tryckmätare i omgivningen av pump-
platsen. (Knutsson & Morfeldt, 2002) 

 

 
Figur 4. Avsänkningstrattens förändring beroende på 
material och dess anisotropi. 

 Ekvationer för beräkning av teoretiska avsänkningar - pumpekvat-2.4.1.
ionerna 

Om några parametrar eller egenskaper hos marken är okända eller 
om avsänkningen i ett område är okänd så kan de beräknas med 
hjälp av pumpekvationerna. Det finns två kända metoder som kan 
användas. Dessa metoder är Dupuits/Thiems jämviktsmetod och 
Theis icke-jämviktsmetod. Vid mer komplexa förhållanden är det 
nödvändigt att göra approximativa lösningar genom att använda 
numeriska metoder med hjälp av dator (Knutsson & Morfeldt, 
2002). 

Pumpekvation – öppen akvifer 

Om pumpning sker under en längre tid så kan stationärt tillstånd 
uppkomma, då inga magasinförändringar sker. Denna ekvation 
gäller för en öppen akvifer, då bredden är densamma som höjden i 
ekvationen. De antagande som är gjorda i denna ekvation är:  

 Det är en öppen akvifer 

 Akviferen är oändligt stor, homogen, isotrop 



Madelene Agnarsson & Marie Larsson  TRITA LWR Degree Project 15:XX 

 

16 

 Pumpningen är konstant 

 Pumpbrunnen penetrerar hela akviferen 

Darcys lag kan ses i tidigare avsnitt i ekvation (9). Om längden L 
byts ut mot radien r fås ekvationen (10). Då det är radien på av-
sänkningen som ska användas i detta fall för att få ut vattenflödet, 
se figur 5. (Carlsson & Gustafson, 1991) 

𝑞 = −𝐾
𝜕ℎ

𝜕𝑟
                                      (10) 

dr [m] Förändringen av radien vid pump-
ning 

Mäktigheten på det vattenförande lagret b, i en öppen akvifer är 
samma som höjden h, vilket kan ses i figur 5. Kontinuitetsekvat-
ionen blir då enligt ekvation (11) (Carlsson & Gustafson, 1991). 

𝑄 = −2𝜋𝑟ℎ𝑞                                     (11) 

h [m] Grundvattennivå 

r [m] Radie 

 

 
Figur 5. En avsänkningstratt i en öppen akvifer med viktiga 
parametrar beskrivna. (Hiscock & Bense, 2014) 
 

Vid insättning av Darcys lag i kontinuitetsekvationen och omflytt-
ning av parametrar och integrering. På vänster sida integreras ut-
trycket med hänseende på r och på höger sida integreras uttrycket 
med hänseende på h. Det ger ekvationen för en öppen akvifer 
som kan ses i ekvation (12) (Carlsson & Gustafson, 1991). 

  
𝑄

2𝜋𝐾
∫

1

𝑟
𝜕𝑟

𝑟2

𝑟1
= ∫ ℎ 𝜕ℎ 

ℎ2

ℎ1
                          (12) 

h1,h2 [m] Grundvattennivåerna på distansen 
r1 och r2 från pumpbrunnen 

r1,r2 [m] Radierna från pumpbrunnen till 
grundvattennivåerna h1 och h2  

Vilket ger Dupuits formel som kan ses i ekvation (13) (Carlsson & 
Gustafson, 1991).  

  
𝑄

2𝜋𝐾
ln

𝑟2

𝑟1
=

ℎ2
2−ℎ1

2  

2
                            (13) 
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I ekvation (14) är de skrivna i formen av hydraulisk konduktivitet 
(Carlsson & Gustafson, 1991). 

𝐾 =  
𝑄

𝜋(ℎ2
2−ℎ1

2)
𝑙𝑛

𝑟2

𝑟1
                              (14) 

För en öppen akvifer är det också intressant att få ut avsänkning-

en, i detta fall är h=b-s, där b är mäktigheten på akviferen innan 

pumpningen startat och s är avsänkningen. Detta ger ekvation 
(15) (Carlsson & Gustafson, 1991). 

  
𝑄

𝜋𝐾
ln

𝑟2

𝑟1
= (𝑠1 −

𝑠1
2

2𝑏
) − (𝑠2 −

𝑠2
2

2𝑏
)                 (15) 

Pumpekvation – sluten akvifer 

Denna ekvation används när stationära tillstånd uppnåtts. Det är 
en ekvation som är framtagen med hjälp av Darcys lag och konti-
nuitetsekvationen. De antaganden som måste göras är:  

 Det är en sluten akvifer 

 Akviferen är oändligt stor, homogen, isotrop 

 Pumpningen är konstant 

 Pumpbrunnen penetrerar hela akviferen 

Darcys lag ser likadan ut för en sluten akvifer som för en öppen, 
kan ses i ekvation (16) (Carlsson & Gustafson, 1991).  

𝑞 = −𝐾
𝜕ℎ

𝜕𝑟
 [𝑚/𝑠]                                   (16) 

 

 
Figur 6. En avsänkningstratt i en sluten akvifer med viktiga 
parameterar beskrivna. (Hiscock & Bense, 2014) 
 

Kontinuitetsekvationen kan i detta fall skrivas som i ekvation (17) 
(Carlsson & Gustafson, 1991). 

𝑄 = −2𝜋𝑟𝑏𝑞                                   (17) 

Där r är radien [m], b är bredden på akviferen [m], q är vattenhas-

tigheten i m/s och Q är vattenflödet i m3/s, se figur 6. Om Darcys 

lag sätts in i ekvation (17) i stället för q fås ekvation (18) (Carlsson 
& Gustafson, 1991).  

  𝑄 = 2𝜋𝑟𝐾𝑏
𝜕ℎ

𝜕𝑟
                                 (18) 
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Om hela uttrycket flyttas över utom 𝜕ℎ i ekvation (18) och inte-
grerar på båda sidorna fås ekvation (19) (Carlsson & Gustafson, 
1991). 

  
𝑄

2𝜋𝐾𝑏
∫

1

𝑟
𝜕𝑟

𝑟2

𝑟1
= ∫ 𝜕ℎ

ℎ2

ℎ1
                         (19) 

Vilket ger ekvation (20) (Carlsson & Gustafson, 1991). 

  
𝑄

2𝜋𝐾𝑏
ln

𝑟2

𝑟1
= ℎ2 − ℎ1                            (20) 

Då det oftast är avsänkningen som är intressant kan höjden bytas 

ut mot avsänkningen s, se figur 5. Detta ger ekvation (21) (Carls-
son & Gustafson, 1991). 

𝑄

2𝜋𝐾𝑏
ln

𝑟2

𝑟1
= 𝑠1 − 𝑠2                            (21) 

Vilket tillslut ger Thiems ekvation, se ekvation (22) (Carlsson & 
Gustafson, 1991).  

𝑇 = 𝐾𝑏 =
𝑄

2𝜋(𝑠1−𝑠2)
ln

𝑟2

𝑟1
                        (22) 

Thiems ekvation fungerar med god noggrannhet vid beräkningar 
nära pumpbrunnen (Carlsson & Gustafson, 1991). 

Pseudostationära tillstånd 

Vid verklig pumpning är området som påverkas avgränsat.  Vid 
stationära förhållanden enligt Thiems är flödet vid varje tidpunkt 
konstant i både storlek och riktning i varje punkt av akviferen. 
Detta är sällan fallet i verkligheten, det som kan uppnås är ett 
pseudostationärt förhållande under en begränsad tid. Beräkningar 
med stationära förhållanden kan därför användas under dessa 
pseudostationära förhållanden och resultaten ger god möjlighet att 
få rimliga resultat på avsänkningar.(Carlsson & Gustafson, 1991) 

Superpositionsprincipen vid beräkning av avsänkning 

För att göra en bedömning på avsänkningen mellan observations-
rören/tryckmätarna eller för att se hur två avsänkningskurver från 
två pumpar påverkar varandra så kan superpositionsprincipen an-
vändas. Thiems ekvation, ekvation (22), kan utvecklas till ekvation 
(23) där s1 är den okända avsänkningen. (Hiscock & Bense, 2014) 

𝑠1 − 𝑠2 =  
𝑄

2𝜋𝑇
∙ 𝑙𝑛

𝑟2

𝑟1
                              (23) 

Theis icke-jämviktsmetod 

Theis är en analytisk lösning för ett tvådimensionellt radiellt flöde 
i en sluten akvifer.  När flödet inte nått någon jämvikt utan för-
ändras med tiden är det ett transient flöde.  För att denna ekvation 
ska vara användbar är det förutsatt att h = h0 vid t = 0 och att 

hh0 när r∞. Detta ger i form av avsänkning ekvation (24). 
(Knutsson & Morfeldt, 2002) 

 Theis kan även användas för att beräkna tidsåtgången för pump-
ningen. (Carlsson & Gustafson, 1991) 

𝑠 =  
𝑄

4𝜋𝑇
∫

𝑒−𝑢

𝑢
𝑑𝑢

∞

𝑢
                              (24) 

u [m] Brunnsparameter se ekvation (25) 

Ekvation (24) kan även skrivas som ekvation (25) (Carlsson & 
Gustafson, 1991).  

𝑠 =  
𝑄

4𝜋𝑇
𝑊(𝑢)                                  (25) 

W(u) [-] Brunnsfunktionen 



Hjälpmedel vid beräkning av grundvattensänkning för att underlätta prissättning i anbudsfas 

 

19 

Där u kan skrivas enligt ekvation (26) (Carlsson & Gustafson, 
1991). 

𝑢 =  
𝑟2𝑆

4𝑇𝑡
                                         (26) 

t [s] Tiden 

I de flesta hydrogeologiböcker kan samband mellan W(u) och u 
hittas, det kan även ses i bilaga I. Ploten för dessa värden i log-
logskala av W(u) och 1/u kallas för Theiskurvan. En grafisk lös-
ningsteknik används där Theiskurvan matchas mot fältdatan av en 
avsänkningskurva som beror på tiden. Denna avsänkningskurva är 
också i log-log skala och matchas med hjälp av dataprogram så bra 
som möjligt mot theiskurvan. Genom denna metod kan man få 
fram transmissivitet och magasinkoefficient.  

För att en analys av fältdata mot en Theiskurva ska kunna utföras 
är det vissa förutsättningar och förenklingar som behöver uppfyl-
las. Dessa är: 

 Att akviferen har oändlig utsträckning i horisontalled med en 
undre begränsningsyta. 

 Akviferen är homogen och isotrop. 

 Transmissivitetskoefficienten är densamma över hela området. 

 Den ursprungliga, opåverkade grundvattennivån är horisontell. 

 Grundvattenströmningen mot brunnen där uttaget sker är radi-
ellt. 

 Uttaget av grundvattnet från akviferen överensstämmer med av-
sänkningen. 

 Uttagsbrunnen går ner till den impermeabla botten och är oänd-
ligt liten i jämförelse med akviferens bredd.  

 Pumphastigheten i uttagsbrunnen sker med konstant hastighet. 

(Knutsson & Morfeldt, 2002) 

Cooper Jacob icke-jämviktsmetod 

Cooper Jacob är en variant på Theis formel och är en numerisk 
metod som är användbar för att beräkna akviferens parametrar.  
Ekvationen kan ses i ekvation (27) (Cooper & Jacob, 1946). 

𝑠 =  
𝑄

4𝜋𝑇
(−0,5772 − 𝑙𝑛𝑢 + 𝑢 −

𝑢2

2.2!
+

𝑢3

3,3!
− ⋯ )        ( 27) 

Där u beräknas med ekvation (25). Cooper Jacob är användbar 
när u≤0,05 och 0,01, då t är stort och r är litet. (Cooper & Jacob, 
1946) 

Avsänkningen med tiden skiljer sig mellan en öppen och en sluten 
akvifer. Den slutna akviferen följer Theiskurvan då den endast har 
en del hårdare bundet vatten att släppa ifrån sig. Det vattnet som 
den slutna akviferen släpper ifrån sig beror på den specifika ma-
gasinskoefficienten och mäktigheten på akviferen, se figur 7. 
(Hiscock & Bense, 2014) 
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Figur 7. Avsänkning mot tid-kurva för en sluten akvifer. 
(Hiscock & Bense, 2014) 
 

I det tidigare skedet släpps vatten från den öppna akviferen enligt 
den specifika magasinskoefficienten. Det vattnet som släpps när 
trycket i porerna minskar är i storleksordning med värdet på ma-
gasinskoefficienten i en sluten akvifer.  Den öppna akviferen släp-
per sedan i ett senare skede ifrån sig vattenavgivningstalet. I figur 
8 kan avsänkningen mot tiden för en öppen akvifer ses. (Hiscock 
& Bense, 2014) 

 
Figur 8. Avsänkning mot tid-kurva för en öppen akvifer. 
(Hiscock & Bense, 2014) 
 

 Läckage från överliggande lager 2.4.2.

När den potentometriska nivån sänks av i en sluten akvifer som är 
fallet vid pumpning så bildas en hydraulisk gradient i den överlig-
gande akvitarden eller den överliggande akviferen. Den hydrau-
liska gradienten gör det möjligt för grundvatten att flöda vertikalt 
från det överliggande lagret till den underliggande akviferen. Det 
överliggande lagret kommer att börja läcka vatten från den del av 
akvitarden/akviferen som är vattenmättad (dess grundvattenma-
gasin). Genom att studera Darcys lag, se ekvation (28), så kan det 
ses att mängden vatten som flödar vertikalt är omvänt proport-
ionell mot akvitardens/akviferens mäktighet b’. Mängden vatten 
som flödar vertikalt är också direkt proportionell mot både den 
hydrauliska konduktiviteten på akvitarden/akviferen K’ och skill-
naden mellan den undre akviferens potentometriska nivå och den 
övre akvitardens grundvattennivå/akviferens potentometriska 
nivå, se ekvation (28) (Hiscock & Bense, 2014). 

𝑞𝑣 = −𝐾′
𝑑ℎ

𝑏′
                                   (28) 

qv [m/s] Vertikalt flöde från överliggande 
lager  

b’ [m] Vattenmättad mäktighet på det 
överliggande lagret 

K’ [m/s] Hydraulisk konduktivitet på det 
läckande lagret 
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När stationära förhållanden uppkommit i pumpningen är den 
mängd vatten som läcker från det överliggande lagret och flödet i 
akviferen till pumpen med influensradien R i jämvikt med den 
mängd vatten som pumpas. (Hiscock & Bense, 2014) 

 Problem kopplat till avsänkningar 2.4.3.

När en avsänkning av grundvattnet sker så förändras förhållan-
dena i marken. Dessa förändrade förhållanden kan leda till pro-
blem då de kan utgöra en risk för människoliv, byggnader och ma-
skiner i området. Därför är det viktigt att utvärdera riskerna innan 
grundvattnet sänks av. Nedan nämns några av de vanligaste pro-
blemen i marken som kan uppkomma vid grundvattensänkningar. 

Sättningar 

Belastningar på markytan eller en avsänkning av grundvattennivån 
kan orsaka sättningar i marken eftersom jordarterna trycks sam-
man eller packas ihop. Vid en grundvattensänkning ökar till ex-
empel belastningen med 1 ton/m2 per avsänkt meter på jordarten. 
I friktionsjordar ligger kornen på varandra och en avsänkning av 
grundvattnet bidrar därför oftast inte till sättningar. Risken är där-
emot stor för kohesionsjordar då vattnet är en del av jorden, näst-
an upp mot 60 %. En lera kan sätta sig snabbt vid en grundvatten-
avsänkning då en så pass stor del av volymen består av vatten. 
Endast en liten avsänkning av grundvattnet leder till att porvatten 
dräneras i leran och det sker sättningar. (Knutsson & Morfeldt, 
2002) 

Om en lera under en byggnad har samma mäktighet så sker sätt-
ningen jämt och inga större skador sker på byggnaden. Om bygg-
naden är placerad på olika jordarter kan ojämna sättningar uppstå, 
detta kan leda till att byggnaden kommer till skada. Sprickor kan 
uppkomma i byggnaden och kablar/rör kan brytas av i marken. 
(Knutsson & Morfeldt, 2002) 

Lerskred 

Lerskred är en annan risk som kan uppkomma på vissa slänter på 
grund av förändrade förhållanden av grundvattnet i marken. Slän-
ter med lägre/låg stabilitet där grundvattennivån förändras eller 
flöden ändras kan utgöra en risk för både byggnader, maskiner 
och människoliv om de inte hanteras på rätt sätt. Vid uppdämning 
av naturliga eller artificiella dräneringssystem så höjs vattentrycket 
(portrycket i leran) i marken och stabiliteten i slänten blir ännu 
lägre, ett lerskred kan då ske. (Knutsson & Morfeldt, 2002) 

Hydraulisk upptryckning av botten 

Vid schaktning utförs ofta en lokal avsänkning av grundvatten för 
att säkra stabiliteten. Om avsänkningen hanteras dåligt eller om 
kunskap saknas om de geohydrologiska förhållandena så finns det 
risk för hydraulisk upptryckning av botten eller hydrauliskt grund-
brott. Dessa fenomen kan utgöra fara för människoliv och maski-
ner om dessa befinner sig i schakten när det händer. (Stjärnborg, 
2008) 

En hydraulisk upptryckning av schaktets botten kan ske om jord-
arten i botten är tät och överlagrar ett lösare lager (till exempel en 
lera över en sand). Leran i schaktets botten trycks upp om vatten-
trycket i sanden överstiger lerans tunghet. (Stjärnborg, 2008) 
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Hydrauliskt grundbrott 

Risk för hydrauliskt grundbrott finns om schaktets botten består 
av friktionsmaterial och länshålls och den uppåtriktade ström-
ningsgradienten blir för hög. Jordartens mothållande kraft, jordar-
tens tunghet i vatten överskrids av tryckgradienten från ström-
ningen underifrån och botten kan bli uppluckrad eller flytande. 
(Stjärnborg, 2008) 

3. METOD  

Detta kapitel beskriver de metoder som använts för att få fram 
den mall som sedan testas på grundvattensänkningarna i de olika 
fallstudierna.  

3.1. Intervju av kalkylatorer 
Inledningsvis intervjuades fyra stycken kalkylatorer som jobbar på 
Veidekke Entreprenad inom mark. Detta för att få reda på vilken 
information som brukar finnas i förfrågningsmaterialet, hur myck-
et förfrågningsunderlaget används i framtagningen av priser och 
hur mycket kunskap de har i frågor rörande mark och vatten.  

Kalkylatorernas kompetenser angående mark varierar mycket och 
det finns inget generellt sätt som används för att ta reda på vad 
som krävs för en grundvattensänkning. Egen erfarenhet och upp-
skattningar används i stor grad, ibland kan erfarna konsulter eller 
grundläggare frågas vid mer komplicerade förhållanden. (Lingh, 
2015, muntligt) 

Som det brukar vara enligt kalkylatorerna så har det nästan alltid 
gjorts en sondering eller en provgrop för att ta reda på vad för 
slags jord som kan uppskattas finnas i området. Ibland finns det 
även siktprov som visar på vilka fraktioner jorden består av. Detta 
kan ge en uppskattning av hydraulisk konduktivitet och trans-
missivitet. I vissa fall har provpumpningar och slugtester utförts 
och då finns det bättre uppskattad information om hydraulisk 
konduktivitet och transmissivitet. Ett eller flera grundvattenrör 
med avlästa nivåer finns alltid men oftast finns bara grundvatten-
nivåer eller trycknivåer från en akvifer och inte i flera lager. (Matt-
tiasson, 2015, muntligt) 

Slutsatsen av intervjuerna var att en uppskattning på vissa para-
metrar skulle vara till stor hjälp vid beräkning av pris på en grund-
vattensänkning. De parametrar som efterfrågades var avsänkning 
sw i pumpbrunn, sx i observationsrör x meter bort, influensradien 
R, pumphastigheten Q och tiden t. På denna slutsats byggdes be-
räkningarna av typjordarna.  

3.2. Definiera jordlagerföljder 
Efter intervjuerna identifierades och definierades de vanligaste 
jordlagerföljderna. I denna studie har de vanligaste jordlagerfölj-
derna i Mälardalen tagits fram, då denna rapport och mall är gjord 
för grundvattensänkningar i Stockholmsområdet. För att ta fram 
några typjordar i Mälardalen har SGUs kartgenerator används. En 
sammanställning av prover från jordarts- och grundvattenkart-
läggningen finns på SGU. Tillsammans med denna sammanställ-
ning, jorddjupskarta och jordartskarta har en slutsats av de vanlig-
aste jordlagerföljderna i Mälardalen gjorts.  

Mälardalen ligger under högsta kustlinjen och har på så vis varit 
beläget under havsytan. I detta område finns stora områden med 
lerlager som avsatts när marken varit under vatten. Jorddjupet i 
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området varierar mellan 0 till 30 meter, i de vanligaste fallen är 
jorddjupet mellan 0 till 10 meter.  I de fallen jorddjupet är större 
än 30 meter är det i isälvssediment som rullstensåsar. För en över-
sikt av jorddjupen i Mälardalen se bilaga II och III.  

I sammanställningen av jordlagerföljder på SGUs hemsida finns 
46 200 stycken prover från jordlagerföljder i Sverige (Nilsson, 
2015, muntlig). Det är ett resultat från jordarts – och grundvatten-
kartläggning samt provtagningar som gjorts av andra aktörer, 
främst kommuner och Trafikverket. Den största delen av prov-
tagningarna är gjorda i södra delarna av Sverige. Genom att stu-
dera provtagningsplatserna i Sverige så gjordes en uppskattning att 
det finns ca 7000 prover i Mälardalen. Många av dessa prover lig-
ger i grundvattentäkter, då brunnsarkivet använts i sammanställ-
ningen. Detta gör att det inte är representativt att ta hänsyn till alla 
prover i Mälardalen och säga att denna jordlagerföljd är vanligast, 
vilket inte stämmer med resterande delar av området. Därför har 
vi med hjälp av jorddjupskarta och jordartskarta försökt studera 
prover som inte ligger på rullstensåsar och försökt hitta fyra styck-
en typjordar som är mer representativa för hela Mälardalen. Det 
bedöms att ca 500 sonderingar och dess lagerföljd undersöktes i 
Mälardalen under framtagning av dessa typjordar. Se bilaga IV,V 
och VI för jordartskartor över delar av Mälardalen. 

Det finns en övervägande del lera i området som överlagrar mo-
rän närmast berg. Dock varierar mäktigheten på de olika jordarna 
beroende på var i området sonderingarna utförts. Utefter den kart-
läggning som genomförts i denna studie har fyra stycken typjordar 
tagits fram som kan ses i nedanstående stycken. 

Alla jordar är förenklade till att vara heterogent lagrade jordar. 
Detta är gjort då det är en förutsättning för att pumpekvationerna 
ska kunna användas och för att komplexiteten inte ska bli för stor.  

 Typjord 1 3.2.1.

Typjord 1 är vanlig i hela Mälardalen men främst i norra delen på 
slätterna. Där är lerlagren tjocka med ett tunt lager friktionsjord 
under, antingen en moränjord eller sandiga jordlager, se figur 9. I 
denna jordlagerföljd är det stor sannolikhet att friktionsjordens 
trycknivå ligger i leran, vilket kan medföra risk för bottenupp-
tryckning vid schakt. Akviferen i den sandiga moränen är en slu-
ten akvifer då leran som är ett relativt tätt material överlagrar mo-
ränen. Det antas att impermeabelt berg underlagrar akviferen. 

 

Figur 9. Typjord 1: 
Ett tjockt lager lera 
(10 m) underlagrat 
av ett tunt lager 
friktionsjord (1 m) 
på berg. 
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 Typjord 2 3.2.2.

Denna jordlagerföljd kan ses i figur 10, den hittas i hela Mälarda-
len men är vanligare i de södra delarna inåt landet. Permabiliteten i 
denna lagerföljd är hög och det är stor sannolikhet att grundvat-
tennivån ligger nära marknivån. Denna akvifer är en öppen akvifer 
då inget tätt skikt överlagrar sanden eller den sandiga moränen. 
Det antas att impermeabelt berg underlagrar akviferen. 

  

Figur 10. Typjord 2: 
Ett tjockare lager 
sand (4 m) under-
lagrat av ett tunn-
nare lager sandig 
morän (1 m) på 
berg. 

 Typjord 3 3.2.3.

Typjord 3 i figur 11 är vanlig i de södra delarna av Mälardalen, 
ofta nära kusten men kan hittas i hela området. Det är stor sanno-
likhet att det är en sluten akvifer med mycket vatten, vilket har an-
tagits i denna typjord. Akviferens trycknivån kan ligga i leran vilket 
gör att risk för bottenupptryckning kan förekomma. Imperme-
abelt berg underlagrar akviferen. 
 

Figur 11. Typjord 3: 
Ett tunt lager lera (1 
m) överlagrar ett 
tjockare lager sand 
(5 m) som 
underlagras av en 
grusig morän (1 m) 
på berg. 

 

 Typjord 4 3.2.4.

Lagerföljden i figur 12 hittas i stort sett i hela Mälardalen, ofta inåt 
landet. I typjord 4 är alla lager relativt täta och det kan vara svårt 
att pumpa bort grundvatten. Risken för bortspolning av material 
finns i samband med pumpning i silten och i den siltiga/sandiga 
moränen. Akviferen i moränen är en sluten akvifer då leran och 
silten är ett relativt täta material och överlagrar den siltiga/sandiga 
moränen. Impermeabelt berg underlagrar akviferen. 
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Figur 12. Typjord 4: Ett tunt lager lera (1 m) överlagrar ett 
lager med 1 m silt, silten underlagras av ett lager med sil-
tig/sandig morän (2 m) på berg. 

3.3. Parametrar för typjordarna 
Den hydrauliska konduktiviteten och transmissiviteten fås i en del 
förfrågningsunderlag, men oftast inte. Då har tabeller på den hyd-
rauliska konduktiviteten tagits fram för att tillsammans med son-
deringsprovet eller provgropen hitta ungefärliga värden på den 
hydrauliska konduktiviteten. Dessa approximativa värden på den 
hydrauliska konduktiviteten kan ses i tabell 1.  

Om ingen information om mäktigheten på det vattenförande lag-
ret finns så kan transmissiviteten beräknas med mäktigheterna i 
typjordarna. Transmissivitet beräknas då med ekvation (5).  

Eftersom alla typjordar är heterogent lagrade jordar och flö-
desriktningen är horisontell dvs. parallell med lagren så används 
det viktade aritmetiska medelvärdet för att beräkna den hydrau-
liska konduktiviteten, se ekvation (3). Detta är en förenkling ef-
tersom det oftast bara är det mest vattenförande lagret som det 
pumpas ifrån. Överlagrande jordlager läcker då vatten till den 
akviferen som det pumpas ifrån, se ekvation (28). Då Veidekke 
oftast inte får grundvatten-/tryck-nivåer i flera än ett/en la-
ger/akvifer så har förenklingen gjorts att flödet endast är horison-
tellt och inte vertikalt. 

För att uppskatta magasinskoefficienten jämförs prover som 
gjorts på jorden i förfrågningsunderlaget med tabellvärden, se ta-
bell 2 och 3.  

3.4. Avsänkningsberäkningar på typjordarna 
För att göra beräkningar på nödvändig avsänkning, pumphastig-
het, tiden och influensradie har stationära förhållanden antagits. 
Detta har gjorts för att få reda på hur avsänkningstratten av 
grundvattnet ser ut när avsänkningen redan inträffat. För att be-
räkna detta används Thiems brunnsekvation. Det har antagits att 
pumparna helt penetrerar det/de vattenförande lagret/lagren ner 
till impermeabelt berg. 

 Öppen akvifer 3.4.1.

I typjord 2 har Dupuits ekvation för en öppen akvifer använts, se 
ekvation (14) (Carlsson & Gustafson, 1991). För beräkning av 
nödvändig sänkning i pumpbrunnen för att få vattennivån hw i 
pumpbrunnen har Dupuits ekvation arrangerats om enligt ekvat-
ion (29). 
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ℎ𝑤 = √ℎ𝑥
2 −

𝑄

𝜋𝐾𝑏
𝑙𝑛

𝑟𝑥

𝑟𝑤
                                  (29) 

hw [m] Grundvattennivå i pumpbrunnen 

hx [m] Grundvattennivå på distansen rx 
från pumpbrunnen 

rw [m] Pumpbrunnens radie 

rx [m] Distansen från pumpbrunnen till 
grundvattennivån hx 

För att beräkna grundvattennivån hx med en känd vattennivå hw i 
pumpbrunnen användes ekvation (30). 

ℎ𝑥 = √
𝑄

𝜋𝐾𝑏
𝑙𝑛

𝑟𝑥

𝑟𝑤
+ ℎ𝑤

2
                                (30) 

 För att få ut pumphastigheter för typjord 2 har Dupuits ekvation 
ordnats om enligt ekvation (31). 

𝑄 =  𝐾𝜋𝑏
(ℎ𝑥 

2−ℎ𝑤
2)

𝑙𝑛
𝑟𝑥
𝑟𝑤

                                 (31) 

För att få ut influensradien för typjord 2 har ekvationen arrange-
rats om enligt ekvation (32). 

𝑅 =  𝑟𝑤𝑒
𝐾𝑏𝜋(ℎ𝑔𝑤

2 − ℎ𝑤
2)

𝑄                                (32) 

hgw [m] Ursprunglig grundvattennivå 

R [m] Influensradien från pumpningen 

 Sluten akvifer 3.4.2.

För typjord 1,3 och 4 har Theims ekvation för en sluten akvifer 
använts se ekvation (20) (Carlsson & Gustafson, 1991). För be-
räkning av nödvändig sänkning i pumpbrunnen för att få en av-
sänkning hx – hw på sträckan rx från pumpbrunnen har Thiems 
ekvation arrangerats om enligt ekvation (33). 

ℎ𝑤 = ℎ𝑥 −
𝑄

2𝜋𝐾𝑏
𝑙𝑛

𝑟𝑥

𝑟𝑤
                                (33) 

För att beräkna nivån hx på avstånd rx från pumpbrunnen använ-
des ekvation (34).  

ℎ𝑥 = ℎ𝑤 +
𝑄

2𝜋𝐾𝑏
𝑙𝑛

𝑟𝑥

𝑟𝑤
                               (34) 

För att få ut pumphastighet har Thiems ekvation ordnats om en-
ligt ekvation (35). 

𝑄 = 2 𝜋𝐾𝑏
ℎ𝑥 −ℎ𝑤

𝑙𝑛
𝑟𝑥
𝑟𝑤

                                  (35) 

För att få ut influensradien har Thiems ekvation arrangerats om 
enligt ekvation (36). 

𝑅 =  𝑟𝑤𝑒
𝐾𝑏2𝜋(ℎ𝑔𝑤 − ℎ𝑤)

𝑄                                 (36) 

3.5. Tidsberäkningar på typjordarna 
För att göra beräkningar på tidsåtgången det tar att sänka sw - sR så 
används en variant av Theis formel vid transienta förhållanden. 
Den ekvation som användes var en förenkling av Cooper Jacob.  

 Sluten akvifer 3.5.1.

Cooper Jacob kan användas för att beräkna tiden, se ekvation (27). 
I typjord 1,3 och 4 användes dock en förenkling av Cooper Jacob, 
se ekvation (37), för att få ut tidsåtgången att pumpa med pump-
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hastigheten Q ner till nivå sw. Denna förenkling av Cooper Jacobs 
kan användas när tiden för pumpningen ökar och avståndet till 

observationsröret är nära, då blir termerna bortom ln(𝑢) försum-
bara. När u är mindre än 0,05 kan förenklingen av Cooper Jacob 
användas, se ekvation (37). (Cooper & Jacob, 1946) 

𝑠 =  
𝑄

4𝜋𝑇
(−0,5772 − 𝑙𝑛

𝑟2𝑆

4𝑇𝑡
)                            (37) 

En omstrukturering av förenklingen av Cooper Jacob ger tiden t, 
se ekvation (38). 

𝑡 =
𝑟2𝑆

4𝑇𝑒
((

−𝑠4𝜋𝑇
𝑄

)−0,5772)
                                (38) 

 Öppen akvifer 3.5.2.

För en öppen akvifer ser avsänkningen med tiden ut på ett mer 
komplicerat sätt än för en sluten akvifer, jämför figur 6 och 7. 
Som kan ses i figur 7 så trendar en sluten akvifer och en öppen 
akvifer med samma värden på magasinkoefficienten och trans-
missiviteten mot samma tid och avsänkning. En skillnad dem 
emellan kan dock urskiljas och därför används ett korrektionsvär-
de på avsänkningen s som kallas sK, se ekvation (39) (Carlsson & 
Gustafson, 1991). 

𝑠𝐾 = 𝑠 −
𝑠2

2ℎ
                                            (39) 

Detta ger samma ekvation men i höjdtermer ekvation (40). 

𝑠𝑘 =  (ℎ𝑔𝑤 − ℎ𝑤) −
(ℎ𝑔𝑤−ℎ𝑤)2

2ℎ𝑔𝑤
                          (40) 

Denna korrektion har man funnit användning för i utvärdering av 
pumpningar under transienta förhållanden (Jacob, 1944). Slutsat-
sen dras att denna korrektion kan användas för att beräkna tiden t 
vid pumpning i en öppen akvifer genom att sätta in korrektions-
värdet i Cooper Jacobs förenklade version för en sluten akvifer. 
Detta ger ekvation (41). 

𝑠𝐾 =  
𝑄

4𝜋𝑇
(−0,5772 − 𝑙𝑛

𝑟2𝑆

4𝑇𝑡
)                        (41) 

Där ekvation (41)  kan omstruktureras för att beräkna tiden, se 
ekvation (42). 

𝑡 =
𝑟2𝑆

4𝑇𝑒
((

−𝑠𝐾4𝜋𝑇
𝑄

)−0,5772)
                                  (42) 

3.6. Test av mall genom fallstudie 
En fallstudie har gjorts på några av Veidekkes utförda projekt för 
att se resultatet av grundvattensänkningar. Dessa observerade 
grundvattennivåer har sedan jämförts med mallens beräknade ni-
våer för att se om den är användbar. De projekt som använts i 
fallstudien är Trafikplats Rosersberg, Trafikplats Rinkeby och Bil-
lerud Korsnäs. 

 Trafikplats Rosersberg 3.6.1.

En trafikplats konstruerades i Rosersberg. Området ligger norr om 
Stockholm i Sigtuna kommun och korsas av vägarna E4, 859 och 
Skansenvägen. Arlandabanan som är en tågbana korsar också om-
rådet. Den nya trafikplatsen förbinder vägen E4 med industriom-
rådet Rosersberg som befinner sig i en expanderande fas och villa-
staden som är belägen intill, se figur 13. (Trafikverket, 2010c) 
Eftersom projektet Trafikplats Rosersberg budades ut som en ge-
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neralentreprenad så var projekteringen av arbetet redan utförd. 
Nedan följer den information om geologin, geohydrologin och 
hydrologin som Veidekke fick ta del av i de tekniska beskrivning-
arna i förfrågningsunderlaget. Eftersom Veidekke gav det lägsta 
budet så vann de anbudet, och resultatet av grundvattensänkning-
en kan ses i det sista avsnittet i denna text.  

 
Figur 13. Området för Trafikplats Rosersberg. (Google maps, 
2015a) 
Konstruktion 

Som en del av projektet skulle Veidekke Entreprenad konstruera 3 
broar. En gång- och cykelvägsbro skulle konstrueras över Skan-
senvägen med en totallängd på ca 28 m. Två broar för E4:ns väg-
banor skulle också konstrueras, i norrgående och södergående 
riktning, dessa broar beräknades bli ca 47 m långa. I båda dessa 
fall så krävdes en grundvattensänkning när grundläggning av stö-
den skulle ske. (Trafikverket, 2010a) 

För de två broarnas stöd så krävdes det grundläggningar som an-
passas delvis efter geologin.  Gång- och cykelvägsbron skulle kon-
strueras med två stöd på broplattor. Stöd 1 skulle anläggas på nivå 
+11 m. Stöd 2 skulle anläggas på nivå +11.3 m, båda stöden skulle 
konstrueras på minst 30 cm packat krossmaterial på avsprängt 
berg. (Trafikverket, 2010a) 

Broarna över E4:n skulle konstrueras på tre stöd på broplattor. 
Stöd 1 och 3 skulle anläggas på +5 m och stöd 2 skulle anläggas 
på +3.5 m. De tre stöden skulle anläggas på minst 30 cm packat 
krossmaterial ovanpå friktionsjord. Geologin under grundlägg-
ningsnivån i detta område är mycket varierande och olika jordarter 
kan påträffas. Dimensioneringen skulle därför beräknas utifrån att 
grundläggning skulle utföras på silt till siltig morän. Om lösare la-
ger påträffas så som lös lera eller lösare silt skulle utskiftning utfö-
ras ner till fastare lager och sedan återfyllas med krossmaterial. 
(Trafikverket, 2010a) 

Geologi 

Undersökningar av geologin har genomförts och den varierade en 
del inom området för Trafikplats Rosersberg. Kohesionsjord ut-
gjorde en stor del av området, utöver denna dominerade även två 
andra jordtyper. En av de två jordtyperna var en siltig, grusig sand 
som överlagrar morän eller berg. Den andra jordtypen som påträf-
fades var en skiktad jord som hade en större del finkorniga inslag 
bestående av lös lera, sand och silt ofta varvat med omväxlande 
lager av sand, silt och grus på morän eller berg. Lagerföljden i 
denna jordtyp växlar snabbt och kontinuiteten på lagerföljden är 
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liten. I figur 14 ses en ungefärlig översikt på geologin och lager-
följderna i området. (Trafikverket, 2010b) 

 
Figur 14. Tolkad profil som ger en generell jordlagerföljd i 
området. Från vänster till höger ses bank för väg 859, Arlan-
dabanan samt väg E4. (Trafikverket, 2010b) 

 Gång- och cykelvägstunneln 

På grundläggningsplatserna för stöden till gång- och cykelvägs-
bron har geologin undersökts. Vid stöd 1 bestod marken av 0.5 
m siltig sandig jord på berg. Vid stöd två så var det ca 1 m siltig 
sandig torrskorpelera överliggande ett ca 1 m siltigt sandigt lager 
som befinner sig på berg.  

 Broarna för väg E4 

Vid läget för stöd 1 så fanns det ett flertal jordlager. Det översta 
lagret består av ett ca 2 m mäktigt lager vägfyllnad. Under väg-
fyllnaden finns ett ca 1 m torrskorpelera, vilket följs nedåt av ca 
0.5-1 m lös siltig lera. Under detta lager påträffas skiktade lager 
av lera och sand ned till ungefär +5 m. Mot djupet övergår de 
skiktade lagren mot fasta lager av siltig morän. Bergdjupet ligger 
på ca nivå +2 m eller möjligtvis lägre. (Trafikverket, 2010a) 

Vid läget för stöd två återfinns liknande jordlager som vid stöd 
ett. Det översta lagret bestod av ett ca 2 m mäktigt lager vägfyll-
nad, under detta lager finns ca 1 m mäktigt lager siltig sandig 
lera. Leran vilar på en grusig sandig morän. Under moränen lig-
ger berg och jordbergsonderingen visar att bergnivån ligger på 
en nivå mellan ±0 m och +4 m. Det fanns dock risk för att berg 
kan sticka upp ovanför schaktbotten som ligger på +4 m. (Tra-
fikverket, 2010a) 

Vid stöd tre bestod jorden på den västra delen av stödet av ca 2 
m väggfyllnad som ett övre lager. Detta lager åtföljdes av ett la-
ger bestående av 1 m siltig, sandig torrskorpelera och ett lager 
siltig sandig lera. Den siltiga, sandiga leran vilar på ett fastare la-
ger av sand som i sin tur överlagrar ett lager av grusig sandig 
morän på berg. Där den östra delen av bron grundlades så är det 
också ett 2 m mäktigt lager av vägfyllnad, detta underlagras av 
ett lager sand på ca 2 m. Under sanden finns ett lager av sandig, 
grusig morän på berg.  Block och sten förekom både i vägfyllna-
den och i friktionsjorden under. Bergnivån låg ungefär på nivån 
mellan +3 m och +4 m. (Trafikverket, 2010a) 
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Hydrologi 

I provtagningshål och i befintliga grundvattenrör i området kunde 
grundvattennivåerna observeras.  Dessa nivåer skulle observeras 
innan, under och efter konstruktionen. Var dessa grundvattenrör 
är placerade kan ses i figur 15.  (Trafikverket, 2010a) Grundvat-
tennivån i området låg i regel 0.5-2 m under markytan. Det var 
som högst vid Skansenvägens början där det ligger på +26 m för 
att sedan sjunka till en nivå på +4 m öster om E4. (Trafikverket, 
2010b) 

Grundvattenflödet i området var huvudsakligen sydöstlig och rann 
av mot sjön Fysingen. Med minskande avstånd mot sjön blev 
grundvattenflödet dock mer östligt. En del lokala avvikelser kunde 
förekomma på grund av topologiska och geologiska variationer. 
(Trafikverket, 2010b) 

 Gång- och cykelvägstunneln 

I området där gång- och cykelvägsbron skulle byggas varierar 
grundvattennivån mellan nivå +18 m och +16 m. Medelgrund-
vattennivån låg på ca +16.5 m. (Trafikverket, 2010a) 

 Broarna för väg E4 

I detta område där bron för E4 skulle konstrueras varierar 
grundvattennivån mellan +4.5 m och +7.5 m. Medelgrundvat-
tennivån låg på ca +5 m. (Trafikverket, 2010a) 

Hydrauliska tester utförda i området 

I arbetsplanskedet utfördes några hydrauliska tester. De tester som 
utförts var pumpning i två filterbrunnar och ett antal slugtester i 
befintliga grundvattenrör i området. I det västra området om E4 
var det inte möjligt att utföra ett pumptest då tillrinningen av vat-
ten var för låg. Utvärderingen av de hydrauliska egenskaperna ut-
fördes därför med ett bail-test i närheten av en brunn. Där gjordes 
en analys av hur snabbt brunnen återhämtade sig efter en snabb 
torrläggning. Utvärderingen av testerna visar att den hydrauliska 
konduktiviteten var högre öster om väg E4 än området väster om 
vägen. I tabell 4 kan de ansatta genomsnittliga transmissiviteterna 
och uppskattade hydrauliska konduktiviteterna ses på östra och 
västra sidan om väg E4. (Trafikverket, 2010b) 

Tabell 4. Visar på transmissiviteten och den hydrauliska 
konduktiviteten väster och öster om väg E4. 

Område 
Transmissivitet, T 

[m
2
/s] 

Hydraulisk konduktivitet, K 
[m/s] 

Väster om E4 1*10
-6
 4*10

-7
 

Öster om E4 2*10
-4
 6,7*10

-5
 

Grundvattensänkning 

För att konstruktion av broarnas stöd skulle kunna utföras på ett 
säkert sätt skulle grundvattennivån sänkas av innan schaktning. På 
vissa ställen ligger även den planerade trafikplatsen under grund-
vattennivå och grundvattennivån behöver sänkas av permanent. 

 Gång- och cykelvägstunneln 

En tillfällig grundvattensänkning vid jord och bergschakt skulle 
utföras innan gång- och cykelvägsbron konstrueras över Skan-
senvägen. Grundvattennivån skulle sänkas av som minst till un-
derkanten på terrassen. För att undvika vatten i schaktgropen 
vid nederbörd så skulle länshållning genom pumpar i pumpgro-
par ske. (Trafikverket, 2010a) 
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 Broarna för väg E4 

Där bron för E4 skulle konstrueras skulle grundvattnet också 
sänkas av permanent innan konstruktion. Detta då delar av tra-
fikplatsen befinner sig i nivå med den nuvarande grundvattenni-
vån. Grundvattennivån skulle sänkas av till en nivå på +3.8 m 
för att höja stabiliteten vid schaktning under grundvattennivå. 
För att undvika vatten i schaktgropen vid nederbörd så skulle 
länshållning genom pumpar i pumpgropar ske. (Trafikverket, 
2010a) 

I figur 15 kan de planerade broarna ses, de röda områden är där 
vattnet behöver sänkas av innan arbetet kan fortskrida. Avled-
ning av grundvattnet kommer att ske från det lagret/de lagren 
vilket/vilka består av sand/grus/silt. Detta/dessa lager ligger 
under ett tätare lager av sand/silt/lera. (Trafikverket, 2010b) 

 
Figur 15. Områden där grundvattennivåer behöver sänkas av 
under bygg- samt driftskede för Trafikplats Rosersberg. 
(Trafikverket, 2010b) 

 Utrustning för grundvattenavsänkning 

För att utföra grundvattenavsänkningen så skulle nio filterbrun-
nar installeras plus de två pumparna som användes vid prov-
pumpningen. Lägena på dessa brunnar kan ses i figur 16. Place-
ringar av dessa skulle dock föregås av undersökning på plats 
med skruvprovtagning huruvida det finns någon tillrinning på 
platsen och att den hydrauliska konduktiviteten är tillräckligt 
hög, annars kan läget omplaceras något.   

 
Figur 16. Placering av filterbrunnar samt grundvattenrör. (Tra-
fikverket, 2010b) 
Eftersom de vattenförande lagrena endast uppträdde ställvis var 
det svårt att förutse dess nivå och utbredning. Därför eftersträ-
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vades ett filter som maximerar avledningen av vatten från de 
mest konduktiva lagren. Då risken fanns att ett lager med fin-
korniga material penetreras så rekommenderas ett sandfilter runt 
filterröret. Detta för att minska risken för igensättning och för-
sämrad kontakt med filterröret.  (Trafikverket. 2010b) 

Det var viktigt att diametern på foderröret vid borrningen inte 
var mindre än ca 190 mm, detta för att sandfiltret och filterröret 
skulle ha en tillräcklig diameter. Innerdiametern på filterröret 
skulle vara minst 90 mm. Foderrörets och filtrets längd skulle 
minst vara ner till grundvattnets orörda nivå. Varje brunn skulle 
förses med sänkpump/borrhålspump samt utrustning som ledde 
bort det uppumpade vattnet. Utrustningen skulle möjliggöra 
kontroll och justering av grundvattennivå i pumpbrunnen. Detta 
skulle kunna göras för att minska påverkan i området. Det för-
väntade maximala flödet till en enskild brunn var 50 l/min. 

Påverkansområde 

Då förhållandena i området är så pass heterogena var det svårt att 
förutsäga hur stort påverkansområdets utbredning skulle bli. Den 
lokala grundvattenbildningen som tillför grundvatten till trafik-
platsen är dock relativt liten, vilket gör att den inte förändrar vat-
tenbalansen i området mer än nämnvärt. I figur 17 kan det be-
dömda påverkansområdet ses. (Trafikverket. 2010b) 

 
Figur 17. Området som kommer att påverkas av grundvat-
tensänkningarna. (Trafikverket, 2010b) 
Utifrån resultaten från provpumpningen har en avstånds-
avsänkningsanalys utförts som kommer visa på hur området på-
verkas av pumpningen och hur avsänkningen ser ut. Bedömning-
en är att på östra sidan om E4 så indikerar analysen att influensra-
dien kommer att ligga på ungefär 75-100 m. När analysen gjordes 
av vilka grundvattenrör som påverkades så förstärktes bilden av 
att akviferen är heterogen där det förekommer vattenförande lager 
på några platser. Österut så fanns det tecken på att en positiv hyd-
raulisk gräns finns vilket betyder att den bidrar med ett mindre 
vattenflöde in i akviferen. Detta kan tyda på antingen ett läckage 
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från överliggande eller underliggande lager eller ökad mäktighet av 
det lager som bidrar med störst mängd vatten till akviferen.  

På den västra sidan är det bedömt att samma influensradie kom-
mer att uppstå, ca 75-100 m då transmissiviteten i jordlagren är i 
ungefär samma storlek som på den östra sidan om väg E4. (Tra-
fikverket. 2010b) 

Test av mall på Trafikplats Rosersberg 

De planerade lägena för pumpbrunnar och grundvattenrör besk-
revs i avsnittet om utrustningen för grundvattenavsänkning, se fi-
gur 16. De faktiska lägena för pumpbrunnarna och grundvattenrö-
ren kan ses i figur 18. 

 
Figur 18. De faktiska lägena för filterbrunnarna och grund-
vattenrören. (Veidekke, 2011) 
Den allmänna beskrivningen av geologin i området beskrivs som 
torrskorpelera som överlagrar ett siltigt/sandigt lager på berg al-
ternativt en lösare siltig lera under torrskorpeleran som övergår i 
en lera varvad med silt och sand. Nedåt går denna lera över i en 
fastare siltig morän på berg. Den typjord som passar bäst in på 
detta område är typjord 4, se figur 19. 

 
Figur 19. Jordtyp 4 var mest lik marken i Rosersberg. 
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Den första parametern som ska bestämmas är den hydrauliska 
konduktiviteten i det vattenförande lagret. Det mest vattenförande 
lagret i denna profil är den siltiga moränen som ofta har tunna la-
ger av sand och silt i sig. Pumptest och slugtest har gjorts i områ-
det och den hydrauliska konduktiviteten som togs fram kan ses i 
tabell 5. Den är ansatt till 6,7*10-5 m/s öst om väg E4 där den vat-
tenförande kapaciteten var högre än på den västra sidan om E4 
som fick ett ansatt värde på 4*10-7 m/s.  

Mäktigheten på det vattenförande lagret varierade mycket i områ-
det och det är därför svår att få en rimlig uppskattning av den. En-
ligt jordtyp 4 har denna jordtyp en mäktighet på den siltiga morä-
nen och silten på ungefär 3 meter, vilket har använts i 
beräkningarna. I tabell 5 kan den ansatta transmissiviteten ses. Där 
kan utläsas att transmissiviteten öster om E4 har fått det ansatta 
värdet 2*10-4 m2/s och på den västra sidan 1*10-6 m2/s. 

Tabell 5. Parmetervärden använda i beräkningarna 
Parametrar Öst om E4 Väst om E4 Enhet 

K 6,7*10
-5

  4*10
-7

 [m/s] 

B 3 3 [m] 

T 2*10
-4

  1*10
-6

 [m
2
/s] 

Ss 5*10
-4

 5*10
-4

 [m
-1

] 

Detta är en sluten akvifer vilket betyder att det bara är den speci-
fika magasinskoefficienten och mäktigheten på det vattenförande 
lagret som används. Den specifika magasinskoefficienten för en 
kompakt sand ligger mellan 1,28*10-4 och 2,03*10-4 m-1 medan en 
mellanhård lera ligger mellan 9,19*10-4 och 1,28*10-3 m-1. Ef-
tersom det är en siltig morän ansätts värdet på den specifika ma-
gasinskoefficienten till 5*10-4 m-1, vilket ligger mellan dessa. 

I produktion slutade det med att 8 pumpar användes, varav 4 
stycken pumpbrunnar låg på den östra sidan och 4 stycken på den 
västra sidan om E4. Förenklingen har gjorts att 4 pumpbrunnar 
användes för att sänka grundvattennivån öster om E4, och 4 
pumpbrunnar användes för att sänka grundvattnet på den västra 
sidan. Se pumpbrunnarnas nya placering i figur 20. 
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Figur 20. Placering av pumpbrunnar i produktion. 
(Veidekke, 2011) 
Andra parametervärden som användes i mallen vid beräkningar 
kan ses i tabell 6. 

Tabell 6. Parametervärden använda vid beräkningar av 
grundvatten sänkning 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

rw 0,1 [m] Pumpbrunnens radie 

hw, v +7,5 [m] Ursprunglig grundvattennivå 
(medelvärde) väster om E4 

hgw, ö +5 [m] Ursprunglig grundvattennivå 
(medelvärde) öster om E4  

hgw, v +6,5 [m] Grundvattennivå i pumpbrunn vid 
avsänkning i pump C, D, E, F 

hw, ö +3,5 [m] Grundvattennivå i pumpbrunn vid 
avsänkning i pump G, H, I, J 

rx 25 - 60  [m] Ungefärlig sträcka från pump-
brunn till avsänkningsplats 

Enligt vattendomen får grundvattennivån inte understiga nivån 
+3,2 och innan konstruktionen i området börjar så ska grundvat-
tennivån inte överstiga +3,8. 

På östra sidan installerades fyra stycken pumpbrunnar, dessa var 
J10, I9, H8 och G7, se placering i figur 20. Det fanns ingen mät-
ning av pumphastighet som använts vid avsänkningen. Det för-
väntade maximala flödet till en enskild brunn var 50 l/min men 
pumpflödet ska kunna minskas till enstaka liter. Avsänkningen har 
kontrollerats i grundvattenröret GWR153 under perioden 1 sep-
tember 2012 till 22 maj 2013. Därför görs den första beräkningen 
av avsänkningen i mallen med pumphastighet på 50 l/min i samt-
liga fyra brunnar med avståndet till GWR153 från alla brunnarna, 
se tabell 7.  

Tabell 7. Pumphastighet för pumpbrunnarna öst om E4 och 
deras avstånd till Grundvattenrör GWR153 
Öst om E4 Q Pumphastighet rx Avstånd till GWR153 

Pump J10 50 [l/min] 55 [m] 

Pump I9 50 [l/min] 50 [m] 

Pump H8 50 [l/min] 120 [m] 

Pump G7 50 [l/min] 125 [m] 

På den västra sidan om E4 installerades också fyra stycken pump-
brunnar, dessa var F6, E5, D4 och C3. Ingen dokumenterad 
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pumphastighet finns dokumenterad för denna sida heller. Därför 
används samma pumphastighet som på den östra sidan då detta är 
den pumphastighet som anses vara den maximala. Pumpbrunnar-
nas avstånd till GWR 153 kan ses i tabell 8. 

Tabell 8. Pumphastighet för pumpbrunnarna väst om E4 och 
deras avstånd till grundvattenrör GWR153 
Väst om E4 Q Pumphastighet rx Avstånd till GWR153 

Pump F6 50 [l/min] 160 [m] 

Pump E5 50 [l/min] 170 [m] 

Pump D4 50 [l/min]  210[m] 

Pump C3 50 [l/min]  220[m] 

 Trafikplats Rinkeby 3.6.2.

Under åren 2010-2013 anlade Veidekke en ny trafikplats i Rinkeby 
för att minska köbildning och öka trafiksäkerheten i området. I 
detta projekt fick väg E18 en ny riktning, till trafikplatsen anslöts 
också väg 278/Ulvsundavägen, se figur 21. (Veidekke, 2015) 

Kontraktsformen var liksom i Trafikplats Rosersberg en general-
entreprenad, så projekteringen av arbetet var redan utförd. Nedan 
följer den information om geologin, geohydrologin och hydrolog-
in som Veidekke fick i de tekniska beskrivningarna i förfrågnings-
underlaget. Eftersom Veidekke gav det lägsta budet så vann de 
anbudet, och resultatet av grundvattensänkningen kan ses i det 
sista avsnittet i nedanstående text. 

 
Figur 21. Området där Trafikplats Rinkeby skulle anläggas. 
(Google maps, 2015b) 
Konstruktion 

I samband med byggandet av trafikplatsen skulle Veidekke anlägga 
ett dagvattensystem för att ta hand om den ökade dagvatten-
mängden. En fördamm skulle anläggas för att sakta ner och sprida 
ut inflödet innan dagvattnet kommer in i själva huvuddammen 
(Alm m fl., 2010). Vid anläggandet av fördammens botten kom-
mer schaktning att utföras. Området består av tjocka lager lera 
som är underlagrat av ett friktionslager där det finns en sluten 
akvifer. Den slutna akviferens grundvattennivå ligger som högst i 
marknivå. Dessa förhållanden gjorde att vid schaktning av dam-
men, när jordlast tas bort i lerlagret, fanns det risk för bottenupp-
tryckning. För att reducera risken för detta skulle en grundvatten-
sänkning utföras. (Vägverket, 2009) 

Det högsta tillåtna grundvattentrycket när dammen är i drift är 
+8.4 m, detta är för att reducera den fortsatta risken för botten-
upptryckning. 
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Geologi 

Sonderingar av geologin gjordes vid utsättningarna av grundvat-
tenrören SG3500 och SG3499, se deras placeringar i figur 17. 
Siktningsprover av friktionslagrena gjordes på båda sonderingarna 
men inget representativt siktprov kunde tas i SG3499, därför an-
vändes inte detta prov vid beräkningar av den hydrauliska kon-
duktiviteten. Siktningsprovet visade att friktionslagret är en sand 
med lika stora delar finsand, mellansand och grovsand. (Vägver-
ket, 2009) 

Sonderingen visar att området i nordväst (runt SG3499) bestod av 
tjocka lager lera, ca 8.5 m underlagrat av ett tunt lager sand på 
berg. Området i sydöst (runt SG3500) består också av ett tjockt 
lager lera, ca 8 m. Detta lager är underlagrat av ca 1.5 m lager sand 
på berg, se sonderingsprotokoll i bilaga VII. (Vägverket, 2009) 

Hydrologi 

Hydrologin har undersökts på platsen för den blivande dammen 
och grundvattenrör har placerats ut. Läget för grundvattenrören 
kan ses i figur 22. Grundvattennivåer i området har noterats ligga 
som högst i marknivå. I grundvattenrören SG3499 och SG3500 
som befinner sig på platsen där dammen skulle byggas ligger 
grundvattennivåerna som högst på +9.8 m respektive +9.5 m. I 
SG3003G som befinner sig utanför men närmast dammen låg 
grundvattennivån som högst på +8.5 m. Grundvattennivåerna i 
AG8 låg som högst på +11.1 m, medan de i TG411 låg som högst 
på +9.1 m. (Vägverket, 2009) 

 
Figur 22. Översiktskarta över dammanläggning och rörens 
placering. (Vägverket, 2009) 
Hydrauliska tester 

Slugtester har utförts i de två brunnarna SG3499 och SG3500. 
Utvärderingen av de hydrauliska egenskaperna gjordes därefter. 
Värdena på den uppskattade hydrauliska konduktiviteten kan ses i 
tabell 9. Resultatet av siktningen av friktionslagret kan också ses i 
tabell 9. Som nämndes innan så fanns det inget representativt re-
sultat för sonderingen i SG3499 och ingen siktning gjordes därför. 
I det nordvästra området var resultaten från slugtesten liknande, 
men resultatet på slugtest 2 gav en bättre passning i Aqtesolv och 
därför användes detta resultat. I det sydöstra området har medel-
värdet av de två resultaten från slugtesterna använts. De ansatta 
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värdena av den hydrauliska konduktiviteten kan också ses i tabell 
9. (Vägverket, 2009) 

Tabell 9. De hydrauliska testernas resultat av den hydrau-
liska konduktiviteten i det nordvästra och sydöstra området. 
(Vägverket, 2009)  

Område 
Slugtest 1, 

K [m/s] 
Slugtest 2, 

K [m/s] 
Siktning, 
K [m/s] 

Ansatt värde, 
K [m/s] 

Nordväst 
(SG3499) 3*10

-6
 4*10

-6
 - 3*10

-6
 

Sydöst 
(SG3500) 7*10

-6
 1*10

-5
 2.31*10

-6
 8*10

-6
 

Efter en bedömning av den vattenförande kapaciteten (hydrau-
liska konduktiviteten och tjockleken på lagret) på friktionslagret 
gjordes utvärderingen att området kan delas in i två delområden. 
Det nordvästra området hade ett tunnare friktionslager med en 
lägre hydraulisk konduktivitet. Transmissiviteten i det nordvästra 
området är ansatt till 7*10-6 m2/s.  (Vägverket, 2009) 

Det sydöstra området har friktionslager på någon meters mäktig-
het och har en relativt god konduktivitet. Transmissiviteten i detta 
område är ansatt till 1.6*10-5 m2/s.   

(Vägverket, 2009) 

Grundvattensänkning 

Stundtals så finns det höga grundvattennivåer i området som kan 
leda till höga grundvattentryck. När schakten av fördammen skulle 
utföras så fanns det risk för bottenupptryckning av schaktbotten, 
därför var det nödvändigt att göra en grundvattensänkning innan 
schaktningen börjar. Grundvattenavsänkningen utfördes under 
hela fördammen. (Vägverket, 2009) 

En simulering av avsänkningen utfördes i Excel där de observe-
rade grundvattennivåerna används som utgångspunkt, denna av-
sänkning kan ses i figur 23.  (Vägverket, 2009) 

 
Figur 23. Grundvattennivåer vid avsänkning med rörgalleriet. 
(Vägverket, 2009) 
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 Utrustning för avsänkning 

För att sänka av grundvattnet placerades ett rörgalleri precis ut-
anför dammen, se rörens placering i figur 24. De gröna punkter-
na markerar ungefärliga lägen på rören. Detta rörgalleri har en 
dränerande effekt och leder bort grundvattnet till minst 0,25 m 
lägre nivå. Eftersom den högsta tillåtna trycknivån är +8,4 m 
kommer rörgalleriets dränerande nivå att ligga på +8,1 m. Detta 
för att inte uppnå en högre nivå än den högsta möjliga trycknivå 
på +8,4 m under de mer centrala delarna av dammen. (Vägver-
ket, 2009) 

 
Figur 24. Placering av rörgalleri samt befintliga grundvattenrör. 
(Vägverket, 2009) 

Rörgalleriet består av åtta stycken rör, de placeras i den undre 
akviferen med ett filter av friktionsmaterial. Exempel på utrust-
ning som kan användas är 2-tums stålrör med krysspets perfore-
rad med 6 mm hål. Från rörets botten och uppåt skulle filterlag-
ret med friktionsmaterial på 1 m ligga. Rörens placeringar gör att 
tappningen av grundvattnet sker under projekterad nivå, avrin-
ningen anordnas sedan från rörets överkant till fördammen. Vid 
högsta möjliga grundvattennivåer kommer 1-2 l/min att ledas 
bort från den undre akviferen till dammen. (Vägverket, 2009) 

Test av mall Trafikplats Rinkeby 

Det första som gjordes var att välja typjord. Geologin där dam-
men ska byggas beskrivs som tjocka lager lera som underlagras av 
ett friktionslager på berg. Detta stämmer väl överens med typjord 
1 som därför valdes, se figur 25. 
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Figur 25. Typjord 1 var den jord som passade bäst in på om-
rådet i Rinkeby. 
Enligt siktkurvan, se bilaga IX, så består friktionsjorden av en 
sand mer än en sandig morän som typjord 1 beskriver. Enligt sikt-
kurvan består friktionslagret av 25% grovsand, 35% mellansand 
och 15% finsand. Resten av fraktionerna består av en större del 
grus och en mindre del silt och lera. Sand har enligt tabell 1 en 
hydraulisk konduktivitet som ligger mellan 10-1 och 10-6. Enligt de 
givna värdena på den hydrauliska konduktiviteten så har området i 
sydöst en högre hydraulisk konduktivitet på 8*10-6 m/s. Området i 
nordväst är inte lika vattenförande och det ansatta värdet är 3*10-6 

m/s. Värdena på den hydrauliska konduktiviteten redovisas i ta-
bell 10. 

Sandens mäktighet är enligt sonderingarna skiftande i det nord-
västra respektive det sydöstra området av fördammen. Mäktighet-
en på sandlagret är större i det sydöstra och mindre i det nord-
västra området men det har antagits att typjordens mäktighet på 1 
m är representativt.  

Transmissiviteten kan beräknas enligt ekvation (5) men är också 
ansatt efter att slugtesten gjorts. Som nämndes ovan är den hyd-
rauliska konduktiviteten och mäktigheten på det vattenförande 
lagret större i det sydöstra området än i det nordvästra. Trans-
missiviteten i de sydöstra delarna av dammen är 1,6*10-5 m2/s och 
7*10-6 m2/s i de nordvästra delarna, se tabell 10. Observationsrör 
TG411 ligger ca 70 m från avsänkningsplatsen. Mätningar på detta 
rör har utförts innan, under och efter avsänkningen. TG411 är be-
lägen sydöst om dräneringsgalleriet, därför har det sydöstra värdet 
på den hydrauliska konduktiviteten använts. 

Den specifika magasinskoefficienten kan ses i tabell 10. Eftersom 
sanden ligger packad under ett tjockt lager med lera antas sandlag-
ret vara kompakt. Den specifika magasinskoefficienten ligger en-
ligt tabellen mellan 1,28*10-4 och 2,03*10-4 m-1. Medelvärdet på 
den specifika magasinskoefficienten blir då ca 1,65*10-4 m-1. 

Tabell 10. Parametervärden på friktionsjorden 

Parametrar Sydöst Enhet 

K 8*10-6 [m/s] 

B 1 [m] 
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T (givet) 1,6*10-5 [m2/s] 

Ss 1,65*10-4 [m-1] 
Eftersom rörgalleriet har en dränerande effekt på friktionsjorden 
under dammen så räknas alla dräneringsrör tillsammans som en 
enda stor dränering på 1-2 l/min. 

Medelvärdet på radien på ytan som ska dräneras blir 7 m då för-
dammen har en oval form med den kortare radien på 6 m och den 
längre radien på 8 m, se figur 26. 

 
Figur 26. Placering av dräneringsrör 
Den maximala trycknivån under dammen, (se den mindre ringen i 
figur 26) ligger på +8,4 m. Denna nivå blir den som är i dräne-
ringsbrunnarna. Trycknivån under dammen kommer därför vara 
lägre än +8,4 m. Annan information som berör dräneringsbrun-
narna kan ses i tabell 11. 

Tabell 11. Parameter värden som används i beräkningarna 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

rw 7 [m] Det dränerade områdets 
radie 

hgw +9,5 [m] Ursprunglig grundvatten-
nivå vid dammen (medel-
värde)  

hgw, TG411 +8,5 [m] Ursprunglig grundvatten-
nivå vid TG411(medelvärde) 

hw +8,4 [m] Grundvattennivå i dräne-
ringsbrunn vid avsänkning 

rx 70 [m] Ungefärlig sträcka från 
dräneringsbrunn till av-
sänkningsplats 

 Industriområdet Billerud-Korsnäs 3.6.3.

Under våren 2015 började Veidekke Entreprenad anlägga en ny 
fiberficka för utökad förbränning av biofiber. Denna nya anlägg-
ning skulle anläggas för Bomhus Energi inne på industriområdet 
Billerud-Korsnäs utanför Gävle (WSP, 2015a), se figur 27. 
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Kontraktsformen var även i detta fall en generalentreprenad, så 
projekteringen av arbetet var redan utförd. Nedan följer den in-
formation om geologin, geohydrologin och hydrologin som 
Veidekke fick ta del av i de tekniska beskrivningarna i förfråg-
ningsunderlaget. Eftersom Veidekke gav det lägsta budet vann de 
anbudet, och resultatet av grundvattensänkningen kan ses i det 
sista avsnittet i nedanstående text. (WSP, 2015a) 

 
Figur 27. Industriområdet Billerud-Korsnäs placering. 
(Google maps, 2015c) 
Konstruktion 

När denna fiberficka ska grundläggas kommer vissa delar anläggas 
under marknivå. Vid grundläggningen är det därför nödvändigt att 
göra en djupare schakt, delvis spontad. Schakten ska utföras till 
minst nivå +5,0 m och återfyllas om nödvändigt. På denna nivå 
finns lämplig jordart för grundläggning, nämligen friktionsjord. 
Denna nivå används som referensnivå +0,0 m i industrins lokala 
höjdreferenssystem. Detta betyder att referensnivåer i bygghand-
lingarna skiljer sig med 5 m jämfört med denna rapport. (Notera 
detta i bilaga X.) (WSP, 2015b) 

Geologi 

Ett större antal sonderingar har gjorts i området där den nya fiber-
fickan ska anläggas. Marknivån ligger på mellan +10,0 m och 
+10,5 m och består enligt sonderingsproverna av ca 1 m friktions-
jord/fyllning/sprängsten överst. Ett tunnare lager av lera på ca 1 
m underlagrar det lagret och sedan under leran finns ett tjockare 
lager friktionsjord på berg, ca 6-7 m. (För att studera sonderingar 
se bilaga VIII). (WSP, 2015a) 

Hydrologi 

Grundvattennivåerna i området har lästs av två gånger och det 
visade sig att de låg på samma nivå under denna tid. 
Grundvattennivån som avlästes i grundvattenröret var +7,3 m.  
(WSP,2015a) 

Hydrauliska testerutförda i området 

Inga hydrauliska tester har utförts i området, dock så grävdes en 
provgrop. Det noterades att gropen återfylldes snabbt av vatten 
och att det översta lagret av friktionsjord/fyllnad och sprängsten 
därför har en väldigt hög konduktivitet. (WSP, 2015c) 

Grundvattensänkning 

Schakten skulle utföras till minsta nivå på +5,0 m. För att schak-
ten ska kunna utföras säkert ska vattennivån sänkas av ca 1 m un-
der terrassnivån. Detta ger en avsänkning av grundvattnet på ca 3 
m. (WSP, 2015c) 

 Utrustning för avsänkning 
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För att sänka av grundvattnet ska 18 stycken filterbrunnar med 
dränkbrunnar användas. Dimensionen på pumparna ska vara 
som minst så att varje pump kan leda bort 5 l/s. Åtta stycken 
brunnar ska placeras på respektive långsida om schakten och en 
pumpbrunn på vardera kortsida. Brunnarna ska anläggas så att 
de ligger ca 5 m ifrån varandra och minst 5 m från fiberfickan. 
Filterbrunnarna ska även anläggas så att de ligger minst 1 m un-
der schaktbotten. För att kontrollera grundvattennivåer ska 3 
stycken grundvattenrör anläggas vid planerad fiberficka. Dessa 
ska mätas av före, under och efter avsänkningen. (WSP, 2015c) 

Test av mall Billerud-Korsnäs 

Geologin i området beskrevs enligt avsnittet ovan, överst finns ett 
lager med sprängsten/fyllning/friktionsjord. Detta lager är under-
lagrat av ett tunnare lager lera. Leran underlagras sedan av ett 
tjockare lager friktionsjord på berg. Den typjord som stämmer bra 
överens med jordlagerföljden är typjord 3, se figur 28.  Friktions-
jorden som underlagrar leran verkar dock vara ett mer homogent 
lager än uppdelad i två lager. I Billerud-Korsnäs finns också ett 
friktionslager ovanpå leran som inte är en naturlig avlagring utan 
uppkommit av mänsklig aktivitet i området. 

 
Figur 28. Typjord 3 var den som passade bäst in på området 
i Billerud-Korsnäs. 
Ingen hydraulisk konduktivitet är given i området och sondering-
en visar att det är en friktionsjord som ligger under lerlagret. Be-
dömningen görs att det är en sandig morän med spår av grus som 
underlagrar leran. En sandig morän har enligt tabell 1 en hydrau-
lisk konduktivitet som ligger mellan 10-6 och 10-8 m/s. En grusig 
morän ligger mellan värdena 10-5 och 10-7 m/s. Det antas att den 
hydrauliska konduktiviteten är relativt hög då det finns spår av 
grus och den hydrauliska konduktiviteten ansätts till 3*10-5 m/s. 

Sonderingarna som är gjorda i området visar mäktigheten på frikt-
ionsmaterialet och i de fallen sonderingen har gjorts ner till berg är 
friktionsjordens mäktighet ca 7 m. Eftersom ingen transmissivitet 
är given beräknas den enligt ekvation (5). Resultatet på den beräk-
nade transmissiviteten kan ses i tabell 12.  

Tabell 12. Parameter värden för beräkning av avsänkning. 
Parametrar   Enhet 

K 3*10
-5

 3*10
-5

 [m/s] 

B 7 7 [m] 
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T (givet) 2,1*10
-4

 2,1*10
-4

 [m
2
/s] 

Ss 1.02*10
-4

 1.02*10
-4

 [1/m] 

Den specifika magasinskoefficienten enligt tabell 3 ligger för en 
kompakt sand mellan 1,28*10-4 och 2,03*10-4 m-1 och för en kom-
pakt, sandig grus mellan 4,92*10-5 och 1.02*10-4 m-1. Medelvärdet 
på den specifika magasinskoefficienten ansätts därför till 1.02*10-4 

m-1 då bedömningen är att den kompakta sanden innehåller en del 
grus. 

Tabell 13. Parametervärden på brunnsradie, grundvatten-
nivå, grundvattennivå i pumpbrunn och avstånd till tippfick-
an. 

Parameter Värde Enhet Förklaring 

rw 0,045 [m] Pumpbrunnens radie 

hgw +7,3 [m] Ursprunglig grundvattennivå (me-
delvärde)  

hw +4 [m] Grundvattennivå i pumpbrunn vid 
avsänkning 

rx 18 och 
17  

[m] Ungefärlig sträcka från pumpbrunn 
till bortre kant på avsänkningsplats 

Grundvattennivån ska ligga på ca +4 m innan schakten utförs. 
WSP hade beräknat att det skulle behövas 18 pumpbrunnar för att 
få bort vattnet men vid konstruktion så användes endast 3. Läget 
på dessa tre pumpbrunnar kan ses i figur 29, i samma figur kan 
även avstånden rx ses och läget för den nya tippfickan. Pumphas-
tigheten som använts vid avsänkningen i dessa tre pumpbrunnar 
har varierat under pumptiden, (se bilaga X). Då de beräkningsme-
toder som använts i mallen enbart kan användas vid stationär 
pumpning har ett medelvärde på pumpningen tagits fram. 

 
Figur 29. Placering av pumpbrunnar och den nya tippfickan. 
För perioden 19 maj 2015 till 22 maj 2015 har alla tre pumpar an-
vänts, eftersom pump 3 får ett avbrott efter den 22 maj. Ett me-
delvärde på pumphastigheten under denna period har tagits fram 
för varje pump, medelvärdena kan ses i tabell 14. I tippfickans 
övre del är en tätspont placerad vilket kan ses i figur 30, här kan 
även avstånden till grundvattenrör Gw1 ses.  

Tabell 14. Medelvärde på pumphastigheten i alla tre brun-
narna 

Pump Pumphastighet  Enhet 

Pump 1 456 l/min 

Pump 2 39 l/min 
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Pump 3 20 l/min 

 

 
Figur 30. Här kan avstånd till Gw1 från pumpbrunnarna ses. 
Den övre blå markeringen i tippfickan är en tätspont. 

4. RESULTAT  

I detta avsnitt kan resultatet av beräkningarna på de olika pro-
jekten och dess observerade avsänkningar ses.   

4.1. Trafikplats Rosersberg 
Vid beräkning på både östra och västra sidan med 50 l/min blev 
avsänkningen 0 m i den punkt avsänkningen skulle ner till nivå 
+3,8 m respektive +6,5 m. Influensradien blev 1 m och avsänk-
ningsplatsen ligger mellan 30 och 60 meter från pumpbrunnarna. I 
detta fall var det ingen av pumpbrunnarna som påverkade områ-
det.  

Tabell 15. Beräknade värden med använda parametrar. 
Parametrar Öst om E4 Väst om E4 Enhet 

K 6,7*10
-5

 4*10
-7

 [m/s] 

b 3 3 [m] 

T (givet) 2*10
-4

 1*10
-6

 [m
2
/s] 

Q per brunn 50 50 [l/min] 

Beräknade värden Öst om E4 Väst om E4 Enhet 

R 1 1 [m] 

S70 0 0 [m] 

t 0 0 [timmar] 

t 0 0 [dagar] 

Observationsröret GWR153 är det rör som funnits innan, under 
och efter pumptiden. Dess placering kan ses i figur 18. Vid beräk-
ning av avsänkning i GWR153 blev resultatet att grundvattennivån 
inte kommer att påverkas, vilket inte stämmer.   I röret, GWR153, 
ses en tydlig indikation på att grundvattnet är påverkat och att en 
avsänkning uppstått, se figur 31. 
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Figur 31. Grundvattennivåer i observationsrör GWR153 innan 
och under pumpning. 

4.2. Trafikplats Rinkeby 
Resultatet av de beräknade värdena på influensradien R, avsänk-
ning hx i rx och tiden t kan ses nedan i tabell 16.  

Tabell 16. Resultat från beräkningar av trycknivån med dräne-
ringshastighet på 1,5 l/min. 

Parametrar Sydöst Enhet 

K 8*10
-6

 [m/s] 

b 1 [m] 

T (givet) 1,6*10
-5

 [m
2
/s] 

Q 1,5 [l/min] 

Beräknade värden Sydöst Enhet 

R 584 [m] 

S70 0.53 [m] 

t 421 [timmar] 

t 18 [dagar] 

Inga representativa uppmätta nivåer finns att tillgå under dammen, 
det närmaste observationsröret är TG411 som befinner sig 70 m 
sydöst om dammen. Uppmätta nivåer i detta rör innan pumpning-
en startade var +8,5 m. 

Den beräknade grundvattensänkningen efter en dränering på 1,5 
l/min och ca 20 dagar är 0,5 m i punkten för TG411. I dräne-
ringsbrunnarna ligger grundvattennivån på +8,4 m. 

Vid jämförelse med avsänkningen i TG411 som kan observeras i 
figur 32 så kan det ses att efter ca 20 dagar har det nästan inte hänt 
något med grundvattennivån i TG411. Enligt uppmätta värden 
ligger grundvattennivån vid start på +8,90 m i TG411 och efter 21 
dagar på +8,92 m vilket är lite högre än den initiala nivån. I detta 
fall stämmer därför inte mallen och de observerade värdena.  
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Figur 32. Uppmätt förändrad trycknivå i friktionslagret i 
grundvattenrör TG411. 

4.3. Industriområde Billerud-Korsnäs 
Vid beräkningarna av avsänkningen i Billerud-Korsnäs så har me-
delvärdena på pumphastigheterna i tabell 14 använts. Resultatet 
från mallen ger en avsänkning i Gw1 på 2,29 m. Detta kommer in-
träffa när pump 3 har uppnått stationärt förhållande vilket är efter 
ett flertal år. Då mätningar i Gw1 har gjorts i 3 dagars tid beräknas 
avsänkningen efter 3 dagar för pump 3. Avsänkning för pump 3 i 
Gw1 blir då 1,0 m och för pump 2 blir avsänkningen 0,3 m vilket 
stabiliseras efter ungefär en timmes pumpning. Pump 1 kommer 
inte att påverka avsänkningen då flödeshastigheten i pumpen är 
för hög och influensradien blir för liten för att påverka Gw1. Den 
totala avsänkningen i Gw1 bli då enligt mallen 1,3 m, detta kan ses 
i tabell 17. 

Tabell 17. Resultat från beräkningar med pumphastigheter 
på 446 l/min, 39 l/min och 20 l/min. 

Parametrar Pump 1 Pump 2 Pump 3 Enhet 

K 3*10
-5

 3*10
-5

 3*10
-5

 [m/s] 

b 7 7 7 [m] 

T  2,1*10
-4

 2,1*10
-4

 2,1*10
-4

 [m
2
/s] 

Q per brunn 446 39 20 [l/min] 

Beräknade värden Gw1   Enhet 

R 0 37 21198 [m] 

sx 0 0,3 2,0 [m] 

t 0 0,6 188960 [timmar] 

t 0 0 7873 [dagar] 

Grundvattennivåerna i grundvattenröret Gw1 har studerats, (se bi-
laga X). Mellan perioden 19 maj 2015 och 22 maj 2015 när alla 
pumpar används kan en avsänkning på 0.98 m i GW 1 observeras. 
Vid beräkningar fås en större avsänkning än de observerade vär-
dena, avsänkningen blir alltså 0,3 m större. I Figur 30 kan en 
tätspont observeras i den övre delen av tippfickan. Denna 
tätspont är placerad mellan grundvattenröret Gw1 och pumparna 
1 och 2. Detta kan medföra att pump 1 och pump 2 inte kommer 
att påverka grundvattennivån i Gw1. Om så är fallet kommer en-
bart pump 3 att påverka avsänkningen i Gw1 och då fås en total 
avsänkning på 1 m i Gw1, vilket är samma värde som i mätning-
arna, (se bilaga X).  
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5. DISKUSSION  

Mallen är uppbyggd på Thiems ekvation då det har antagits att 
Veidekke vill ha stationära tillstånd vid konstruktion av säkerhets-
skäl. Vid användning av den krävs ett antal antaganden som måste 
uppfyllas för att den ska kunna användas. Detta är förenklingar av 
verkligheten då naturen i sig oftast inte ser ut som de teoretiska 
beräkningarna. De antaganden och förenklingar som har gjorts för 
att kunna använda Thiems är att jordlagren är homogena, 
isotropa, horisontella och har en oändlig utbredning. Detta kom-
mer att påverka avsänkningstrattens utseende och influensradien 
då det i verkligheten oftast inte existerar sådana jordlager. Hydrau-
liska gränser som i stor grad påverkar avsänkningsförloppet bort-
ses från vid användning av Thiems. I anbudsfas får Veidekke oft-
ast inte heller information om sådant som kan fungera som 
hydrauliska gränser. Det kan leda till att den beräknade influensra-
dien blir större än i verkligheten. Avsänkningen i området mellan 
pumpen och den hydrauliska gränsen blir då större än den beräk-
nade avsänkningen. Pumphastigheten och tiden för avsänkningen 
kan då bli överskattad.  

Andra antaganden som krävs för att använda Thiems är att stat-
ionära tillstånd ska ha uppkommit. I vissa tätare jordarter tar det 
lång tid att uppnå stationära förhållanden och därför har det anta-
gits att pesudostationära förhållanden uppkommit och att Thiems 
därför är användbar. I praktiken är inte alltid detta fallet. 

Pumpbrunnen ska penetrera hela akvifereren ner till den imper-
meabla botten för att Thiems ska kunna användas. Det är oklart 
om så är fallet i alla projekten och detta kan leda till en del fel i be-
räkningarna. Mäktigheterna på jordlagren är inte alltid redovisade 
och även om typjordarna ger en anvisning om hur lagerföljden ser 
ut så skiljer sig detta från fall till fall. I de fallen då ingen indikering 
finns på mäktigheter påverkar detta slutresultatet i en viss grad.   

Förenklingen består i att pumpning görs från alla vattenförande 
lager med ett viktat medelvärde på den hydrauliska konduktivitet-
en. Det vertikala läckande flödet kommer då endast från de täta 
lerorna och det anses vara så liten del i jämförelse med de vatten-
förande lagrens hydrauliska konduktivitet att det kan försummas. 
Denna förenkling har gjorts då Veidekke oftast inte har tillgång till 
grundvattennivåer/trycknivåer i fler än ett jordlager/en akvifer. 
Detta kan ge ett felaktigt resultat, då endast ett medelvärde på den 
hydrauliska konduktiviteten används. Formen på avsänkningstrat-
ten kommer också att se annorlunda ut då den hydrauliska gradi-
enten i en tät jord blir väldigt brant medan den blir flackare i en 
lösare jord.  

Förhållandet mellan radien och brunnsradien påverkar det beräk-
nade resultatet mycket. Radien rx ska inte vara för stor, utan till-
räckligt nära pumpbrunnen för att få bättre resultat. Ibland är 
sträckan till observationsröret längre och då blir resultatet mindre 
tillförlitligt.  

Den hydrauliska konduktiviteten och pumphastigheten har en stor 
påverkan på resultatet vid beräkning med Thiems ekvation. Det 
faktiska värdet på den hydrauliska konduktiviteten är det värde 
som är svårast att fastställa men den parameter som påverkar 
pumpningen mest.  Ibland utförs hydrauliska tester vilket ger en 
bättre approximation än om tabellvärden används. Intervallet mel-
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lan minsta och största tabellvärdet kan skilja sig i storleksordning-
en 10-1000. Pumphastigheten måste anpassas efter den hydrau-
liska konduktiviteten, detta betyder att om fel värden används på 
den hydrauliska konduktiviteten kommer detta ge en för hög/låg 
pumphastighet. 

Tidsberäkningen utfördes med en förenkling av Cooper Jacob 
som bygger på antaganden att pumptiden ska vara lång och av-
ståndet till avsänkningen från pumpen ska vara kort. Tillsammans 
ska dessa ge ett u-värde som är litet u≤0,05 och 0,01, om u-värdet 
är för stort så stämmer det inte att använda Cooper Jacob som 
metod för tidsberäkning. Vid tidsberäkningarna används även ett 
värde på magasinskoefficienten. Detta är inte någon parameter 
som Veidekke får del av i underlaget. Denna parameter behöver 
därför uppskattas med hjälp av tabellvärden. Detta gör att det är 
svårt att få ett exakt värde på magasinskoefficienten och tidsbe-
räkningarna blir approximativa och endast uppskattningar. 

Vid tidsberäkningen av en öppen akvifer har också förenklingen 
gjorts att ett korrektionsvärde på avsänkningen ger en representa-
tiv tid när detta värde används i förenklingen av Cooper Jacob för 
en sluten akvifer. Detta ger en anvisning på tiden men inte ett ex-
akt värde. 

I detta projekt har enbart analytiska modeller använts vid beräk-
ningar av grundvattensänkningar. En analytisk modell kan vara 
användbar när en snabb approximation behövs och när det finns 
lite indata tillgängligt. För att få bättre approximation på grundvat-
tenavsänkningar kan numeriska modeller användas. En numerisk 
modell kan ge bättre resultat, särskilt i komplexa miljöer. Detta 
kräver mer indata och en större och mer omfattande geologisk 
undersökning som tar tid, kräver kompetens och leder till en 
högre kostnad. För att få önskat resultat måste en avvägning göras 
vilken noggrannhetsgrad som behövs och hur mycket tid och hur 
hög kostnaden för denna del får bli.    

5.1. Trafikplats Rosersberg 
Pumpningen är för hög för denna typ av jord, den hydrauliska 
konduktiviteten är relativt låg och pumpningshastigheten behöver 
då vara lägre. 

Vid en pumpning på 50 l/min ger beräkningar med Thiems en 
hydraulisk konduktivitet på 2,4*10-4 m/s på den östra sidan. Detta 
är ca fyra gånger för högt, då den hydrauliska konduktiviteten där 
är ansatt till 6,7*10-5 m/s.  

På den västra sidan med samma pumpning på 50 l/min så blir den 
hydrauliska konduktiviteten vid beräkningar med Thiems 3,1*10-4 

m/s. Detta är flera hundra gånger för högt värde på den hydrau-
liska konduktiviteten på den västra sidan i jämförelse med det an-
satta värdet. 

Enligt figur 31 har den observerade grundvattensänkningen nått 
något slags stationärt förhållande efter ca 120 dagar, då har grund-
vattennivån sänkts av 0,8 m ca nivå 3,7 m, med påverkan från alla 
åtta brunnarna.  

På östra sidan sänks därför pumpningen till 10,8 l/min, då fås ett 
värde på den hydrauliska konduktiviteten på just 6,7*10-5 m/s. Be-
räkningar på detta ger resultatet enligt tabell 18 med en influensra-
die på 1758 m och en avsänkning på 1,75 m i GWR153 efter ca 
120 dagar. 
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På den västra sidan sänks pumpningen till 0,05 l/min vilket är en 
extremt liten pumpning och inte särskilt rimlig, men då blir den 
beräknade hydrauliska konduktiviteten densamma som den an-
satta.  Resultatet för dessa beräkningar kan ses i tabell 18, influens-
radien blir 382 m och avsänkningen i GWR153 på alla fyra pum-
parna på västra sidan efter ca 120 dagar blir 0 m.  

Tabell 18. Resultat av beräkningar med pumphastigheterna 
10,8 l/min och 0,05 l/min. 

Parametrar Öst om E4 Väst om E4 Enhet 

K 6,7*10
-5

 4*10
-7

 [m/s] 

b 3 3 [m] 

T (givet) 2*10
-4

 1*10
-6

 [m
2
/s] 

Q per brunn 10,8 0,05 [l/min] 

Beräknade värden Öst om E4 Väst om E4 Enhet 

R 1758 382 [m] 

Sx 1,75 0,31 [m] 

t 2854 22618 [timmar] 

t 119 942 [dagar] 

Den totala beräknade avsänkningen efter ca 120 dagar blir med 
den nya beräknade pumpningen på ca 10,8 l/min 1,75 m i 
GWR153. Denna avsänkning är för stor men antagligen så använ-
des en pumphastighet runt detta värde. Pumphastigheten i detta 
fall påverkar mycket och i praktiken går den inte att få så exakt, se 
tabell 19. 

Tabell 19. Förändrad pumpning som ger stor skillnad i av-
sänkning och tid. 

Pumpning Q- öst [l/min] Avsänkning i GWR153 [m] Tid [dagar] 

10 2,05 581 

11 1,65 74 

12 1,26 13,1 

13 0,86 3,1 

Detta visar att pumpningen i detta fall påverkar både avsänkning-
en och tiden extremt mycket. Avsänkningen påverkas så mycket 
av den lilla förändringen i pumpningen för att sträckan rx till ob-
servationsröret GWR153 är lång och pumpbrunnsradien är kort. 
Så förhållandet mellan radierna blir stor och detta leder till att ln-
termen blir väldigt stor.  I förlängningen leder detta till att endast 
små förändringar i pumpningen ger stora förändringar i avsänk-
ningen, se tabell 20. 

Tabell 20. beskrivning på hur avsänkningen förändras med 
förändrad pumpning. 

Pumpning 
Q- öst 
[l/min] 

1:a termen 
i Thiems 

Sträcka till 
GWR153 
[m] 

2:a termen 
i Thiems 

Avsänkning  
för en 
pump [m] 

10 0,132 125 7,93 0,45 

11 0,145 125 7,93 0,35 

12 0,158 125 7,93 0,24 

13 0,172 125 7,93 0,14 

De sträckor rx som har använts i Trafikplats Rosersberg är långa 
och detta leder till ett resultat som inte är representativt i det här 
fallet. Detta då Thiems ekvation fungerar med god noggrannhet 
nära pumpbrunnen men sämre längre bort. 

Tiden är liksom avsänkningen väldigt känslig för förändringar i 
pumphastigheten, se tabell 19. För att tiden ska kunna beräknas så 
ska distansen rx också vara kort. I detta fall ligger dock rx mellan 
50 och 210 m vilket gör att det antagandet inte är uppfyllt. Tiden 
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är inte tillförlitlig då u-värdet i Cooper Jacob är kontrollerat och är 
för stort i detta fall.  

5.2. Trafikplats Rinkeby 
I ekvationerna som använts är tidsberäkningarna väldigt känslig 
för värdet på dräneringshastigheten. Då dräneringshastigheten är 
okänd i detta fall men tros ligga mellan 1-2 l/min användes tiden 
till det att stationärt tillstånd uppkommit för att få reda på dräne-
ringshastigheten, influensradien och tryckavsänkning s70 i r70. En-
ligt figur 32 så infinner sig grundvattnets trycknivå på önskad nivå 
efter ca 160 dagar och efter detta ligger medeltrycknivån på +7,37 
m. När denna tid är satt som en känd parameter så fås värdena en-
ligt tabell 21.  

Tabell 21. Resultat av beräkningar efter 160 dagar, då stat-
ionärt tillstånd infunnits. 

Parametrar Sydöst Enhet 

K 8*10
-6

 [m/s] 

b 1 [m] 

T (givet) 1,6*10
-5

 [m
2
/s] 

t 3847 [timmar] 

t 160 [dagar] 

Beräknade värden Sydöst Enhet 

R 1764 [m] 

s70 0,64 [m] 

Q 1,2 [l/min] 

I tabell 21 kan det observeras att den beräknade tryckavsänkning-
en är 0,64 m i TG411 och den nya dräneringshastigheten är 1,2 
l/min, vilket är 0,3 l/min mindre än medelvärdet. Slutsatsen av 
detta är att endast en liten förändring i dräneringshastigheten ger 
en markant skillnad i tid. 

Tryckavsänkningen på 0,64 m ger en trycknivå enligt: 

ℎ𝑔𝑤,𝑇𝐺411 −  𝑠70 = +8,5 − 0,64 = +7,86 

Medeltrycknivån efter avsänkningen låg på +7,37 m, den beräk-
nade nivån på +7,86 m, dessa skiljer sig åt med 0,49 m.  

Anledningen till att både avsänkningen och tidsberäkningen är så 
känslig vid förändrad pumpning i Rinkeby beror på samma orsa-
ker som i Trafikplats Roserberg. Avståndet rx från dräneringsgalle-
riet till observationsröret är för stort. Beräkningar på u-värdet i 
Cooper Jacob utfördes och är både vid pumpning av 1,5 l/min 
och 1,2 l/min mindre än 0,05. För att denna metod ska gälla ska 
sträckan rx vara litet vilket det inte är. Tidsberäkningen i detta fall 
är därför inte tillförlitlig. 

5.3. Industriområde Billerud-Korsnäs 
Mallen visade att pump 1 inte kommer att påverka grundvattenni-
vån i området. Detta stämmer bra när de observerade värdena för 
grundvattenröret Gw1 utläses (se bilaga X), där en liten avsänk-
ning sker då enbart pump 1 används. När pump 2 och pump 3 
startar den 19 maj sänks nivåerna ner med 1 m fram till den 22 
maj. Det kan även observeras (se bilaga X) att grundvattennivån i 
Gw1 stiger snabbt direkt efter denna period när pump 3 går ur 
drift och de två andra fortsätter pumpa. Detta visar på att pump 3 
har en större inverkan på grundvattensänkningen i Gw1 vilket 
också beräkningarna visar på. I figur 30 kan även en tätspont ob-
serveras kring tippfickans övre del. Denna tätspont kan vara an-
ledningen till att pump 3 påverkar avsänkningen betydligt mer än 
de andra två då tätsponten är placerad mellan grundvattenröret 
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Gw1 och de andra två pumparna, pump 1 och pump 2. Att 
tätsponten påverkar pumpningen kan även styrkas av att de andra 
grundvattenrören Gw2, Gw3 och Gw4 inte påverkas när pump 3 
går ur drift, då tätsponten även är placerad så den ligger mellan 
pump 3 och dessa grundvattenrör.  

Om antagandet då görs att enbart pump 3 kommer att påverka 
Gw1 kommer den beräknade avsänkningen i mallen efter tre da-
gar vara 1 meter, vilket är samma avsänkning som fås i mätningar-
na för de tre dagarna, perioden 19 till 22 maj. Om så är fallet 
stämmer mallen i detta fall med de använda pumphastigheterna 
för pump 3 och med den hydrauliska konduktivitet för typjorden 
på 3 x 10-5 som använts i beräkningarna. Det som dock går att se i 
mätningarna är att pump 1 kommer att påverka de andra tre 
grundvattenrören innan pump 2 och pump 3 startar. Alltså har 
pump 1 en påverkan på grundvattnet även fast mallen inte anser 
att den kommer att påverka. En anledning till att detta kan vara så 
är att marken inte är isotrop och har inte samma hydrauliska kon-
duktivitet i alla riktningar.  I så fall kan den hydrauliska kondukti-
viten i riktningen mot Gw2, Gw3 och Gw4 vara högre än mot 
Gw1. Marken kan också vara heterogen, att det är ett tätare 
material i området kring pump 3 i området mot Gw1 än i området 
kring pump 1 och de andra tre grundvattenrören. 

Beräkning av u-värdet i Cooper Jacob utfördes för pump 3 som 
pumpade 20 l/min. Värdet på u blev mycket litet och tidsberäk-
ningen i detta fall är antagligen rimlig. 

6. SLUTSATS 

Denna mall är enkel och ger en approximation av hur en avsänk-
ning kan se ut vid pumpning. För att denna mall ska ge en så bra 
approximation som möjligt är det viktigt för Veidekke att få in-
formation om den hydrauliska konduktiviteten för jorden som 
finns i området där grundvattennivån ska sänkas. Den hydrauliska 
konduktiviteten har en väldigt stor påverkan på beräkningen och 
det är därför viktigt att använda rätt hydraulisk konduktivitet.  

Pumphastigheten som används vid grundvattenavsänkning måste 
anpassas efter den hydrauliska konduktiviteten. Vid låga värden på 
den hydrauliska konduktiviten måste låga pumphastigheter använ-
das och vid höga värden på den hydrauliska konduktiviteten måste 
höga pumphastigheter användas. Om pumphastigheten är för hög 
i en jord med låg hydraulisk konduktivitet så blir influensradien 
mycket liten och kommer inte påverka grundvattennivån på den 
plats där önskad avsänkning ska ske.  

Mallen har testats på tre olika projekt. I både projekt Trafikplats 
Rosersberg och Trafikplats Rinkeby så har avstånden till grundvat-
tenröret varit långt. Om skillnaden mellan pumpbrunnens radie 
och avståndet till grundvattenröret är stort är det svårare att an-
passa pumphastigheten. I dessa två projekt fanns ingen exakt 
pumphastighet som använts, utan bara vägledning på ungefärlig 
pumpning, vilket har gjort det svårt att testa mallen på dessa pro-
jekt.  

Mallen ger ett bra resultat för Billerud-Korsnäs avsänkningsberäk-
ningar vid hänsyn till den uppsatta tätsponten. I Billerud-Korsnäs 
var ingen hydraulisk konduktivitet given som i de andra projekten 
så den hydrauliska konduktivitet är anpassad efter typjorden som 
har använts. Detta ger samma avsänkning i Gw1 i mallen som det 
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observerade värdena. Då jorden i detta fall skulle kunna vara ani-
sotrop eller heterogen stämmer värdet på den hydrauliska konduk-
tiviteten enbart i ena riktningen.  

I resultaten kan det ses att i projekten Trafikplats Rinkeby och 
Trafikplats Rosersberg var det långa avstånd till grundvattenröret 
och mallen fungerade då sämre. I industriområdet Billerud-
Korsnäs var avstånden betydligt kortare och gav ett bättre resultat 
på avsänkningen. Detta beror på att sannolikheten är större att 
jorden är homogen eller har liknande sammansättning på korta av-
stånd från pumpen. På större avstånd blir denna sannolikhet be-
tydligt mindre och mallen fungerar därför sämre med ökande av-
stånd. 

Marken och dess jordar är sällan homogena och isotropa som 
denna mall kräver. Mallen tar ingen hänsyn till hydrauliska gränser, 
vilket är väldigt vanligt förkommande i marken. Detta skulle 
kunna utföras med en numerisk modell, men då krävs mer indata 
och tid. Denna mall kommer aldrig ge ett exakt värde utan bara en 
vägledning. En fortsatt studie skulle kunna vara att testa mallen 
mot en numerisk modell för att se vad skillnaden blir gentemot. 
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