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Sammanfattning: Rapporter om rekordlåga grundvattennivåer och införda vattningsförbud blir vanligare och 

vanligare. En av de kommuner som har haft problem med dricksvattenförsörjningen är Gävle kommun. De har, via 

ett samarbetsorgan, anlitat Midvatten AB för att kartlägga förutsättningar för att inrätta en ny dricksvattentäkt i Älv-

karleby-Skutskär. I det aktuella området löper Uppsalaåsen, som innehåller mycket grundvatten. Parallellt med åsen 

rinner dock ett ytvattendrag i form av Dalälven. Ytvatten har sämre kvalité än grundvatten, därmed är det av in-

tresse att kartlägga kontakten mellan grundvattnet och ytvattnet. 

 I denna studie har de stabila isotoperna 16O, 18O, 1H och 2H studerats. Dessa isotoper följer opåverkat med vatt-

net och kan därmed fungera som ett verktyg för att undersöka vattens ursprung. Metodiken för denna studie har 

varit granskning av litteratur, bearbetning av data och tillämpning av beräkningar. Genom att tillämpa en bland-

ningsekvation det beräknades hur många % av grundvattnet som har sitt ursprung från ytvattnet. Dessa jämfördes 

kort med beräknat blandningsförhållande utifrån parametrarna och klorid, magnesium och konduktivitet.  Resultat 

från Dalälven visar generellt högre δ18O och δ2H än grundvattnet, vilket troligtvis beror på att ytvatten har ett större 

utbyte med atmosfären, och därmed anrikas de på de tyngre isotoperna. Grundvattnet i Br1301 visar en statistisk 

signifikant skillnad mot ytvattnet, vilket visar att isotopanalys är ett lämpligt verktyg för att särskilja yt- och grund-

vatten. Det beräknade blandningsförhållandet från den senaste mätningen visar att över 50 % av grundvattnet i 

Br1301 i Uppsalaåsens har sitt ursprung från Dalälven. Det förefaller ej rimligt att ytvatten infiltrerat till andra om-

råden pga. långa avstånd från Dalälven, högre grundvattennivå och närvaron av siltavlagringar. De värden som 

uppvisar tendens till ytvatteninfiltration beror sannolikt på lokala flöden av ungt vatten. Både Br1301 och Dalälven 

uppmätte variationer i δ18O och δ2H som tolkades vara säsongsberoende. Utifrån variationerna bedömdes transport-

tiden för ytvattnet att infiltrera Br1301 vara 34–130 dygn. Blandningsförhållande som beräknades utifrån kondukti-

vitet, och magnesium visade på successiv ytvatteninfiltration. Blandningsförhållandet utifrån klorid beräknades ha 

en successiv negativ ytvatteninfiltration. 
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Abstract: Sweden has in recent years suffered record-low groundwater levels with imposed water restrictions. 

One of the municipalities who have had problems with their drinking-water supply is Gävle. They have hired 

Midvatten AB to review a possible location that for groundwater extraction in Älvkarleby-Skutskär. The Uppsala 

Esker, which contains a lot of groundwater, passes through the area. Parallel to the esker the river Dalälven flow. 

The quality of surface water in general in poorer than groundwater, therefore it is of interest to investigate the hy-

draulic contact between the groundwater in and the surface water. In this study, the stable isotopes 16O, 18O, 1H and 
2H have been reviewed. These isotopes follow the water unaffected, therefore they can be used as a tool to investi-

gate the origins of water. The method of this study has been to review literature, process data and apply calcula-

tions. By applying a mixing-model on isotope ratios and the parameters chloride, conductivity and magnesium , a 

mixing-ratio could be calculated which quantified how many % of the groundwater that has its origin from surface-

water. Results from Dalälven show statistically significant higher δ18O and δ2H than the groundwater, which is due 

to that Dalälven has more exchange with the atmosphere, and therefore is enriched in the heavier isotopes. This 

confirms the possibility to use stable isotopes to distinguish surface-water from groundwater. The groundwater in 

Br1301 was calculated to have over 50 % of its origin from the Dalälven. It is not likely that surface water infiltrat-

ed to other areas due to long distance, higher groundwater-levels and presence of silt. Results from Br1301 and 

Dalälven show variations that were interpreted as seasonal. From these variations, a travel-time for the surface wa-

ter to infiltrate the basin was estimated to 34-130 days. The mixing ratio calculated with magnesium and conductiv-

ity showed a surface-water component in the groundwater. The mixing ratio calculated with chloride showed nega-

tive surface-infiltration.  
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1  Inledning  
 

Dricksvattenförsörjningen i Sverige blir alltmer pro-

blematisk. Rapporter om rekordlåga grundvattennivåer 

och införda vattningsförbud blir vanligare och vanli-

gare (SGU 2017a). I Sverige står naturligt grundvatten 

för cirka en fjärdedel av landets dricksvattenförsörj-

ning (Möller 2016). En förutsättning för att ta ut 

grundvatten för dricksvattenförsörjning är dock att 

dess kvalité är tillräckligt bra och att uttag görs på ett 

ansvarsfullt sätt. 

 Gävle kommun har under en tid haft problem med 

vattenförsörjningen, bland annat på grund av ökad 

befolkningsmängd och låga grundvattennivåer. I nulä-

get sker uttag från Gävleåsens grundvatten, som ge-

nomkorsar Gävle kommun. Vattenförsörjningen hotas 

också av ökat tryck på områdena runt vattentäkterna 

på grund av expansion med bostadsområden, sjukhus, 

vägar etc. Samtidigt har Älvkarleby kommun behov av 

en reservvattentäkt med vattenverk. Kommunerna i 

området har ett samarbetsorgan vad gäller dricksvat-

tenförsörjning kallad Gästrike vatten, och som nu letar 

efter nya områden för dricksvattenförsörjning. De har 

anlitat Midvatten AB, ett vattenresursbolag i Borlänge, 

för att kartlägga förutsättningar för att inrätta en ny 

dricksvattentäkt i Älvkarleby-Skutskär, beläget cirka 

15 kilometer sydost om Gävle (Fig. 1). I det aktuella 

området undersöks därvid ett avsnitt av Uppsalaåsen, 

som är en viktig dricksvattenresurs regionalt (Uppsala 

Vatten 2017). 

 I det aktuella området löper ytvattendraget Daläl-

ven delvis parallellt med åsen. Vid utförd provpump-

ning av brunnar i åsen har det konstaterats att det finns 

en hydraulisk kontakt mellan grundvattnet i åsen och 

ytvattnet i Dalälven. Därvid finns det en risk för att ett 

grundvattenuttag leder till inströmning av ytvatten till 

åsens grundvatten. Genom att ytvattnet delvis infiltre-

rar grundvattnet kan det initiera kvalitetsförändringar i 

grundvattnet och påverka förutsättningarna för anläg-

gandet av en vattentäkt. Således är det av intresse att 

förstå storleken av utbytet mellan grund- och ytvatten 

och hur det sker.  

 Att undersöka blandningen mellan yt- och grund-

vatten är problematiskt eftersom vatten påverkas av 

olika processer som förändrar dess kemi, således är det 

svårt att tolka dess ursprung. Ett verktyg som kan till-

lämpas är spårämnen, exempelvis isotoper (Fetter 

2014). Vissa stabila isotoper, det vill säga isotoper 

som ej sönderfaller, följer opåverkat med vattnet vilket 

ger goda förutsättningar att tolka vattnets ursprung 

(Fetter 2014). Isotoper från vattenmolekylen (H2O) 

används flitigt inom hydrologin och i denna studie har 

stabila isotoper av syre och väte studerats, mer speci-

fikt 16O, 18O, 1H och 2H (deuterium). Genom att divi-

dera resultat från respektive isotop med varandra och 

kalibrera kvoten mot en standard så kan en isotopkvot 

beräknas, vilket sedan uttrycks som delta18O (δ18O) 

och delta2H (δ2H). Dessa är naturligt förekommande 

spårämnen som kan ge information om interaktionen 

mellan yt- och grundvatten. Med hjälp av isotopkvoter 

kan ett blandningsförhållande beräknas som sedan 

jämföras med ett beräknat blandningsförhållande för 

parametrarna klorid, magnesium och konduktivitet för 

att se hur väl de överensstämmer. En fördjupning om 

hur isotopkvoter används inom hydrologin presenteras 

i kap. 3.2. 

Fig. 1. Regional satellitbild över området. Undersökningsområdet är 
markerat i rött. Gävle ligger cirka 2 mil nordväst om undersöknings-

området. Strax söder om undersökningsområdet ligger Älvkarleby, 

och i direkt anslutning till området i norr ligger Skutskär. Dalälven 

går i nordsydlig riktning (Google Earth 2017). 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att undersöka möjligheterna 

att använda de stabila isotoperna av syre och väte som 

metod för att beskriva utbytet mellan grund- och ytvat-

ten samt i någon mån grundvattnets strömningsmöns-

ter. Att beräkna transporttiden för ytvatten att infiltrera 

grundvatten är viktigt eftersom det ger information om 

hur sårbar en vattentäkt är vid exempelvis utsläpp i 

ytvattnet. Vidare är det även viktigt för att veta om 

olika mikroorganismer, exempelvis bakterier, kan kon-

taminera grundvattnet. De flesta organismer kan över-

leva upp till 12 månader i mark och om transporttiden 

är mindre än så finns risk för kontaminering av en 

vattentäkt (Yates et al. 1985 & 1988). Genom att stu-

dera δ18O och δ2H kan följande frågeställningar besva-

ras; 

 Hur varierar δ18O och δ2H temporalt i yt- och 

grundvattnet? 

 Hur varierar δ18O och δ2H spatialt i 

grundvattnet? 

 Hur förhåller sig δ18O och δ2H till varandra i yt- 

och grundvattnet? 

 Varierar fördelningen med årstid, med flöde 

eller av annan orsak? 
 Kan man uppskatta hur lång transporttiden för 

ytvattnet att infiltrera grundvattnet? 
 Kan isotopkvoterna användas för att beräkna 

blandningsförhållandet mellan yt- och grund-

vatten? Hur skiljer sig det beräknade bland-

ningsförhållandet mot andra parametrar? 
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3. Bakgrund 

3.1llOmrådesbeskrivning 
 
Undersökningsområdet är cirka 6 km2 och är beläget 

mellan orterna Älvkarleby och Skutskär, cirka 20 kilo-

meter sydost om Gävle (Fig. 1). Väg 76 och Väs-

tanåvägen går genom området. Utöver lantbruk finns 

det ett bostadsområde, Tallmon, som tillhör Skutskär 

och som angränsar undersökningsområdet i norr (Fig 

2). De aktiva verksamheterna i området är en mo-

tocrossbana och en golfbana. En inaktiv grustäkt finns 

cirka 200 meter sydväst om motocrossbanan. Vegetat-

ionen präglas av skogsmark (Fig. 2). 

Fig. 2. Undersökningsområdet är markerat i rött. Undersökningsom-
rådet går delvis in i Skutskär. Älvkarleby ligger cirka 2 kilometer 

söder om undersökningsområdet. Satellitbild hämtad från Google 

Earth (2017).  

 Uppsalaåsen genomkorsar undersökningsområdet i 

nordsydlig riktning. I vissa områden av undersök-

ningsområdet är åsens krön tydligt framträdande, och 

på andra finns endast en svag antydan till åsens krön 

(Fig 3). Topografin i området varierar mellan 10 – 20 

meter över havet (Andersson et al. 1983). Regionalt 

sträcker sig åsen i nordnordostlig riktning med början i 

Södertörn i Södermanland, med fortsättning förbi 

Uppsala och norrut, och bildar Billuden cirka 5 kilo-

meter norr om undersökningsområdet. Åsen fortsätter 

sedan ner i Bottenhavet i cirka 20 kilometer. Åsen är 

sammanlagt ca 250 kilometer lång 

(Nationalencyklopedin 2017). 

 Parallellt med åsen i cirka 5 kilometer löper ett 

ytvattendrag i form av Dalälven (Fig. 2, 4 och 5). 

Dalälven korsar åsen två gånger, dock löper de paral-

lellt med varandra i undersökningsområdet. Dalälvens 

bredd är cirka 150 meter och dess djup varierar, bero-

ende på årstid, mellan 3–5 meter. Den strömmar i 

nordlig riktning med utlopp i Bottenviken, cirka 5 

kilometer norr om undersökningsområdet (Fig. 2). 

Älven har sitt ursprung från föreningen av Väster- och 

Österdalälven. Cirka 5 kilometer uppströms undersök-

Fig. 3. Dalälvens västra flodbank. Del av Dalälvens kontakt med 
Uppsalaåsen. Flödet går i nordlig riktning, det vill säga till vänster i 

bild. Foto av Erik Kellner.  

Fig. 4. Dalälven och Uppsalaåsen, fotot taget på Dalälvens östra sida, 
i nordvästlig riktning. Den topografiska skillnaden är till följd av 

Dalälvens erosion snarare än åsens krön. Vattenflödet går i nordlig 

riktning, det vill säga till höger i bild. Foto av Carl Sköld. 

ningsområdet finns Älvkarlebys kraftverk vars verk-

samhet använder Dalälvens ytvatten. Utöver det finns 

det flertalet fabriker uppströms undersökningsområdet. 

3.2 Isotoper inom hydrologin 
 

3.2.1 Bakgrund 
 

Isotoper är grundämnen med olika antal neutroner och 

därmed olika massa. Isotopanalys har använts inom 

hydrologin sedan slutet av 1950-talet och dess relevans 

har stadigt ökat (Bradley et al. 1972). Kostnaden är 

Fig. 5. Antydan till Uppsalaåsens krön i undersökningsområdet 

västra del. Skogsvägen skär åsens kärna. Foto taget av Erik Kellner. 
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relativt liten i jämförelse med andra mer konvention-

ella hydrologiska metoder (Springer et. al 2016).  

 Vattenmolekylen (H2O) består av grundämnena 

väte (H) och syre (O), och tillsammans kan de utgöra 

nio olika kombinationer vattenmolekylen (Tabell 1) 

(Gat 2010). Kombinationen som är mest vanlig är 
1H2

16O vilket har en relativ naturlig förekomst av 

99,731 % (Tabell 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molekyl Massa Relativ naturlig förekomst 

(%) 
1H2

16O 18 99,731 
1H2H16O 19 0,3146 
1H2

17O 19 0,378 
1H2H17O 20 0,112 * 10–3 
2H2

16O 20 0,2245 * 10–4 
1H2

18O 20 0,200 
2H2

17O 21 - 
1H2H18O 21 0,6116 * 10–5 
2H2

18O 22 - 

Tabell 1 Vattenmolekylens bestående av stabila isotoper. Massan 
förändras beroende på antalet neutroner. Modifierad från Coplen et 

al. (2002).  

 Syre och väte har i sin tur radioaktiva och stabila 

isotoper. De radioaktiva isotoperna för syre har halve-

ringstider på några minuter (Tabell 2), därmed är de ej 

av intresse att använda som spårämnen eftersom de 

inte ger någon information om vattnets ursprung. Den 

radioaktiva väteisotopen 3H (tritium) har en halve-

ringstid på cirka 12,43 år, vilket gör att den tillämpas 

för hydrologiska undersökningar (Cook & Herczeg 

2000). Stabila isotoper sönderfaller däremot ej. De 

följer istället opåverkat med vattnet och kan därmed 

fungera som spårämne för att undersöka vattens ur-

sprung (Fetter 2014). De stabila isotoperna för syre är 
16O, 17O och 18O (Gat 2010). Av dessa förekommer 
16O mest naturligt, 99,757% (Tabell 2). De stabila iso-

toperna för väte, 1H och 2H, har en naturlig förekomst 

av 99,985 % respektive 0,015 % (Tabell 2). 

Isotop Relativ natur-

lig förekomst 

(%) 

Stabil eller 

Radioaktiv 

Halve-

ringstid 

1H 99,9885 Stabil - 
2H (D) 0,0115 Stabil - 
3H (T) * Radioaktiv 12,43 år 

14O * Radioaktiv 70,598 s 
15O * Radioaktiv 122,240 

s 
16O 99,757 Stabil - 
17O 0,038 Stabil - 
18O 0,205 Stabil - 
19O * Radioaktiv 26,464 s 

Tabell 2 Översikt över syre- och väteisotoper och dess förekomst, 
sönderfall och halveringstid. I denna rapport behandlas isotopkvoter 

från 1H och 2H respektive 16O och 18O. * Indikerar att isotopen ej är 

naturligt förekommande. Modifierad från Rosman & Taylor (1997).  

Isotopsammansättningen bestäms genom att en 

masspektrometer räknar antalet atomer i ett prov 

(Kendall & McDonell 1998). En isotopkvot beräknas 

sedan genom att dividera den tyngre isotopen med den 

lättare isotopen, 2H/1H respektive 18O/16O (ekv. 1 & 2). 

Kvoten kalibreras mot Vienna Standard Mean Ocean 

Water (VSMOW) som är en standardiserad isotopkvot 

för ytvatten. Den standardiserade kvoten framtogs 

ursprungligen av Craig (1961a) och den benämndes då 

som SMOW, men uppdaterades senare till VSMOW 

vilket används än idag. Beräkningen av isotopkvoterna 

görs enligt ekvationerna nedan; 

 

 Storleken på förhållandet beror på kemiska reakt-

ioner och kinetiska processer, främst kondensation och 

evaporation vilket är temperaturberoende (Gat 2010). 

Temperatur är i sin tur säsongsberoende vilket ger 

goda förutsättningar att koppla skillnader till månader. 

De lättare isotoperna 16O och 1H avdunstar först och de 

tyngre 18O och 2H kondenserar först (Gat 2010). Ett 

värde av exempelvis 10 ‰ eller -10 ‰ innebär att 

isotopkvoten skiljer sig 10 % mot det standardiserade 

ytvattnet (VSMOW). Ett negativt värde indikerar att 

vattenprovet har mindre 18O än 16O i jämförelse med 

VSMOW, vilket ofta är fallet eftersom VSMOW blir 

subtraherat från kvoten av vattenprovet (ekv. 1 & 2). 

Ett positivt värde indikerar att vattenprovet har mer 
18O än 16O i jämförelse med VSMOW (Gat 2010).  

 

3.2.2 Nederbörd, ytvatten och grundvatten 

 

Generellt har ytvatten högre δ18O och δ2H än grund-

vatten (Fetter 2014). Detta beror på att ytvatten blir i 

större grad påverkad av kondensation och evaporation 

till följd av kontinuerligt utbyte med atmosfären (Gat 

2010). Grundvatten är inte lika exponerat som ytvatten 

eftersom det är beläget under markytan, således når 

exempelvis inte solens strålar ner. Isotopsammansätt-

ningen i ytvatten skiljer sig på liknande sätt från den 

lokala nederbörden eftersom ytvatten är mer exponerat 

och har tillrinning från nederbörd som faller i andra 

områden (Thatcher et al. 1967). 

 När nederbörd perkolerar ner i den omättade 

vattenzonen sker det en utjämning av isotop-

variationer, och när grundvattnet väl bildats motsvarar 

isotopsammansättningen i stort sett nederbörden. Vär-

det kan skilja sig något från nederbörden eftersom 

infiltration sker i olika takt beroende på årstid (Gat & 

Tzur 1967). Exempelvis sker det begränsad infiltration 

under sommaren eftersom stora delar av nederbörden 

evaporerar (Gay & Tzur 1967). Om ingen ytvattenin-

filtration sker bör isotopkvoterna för grundvattnet i 

stort sett motsvara den lokala nederbördens isotopkvo-

ter. Isotopsammansättningen i nederbörden beror på 

sex faktorer; höjd över havet, latitud, kontinentalef-



 

 

fekt, säsongsvariationer, nederbördsmängd och tempe-

ratur (Dansgaard 1964).  
3.4 Geologisk beskrivning 

3.4.1 Jordarter 

Uppsalaåsen är en rullstensås som avsattes på havsbot-

ten under den senaste deglaciationen för cirka 9000 år 

sedan (Emmellin & Melander 1981). Undersöknings-

området var då täckt av Yoldiahavet, och relikt saltvat-

ten förekommer potentiellt i området. Undersöknings-

området ligger 200 meter under högsta kustlinjen och 

till följd av landhöjning kom området ovanför havet 

för cirka 2000 år sedan (Emmelin & Melander 1981). 

Åsen består av isälvsmaterial, mer specifikt sand och 

grus. Mäktigheten av isälvsmaterialet varierar mellan 

15–35 meter. I området är åsen endast vagt framträ-

dande, vilket troligtvis beror på att krönet har eroderats 

ned. I övrigt saknar jordarterna morfologiska struk-

turer i området.  De ytliga jordarterna i undersök-

ningsområdet presenteras i Fig. 6. Väster om åsen 

finns ett stort område med svallsand som sannolikt 

avsattes när området kom över havsytan. Öster om 

åsen förekommer områden med älvssediment, mer 

specifikt sand. Öster om älvsedimentet finns stora om-

råden av morän. Ett stort område med silt förekommer 

i de västra delarna av undersökningsområdet och det 

förekommer även angränsande Dalälvens södra krön, i 

anslutning till golfbanan (Fig. 6). Siltens strukturella 

egenskaper gör att den är tät. 

3.2.3 Global Meteoric Water Line 
 

Ett globalt linjärt samband mellan väte- och syreisoto-

per i ytvatten och nederbörd definierades av Craig 

(1961b). Sambandet kallas Global Meteoric Water 

Line (GMWL). 

  (ekv. 3) 

 Grundvatten bildas genom nederbörd, därmed är 

det relevant att jämföra δ18O och δ2H med utgångs-

punkt från GMWL (Cook & Herczeh 2000). Eftersom 

isotopsammansättningen skiljer sig på olika geogra-

fiska platser beroende på höjd över havet, nederbörd 

och temperatur kan ett lokalt samband även beräknas, 

kallad Local meteoric water line (Gat 2010). För att 

kunna fastställa en sådan ekvation krävs omfattade 

isotopdata, vilket ej finns tillgängligt för δ2H i un-

dersökningsområdet. Dock finns data för δ18O i Daläl-

ven mellan 1973 – 1980 (Burgman et al. 1981). Vid 

infiltration av vatten som tidigare har genomgått evap-

oration plottas ofta punkterna under GMWL (Kendall 

et al. 1995). 

 

3.2.4 Tolka transporttid utifrån isotopkvoter  
 

När ytvattens isotopkvoter varierar i tid, exempelvis på 

grund av årstid, kan liknande variationer observeras i 

närliggande grundvatten om det finns en hydraulisk 

kontakt. Grundvatten redovisar då ett liknande mönster 

som ytvatten, med undantag att kurvan är fördröjd i tid 

och har minskad amplitud (Kendall & McDonnel 

1998). Förseningen kan ge information om hur lång tid 

det tar för ytvattnet att infiltrera magasinet. En förut-

sättning att jämföra kurvorna är att provtagning skett 

kontinuerligt och under en längre period. 

3.3 Övriga parametrar 
 

Blandningsförhållandet i Uppsalaåsens grundvatten 

utifrån δ2H och δ18O kommer i korthet att jämföras 

med parametrarna klorid, magnesium och konduktivi-

tet. Dessa parametrar har provtagits och analyserats 

parallellt med isotoperna. 

 Klorid är ett av de mest använda spårämnena inom 

hydrologin. Det klassas som ett konservativt ämne 

vars egenskaper gör att det har liknande grad av mobi-

litet som vattenmolekylen. (Hill 1984). Därmed funge-

rar den som spårämne som kan särskilja grund- och 

ytvattnet (Hill 1984). Eftersom Uppsalaåsen avsattes 

på havsbotten och grundvattnet i magasinet är orört 

kan magasinet ha höga värden klorid, och Dalälven 

har sannolikt låga värde. Magnesium är inte klassat 

som en konservativ parameter men den har använts i 

forskning för att undersöka interaktion mellan yt- och 

grundvatten (eg. Sappa et al. 2017). Konduktivitet är 

ett mått på ledningsförmåga, som bland annat beror på 

salthalt. Det kan används för att särskilja olika vatten.

Fig. 6. Lokal jordartskarta. I södra delen av undersökningsområdet 
består flodbanken är silt (gult). I övrigt kännetecknas flodbanken av 

permeabla jordarter i form av sand och grus. Ytvatteninfiltrationen 

kan förväntas vara högre i dessa områden. Den vita linjen visar 
utgångspunkten för 3D modellen (Fig. 7). Den röda linjen visar 

sträckan för tvärsnittsektionen (Fig. 8). SGU (2017b) 
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3.4.2 Berggrund 
 

Med hjälp av seismik och borrningar har djupet till 

berggrunden bedömts variera mellan 10 – 55 meter 

(Emmelin & Melander 1983). Berggrunden präglas av 

en sur vulkanisk bergart i form av dacit eller ryolit 

med en ålder av cirka 2 miljarder år samt granitisk 

gnejs med en ålder av cirka 1,8 miljarder år (SGU 

2017c). Den bedöms vara sprickfattig (SGU 2017c). 

Det stora djupet till berggrunden gör att den inte här 

kommer behandlas i någon vidare utsträckning ef-

tersom det bedöms vara irrelevant för den föreliggande 

studien. Det förmodade kontakten mellan yt- och 

grundvatten sker istället i de kvartära avlagringarna. 

3.4.3 Stratigrafi  
 

Utifrån borrhålsprotokoll från brunnsanläggningar har 

en geologisk modell tagits fram (Fig. 7). Borrningarna 

djupbegränsning var till följd av morän eller berg-

grund. Lagerföljden längs Dalälvens västra flodbank 

presenteras i Fig. 8. Området söder om väg 76 präglas 

av mäktiga siltavlagringar. Området norr om väg 76 

präglas av en mer permeabel lagerföljd, främst isälvs-

sediment. Åsens sidor präglas av omväxlande skikt av 

sand och silt. 

Fig. 7. Översiktlig modell över området. Mäktigheter har översiktligt bedömts utifrån borrhålsprotokoll. Urberget består av gnejs-granit med 
varierande topografi. Djupet till berggrunden är cirka något mindre i områdets västra delar. Morän överlagrar sannolikt berggrunden och följer 

dess topografi. Dalälven strömmar norrut och Uppsalaåsens kärna löper parallellt. Vid åsens sidor har postglacial sand avlagrats med mäktighet-

er på cirka 10 meter. Vidare finns även siltvid åsens båda sidor. De mörkblåa pilarna indikerar potentiella lokala vattenströmriktningar vid 
Dalälven och Br1301 vid ett uttag. Illustration av Carl Sköld.  

Fig. 8. Översiktlig geologi över Dalälvens västra sida (se Fig. 5 för 
linje). Dalälven strömmar norrut, det vill säga till höger i sektionen. 

Isälvssedimentet (Uppsalaåsen) har större kornfraktion med ökat 

djup. Illustration av Carl Sköld.  

3.5 Hydrologisk beskrivning 

3.5.1 Dalälven 

Dalälven är cirka 2–5 meter djup och nivån är i stor 

grad årstidsvarierande (Kellner 2017). Nivå beror på 

havsytenivån och flödet i älven. Älvens medelnivå är 

cirka 0,43 meter över havet. Golfbanan i Fråganbo 

använder Dalälvens ytvatten till sina vattenhinder. 

Vidare förekommer dygnsvariationer av vattennivån 

på grund av elproduktion i kraftverket i Älvkarleby. 
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3.5.2 Uppsalaåsen som grundvattenmagasin 
 

Eftersom Uppsalaåsens består av sorterat sand och 

grus är dess porositet hög och därmed kan avlagringen 

hålla mycket vatten. Uppsalaåsen utgör på så vis ett 

öppet grundvattenmagasin.  Ett kalkrikt jordlager gör 

att vattnet är relativt hårt (kalkrikt). I vissa delar har 

hittats vatten med relativt hög salthalt och relativt höga 

halter av kalcium, magnesium, kalium, etc, vilket kan 

tolkas som påverkan från rester av havsvatten och att 

omsättningen av vattnet i dessa delar har varit mycket 

liten. Medelgrundvattennivån är 0,38 meter över havet 

(Fig. 9). I området västra och södra delar är grundvat-

tennivån generellt högre (bilaga 3). Grundvattennivån 

följer i stor grad nivån för Dalälven och vid potentiell 

infiltration bildar ytvatten omgående grundvatten. Vid 

höga grundvatten- och älvnivåer kan mer ytvatten tro-

ligtvis infiltrera eftersom större yta av Uppsalaåsen 

exponeras och flödesvägen blir kortare.  

 

3.5.3 Grundvattenbildning 

 

Grundvattenbildningen till magasinet är cirka 300 mm/

år (Kellner 2017). Tillrinningsområde har översiktligt 

bedömts vara cirka 25 km2 stort (Kellner 2017). Av 

detta område består endast jordarterna i åsens direkta 

anslutning (cirka 2 km i öst-västlig riktning) av perme-

abla jordarter. Majoriteten av tillrinningsområdets yt-

liga jordarter består istället av morän (Fig. 9). Utifrån 

moränens osorterade material, i kombination med 

flack topografi, sker det en liten infiltration till magasi-

net från dessa områden. Väster om moränen finns om-

råden av lera och silt. Nettonederbörden blir till stor 

del ytavrinning och därmed finns det dåliga förutsätt-

ningar för nettonederbörden att bilda grundvatten till 

magasinet (Kellner 2017). Området öster om åsen och 

Dalälven avvattnas sannolikt till största del till älven 

och grundvattenbildningen från detta område till ma-

gasinet är begränsad, även om det förekommer. 

(Kellner 2017). Denna aspekt är viktig att beakta ef-

tersom det kan göra att magasinet kan vara sårbar för 

förändringar, exempelvis ett permanent vattenuttag.  

 

3.5.4 Konceptuella flödesriktningar  
 

Den generella grundvattenströmriktningen är i nordlig 

riktning, till stora delar parallellt med Dalälven (bilaga 

2 och 3). I norra delen av området strömmar den mot 

Dalälven. Tidigare utförd provpumpning har lett till 

temporärt minskad grundvattennivå och har delvis 

orsakat ändrade grundvattenflödesriktningar, vilka kan 

vara en indikation på hur de hydrogeologiska förhål-

landena kan förändras vid ett permanent uttag. Vid 

naturliga förhållanden strömmar grundvattnet till 

Dalälven från båda sidorna av Dalälven. Efter prov-

pumpningen flödar sannolikt ytvattnet in västerut och 

bildar grundvatten omgående (Fig. 7).  

 

3.5.5 Risker vid ytvatteninfiltration 
 

Om Dalälvens ytvattnen infiltrerar in i magasinet finns 

risk för negativa kvalitetsförändringar i grundvattnet. 

Det kan exempelvis gälla organiska föreningar, som är 

vanligt förekommande i ytvatten och som kan konta-

minera grundvattnet. Vidare finns fabriker uppströms 

älven, och om hydrauliska kontakten mellan grund- 

och ytvattnet är god finns risk att föroreningar och 

smittämnen kontaminerar grundvattnet.  

 Om totala grundvattenbildningen (uppskattad som 

nettonederbörd) är 300 mm/år och området är cirka 25 

km2 stor blir grundvattenbildningen till åsen cirka 80 

L/s (Kellner 2017). Ett uttag på över 80 l/s, oavsett 

placering av brunnarna, skulle utarma magasinet och 

således är det inte ett långsiktigt alternativ för kommu-

nen. Vidare skulle det sannolikt initiera inflöde av 

Dalälvens ytvatten till magasinet. För att hantera pro-

blematiken med minskad grundvattenbildning har in-

filtrationsdammar anlagts i grusgropen, väster om mo-

tocrossbanan, under december 2016. Ytterligare infilt-

rationsanläggningar ska anläggas i området mellan 

Br1301 och Dalälven, delvis för att motverka infiltrat-

ion från Dalälven. Infiltrationsförsöken görs med 

grundvatten för att säkerställa säkerheten, och om för-

söken är lyckade kan metoden tillämpas på älvvattnet. 

På sikt är målet att infiltrera 300 l/s avhumifierat älv-

vatten för att möjliggöra ett lika stort framtida dricks-

vattenuttag (Kellner 2017). Uppsala vatten, som an-

svarar för dricksvattenförsörjningen i Uppsala, tilläm-

par redan denna metod på deras sträckning av Upp-

salaåsen för att säkerställa grundvattenbildningen 

(Uppsala Vatten 2017). 

Fig. 9 Regional jordartskarta över åsens uppskattade tillrinningsom-
råde. Majoriteten av grundvattenmagasinets tillrinningsområde 

består av morän vilket medför att nettonederbörden till stor del blir 

till ytavrinning (SGU 2017b).   
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4. Metod 

4.1 Litteraturstudie 

Grunderna för hur isotopanalys fungerar har granskats 

för att förstå dess funktion. Vidare har hydrologiska 

undersökningar som har tillämpat isotopkvoter grans-

kats, främst med avseende på tillämpningen för att 

undersöka interaktion mellan yt- och grundvatten. Vi-

dare granskades relevanta rapporter om Uppsalaåsen 

och dess hydrogeologi. SGU:s kartor och lokala be-

skrivningar har även granskats.  

4.2 Bearbetning av data 

Platsbesök genomfördes 2017.04.20 i syfte att bilda en 

uppfattning om undersökningsområdet samt för att 

fotografera omgivningen. Tidigare rörborrningar har 

gjorts och utifrån borrhålsdata har geologin och hyd-

rogeologin bedömts. Utifrån borrhålsdata skapades en 

tvärsnittmodell och en 3D modell med hjälp av pro-

gramvaran Illustrator 4. Vidare tillämpades GIS-

programmet qGIS för att översiktligt tolka data. 

 Samtliga vattenprover har provtagits av Midvatten 

AB som tillhandhöll alla analysresultat för isotopdata, 

nivådata och övriga parametrars data. Vattenprover för 

isotopanalys togs med utgångspunkt från områden där 

provpumpning konstaterat en hydraulisk kontakt. Inom 

dessa områden var urvalet i sin tur slumpmässigt. To-

talt togs vattenprover för isotopanalys i 25 olika prov-

punkter (Fig. 10). Sammanlagt togs 68 stycken vatten-

prover för isotopanalys, det första togs 2014.07.02 

(Br1301 och Dalälven) och det senaste 2017.01.03 

(älv). I 10 av provpunkterna togs vattenprov för isoto-

panalys flera gånger (bilaga 4). Isotopdatan behandla-

des och presenterades med hjälp av Microsoft Excel. I 

magasinet har Br1301 provtagits under längst tid och 

dess lokalisering är i det området där infiltrationen av 

ytvattnet sannolikt är som störst, således är det variat-

ionerna i Br1301 och Dalälven som kommer att jämfö-

ras med varandra. Resultat från övriga provpunkter 

användes som ett komplement för att förstå infiltrat-

ion. För att undersöka hur isotopkvoternas förhållande 

gjordes en regression i Excel med tillhörande ekvation, 

där även determinationskoefficient R2 beräknades för 

att stärka orsakssambandet. För att bekräfta att det 

fanns en signifikant skillnad mellan resultaten från yt- 

och grundvattnet testades signifikansen genom ett t-

test, vilket gjordes i Excel. Om t-värdet var under sig-

nifikansnivån 0,1 kunde en statistisk signifikant skill-

nad fastställas.   

 Data från Global Network of Isotopes in Rivers 

(GNIR) (Burgman et al. 1981)  bearbetades för δ18O 

mellan år 1973 – 1980 för att kunna urskilja 

säsongsvariationer av δ18O och om de skiljer sig med 

aktuella resultaten. Utifrån detta data-set kan δ2H 

översiktligt beräknas med hjälp av sambandet för 

Global Meteoric Water Line (GMWL). Om resultat 

avviker sig från GMWL kan det potentiellt härledas 

till vissa lokala och regionala processer. Vidare har 

Midvatten tagit 125 vattenprover för analys av andra 

parametrar (Fig. 10). Dessa parametrar kan användas 

som ett komplement för att beräkna blandningsförhål-

landet. Midvatten utförde provpumpning i Br1301 i 

syfte att kartlägga avsänkning och flödesriktningar 

(Kellner 2017).  

 Grundvattennivåer i två OBS-rör mellan 2014–

2017 och Dalälvens nivå beatbetades. Brunnen som 

befann sig närmast Br1301, (Rb1303), användes för att 

studera hur grundvattennivån och Dalälvens nivå för-

höll sig till varandra. Skillnaden mellan grundvattenni-

vån i Rb1303 och Dalälvens nivå beräknades. Detta 

gjordes för att för att se om det fanns något samband i 

nivåer mellan korta och långa transporttider. 

Fig. 10 Provpunkter i undersökningsområdet. Vattenprover för 

isotopanalys togs i de gulmarkerade punkterna, sammanlagt 25 

stycken. Vissa av provpunkterna överlappar med varandra i kartan.  

4.3 Beräkningar 

Genom att studera och jämföra isotopkvoterna för 

grundvattnet respektive Dalälven kan ett blandnings-

förhållande beräknas, det vill säga hur många procent 

av grundvattnet som har sitt ursprung från Dalälvens 

ytvatten. Ekvationen har tidigare använts i hydrolo-

giska undersökningar för att studera vatten med två 

olika ursprung (eg. Maloszewski et al. 1990).  

  (ekv. 3) 

där; 

Fytv = fraktion ytvatten, alltså hur mycket grundvatten 

som har sitt ursprung från Dalälven 

Yblandat = δ isotopkvot för vattenprov i magasinet 

Ygv = δ isotopkvots initiala värde för grundvattendata 

(taget 2014.07.02) 

Yytv = δ isotopkvots medelvärde för Dalälvens ytvat-

tendata mellan juli 2014 och januari 2017.  
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 Även om den procentuella för samtliga provpunk-

ter kan erhållas genom ekvationen är det viktigt att 

beakta rimligheten i det beräknade blandningsförhål-

landet. Ekvationen utgår från att Uppsalaåsens grund-

vatten består av två komponenter, grundvatten och 

grundvatten som har sitt ursprung från ytvatten. Det 

kan dock finnas andra förklaringar till varför en punkt 

visar hög ytvatteninfiltration än att det är just Daläl-

vens ytvatten som infiltrerat. Utöver geologiska pro-

cesser är lokala variationer och ålder på det provtagna 

vatten viktiga aspekter att beakta vid frågan om ande-

len infiltrerat ytvatten är rimligt.  

 Utgångspunkten för denna studie har varit att bear-

beta och analysera δ2H och δ18O. Ett blandningsförhål-

lande i Br1301 har dock även beräknats för andra para-

metrar. Mellan 2014–2017 tog Midvatten vattenprov 

för sammanlagt 34 fysikaliska, kemiska och organiska 

parametrar. För att hålla sig inom tidsramen för denna 

studie valdes tre parametrar ut, nämligen klorid, mag-

nesium och konduktivitet. Vilka parametrar som be-

räknades bestämdes utifrån kvantiteten på data och hur 

konservativa parametrarna är. Ekvation 4 beskriver 

beräkningen.  

  (ekv. 4) 

Fytv = fraktion ytvatten 

Cblandat = koncentration för vattenprov i magasinet 

Cgv = initial koncentration i Br1301 (taget 2014.07.02) 

Cytv = medelvärde Dalälvens koncentration 
 

5. Resultat 
 
5.1 δ

18
O och δ

2
H  

 
Resultat från Dalälven visar en trend mot allt högre 

δ2H, från -84 ‰ i juni 2014 till -81 ‰ i mars 2017. 

Minimivärdet -84,64 ‰ noterades vid den första mät-

ningen, i juni 2014. Maximivärdet -78,63 ‰ noterades 

i september 2016 (Fig. 11). Under 2015 och 2016 upp-

mättes maximivärdena under september. Maximivär-

det under 2014 uppmättes i november, dock togs inget 

prov i september. Under 2014 uppmättes minimivärde 

i juni (vid den första mätningen), under 2015 i juni och 

under 2016 i januari. 

 Br1301 visar en trend mot högre δ2H, från -89,46 

‰ till -85,45 ‰, vilket är den brunn som provtagits 

under längst tid (Fig. 11). Br1301 uppmätte inte lika 

stora variationer som Dalälven. Från den första mät-

ningen i juli 2014 till september 2014 sänktes δ2H, 

från -89,46 ‰ till -89,63 ‰. Från september 2014 till 

januari 2015 skedde en ökning, från -89,63 ‰ till -

88,11 ‰. Från september till april 2015 skedde endast 

en liten ökning, till 87,97 ‰. Därefter skedde en suc-

cessiv ökning, med undantag från i november 2015 där 

δ2H sänktes till 87,43 ‰. Maximivärdet, 85,45 ‰, 

uppmättes vid den sista mätningen, i april 2014.  

 Resultaten visar att det finns skillnad i δ2H mellan 

Uppsalaåsens grundvatten och Dalälvens ytvatten (Fig. 

11). Medelvärdet för grundvattenproverna är -88,58 ‰ 

och för Dalälven -81,81 ‰, alltså en skillnad på 6,77 

‰. Både Dalälven och Br1301 uppvisar variation av 

δ2H över tid. Uppsalaåsens grundvatten uppmätte ge-

nerellt lägre värden än Dalälven. Det enda undantaget 

från detta är Rb1626, som uppmätte -84,37 ‰ vilket är 

0,26 ‰ över minivärdet för Dalälven (-84,64 ‰).

 De provpunkter utöver Br1301 som analyserats fler 

än en gång visar ingen tydlig gemensam trend. Rb1631 

och Rb1634, som är lokaliserade 100 m ifrån varandra, 

visar exempelvis ett inverterat förhållande där δ2H i 

Rb1631 blir mindre och δ2H i Rb1634 blir större (Fig. 

11). Minimivärdet för grundvattnet uppmättes till -

93,38 ‰, i Rb1204 under november 2016. Både detta 

värde och det näst lägst uppmätta värdet, -93,25 ‰ i 

Rb1514 är lokaliserat i området södra delar (bilaga 1). 

 Resultat från Dalälven visar en trend mot allt högre 

δ18O, från -11,38 ‰ i juni 2014 till -10,87 ‰ i mars 

2017 (Fig. 12). I Dalälven uppmätte ett minimivärde 

på -11,38 ‰ i juli 2014 (första mätningen). Under 

samtliga år sker det en ökning av δ18O under månader-

na juni, augusti och september. Maximivärdet -10,46 

‰ för hela perioden noterades i september 2016. Både 

2015 och 2016 uppmättes de högsta värdena under 

september månad. Efter september sker det sedan en 

minskning. Under 2014 uppmättes minimivärde i juli, 

under 2015 i juni och under 2016 i januari.  

 δ18O resultaten visar en skillnad för Dalälven och 

för Uppsalaåsens grundvatten (Fig. 12). Både Daläl-

ven och grundvattnet uppvisar variation av δ18O över 

tid. Uppsalaåsens grundvatten uppmätte lägre δ18O än 

Dalälven. Medelvärdet för grundvattenproverna är -

12,41 ‰ och för Dalälven -11,05 ‰, en skillnad på 

1,36‰.  

 Resultaten från grundvattenproverna uppmätte ett 

minimivärde på -13,06 ‰, som noterades augusti 

2016. Maximivärde -11,68 ‰ noterades i april 2016. I 

likhet med variationen δ2H uppmätte δ18O i Br1301 ett 

mönster av ökning och stagnering, med två perioder 

av minskningar. Från september 2014 till januari 2015 

höjdes δ18O från -12,58 ‰ till -12,29 ‰. Vid nästa 

mätning, i april 2014, var värdet i stort sett oförändrat. 

Därefter ökar värde successivt till -12,00 ‰ i septem-

ber 2015. Värdet sänkts sedan till -12,17 ‰ under 

november, för att sedan successivt höjas till -11,94 ‰ 

vid den sista mätningen i april 2016. 

 Förhållandet mellan δ18O och δ2H presenteras i 

Fig. 13. Trendlinjer med tillhörande ekvation finns för 

respektive data (Fig. 13). Trendlinjerna visar en 

skillnad i förhållande till Global Meteoric Water Line 

(GMWL), som utgår från historisk δ18O-data för 

Dalälven och beräknat δ2H utifrån ekvation 3.  R2 vär-

det för grundvattnet är 0,93 och för Dalälven 0,92. 

Uppsalaåsens grundvatten är initialt till vänster om 

GMWL, för att sedan korsa den. Resultatet från Daläl-

ven är under GMWL. För att klargöra att det finns en 

statistisk signifikant skillnad i δ18O och δ2H mellan 

grundvattnet och ytvattnet gjordes två T-test i Excel. P

-värdet för δ18O beräknades till 1,219*10–15 och för 

δ2H 5,057*10–15.  
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Fig. 11 Resultat från isotopanalys för δ2H. Dalälven är markerat i ljusblått, och övriga punkter är grundvattenprover.  De ihopbundna punk-
terna har provtagits minst två gånger under en tidsperiod.  Resultaten från övriga brunnar och dess lokalisering finns även redovisade i 

bilaga 5.  

Fig. 12. Resultat från isotopanalys för δ18O. Dalälven är markerat i ljusblått, och övriga punkter är grundvattenprover.  De ihopbundna 
punkterna har provtagits minst två gånger under en tidsperiod.  Resultaten från övriga brunnar och dess lokalisering finns även redovisade i 

bilaga 6.  
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5.2 Blandningsförhållande  
  
Fig. 14 redovisar hur många procent ytvatten som 

infiltrerat Br1301 mellan 2014–2016 utifrån Ekv. 3. 

Dalälvens ytvatten har över tid infiltrerat mer och 

mer till magasinet, med undantag för två perioder 

där infiltrationen minskat. Vid den senaste mätning-

en av δ2H och δ18O beräknas att 52 % av grundvatt-

net i Br1301 har sitt ursprung från Dalälvens ytvat-

ten (Fig. 14).  Fig. 15 visar hur många procent yt-

vatten som infiltrerat Br1301 mellan 2014–2016 

Fig. 13. Det generella förhållandet mellan δ18O och δ2H i ytvatten (GMWL) beräknat utifrån δ18O från Burgman et al (1981). Figuren 
visar även förhållandet mellan δ18O och δ2H för Dalälven) och Uppsalaåsens grundvatten.  

Fig. 14 Procentuell ytvatteninfiltration i Br1301 beräknat utifrån δ2H och δ18O. Beräkningarna visar att vid den 
senaste mätningen har över 50 % av grundvattnet i Br1301 sitt ursprung från Dalälvens ytvatten.  

utifrån parametrarna magnesium, klorid och kon-

duktivitet, beräknat med hjälp av ekv. 4. Magne-

sium och konduktivitet visar en trend mot mer 

ytvatteninfiltration över tid, med den högsta an-

delen ytvatten beräknat vid den senaste mätning-

en. Magnesium och konduktivitet beräknades då 

ha 38 % respektive 17 % av sitt grundvatten be-

stående av ytvatten. Klorid beräknades ha en ge-

nerell negativ procentuell infiltration, med den 

senaste andelen ytvatten beräknat till -81 %. 
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Fig. 15 Procentuell ytvatteninfiltration utifrån parametrarna klorid, magnesium och konduktivitet. Magnesium och konduktivitet visar 

en trend mot mer ytvatteninfiltration över tid. 

Fig. 16. Dalälvens nivå och Uppsalaåsens grundvattennivå. Kurvorna visar liknande mönster, med högre nivåer under sommarmånader-
na. Perioder där uttag på 100 l/s gjorts har markerats.  

5.3 Fluktuationer i grundvattennivå 
och Dalälven 

 

Dalälvens nivå och den Rb1303 grundvattennivå 

presenteras i Fig. 16. Differensen mellan grund-

17 

vattennivån och Dalälven presenteras i Fig. 17. 

Rb1303 befinner sig mellan Br1301 och 

Rb1304 (bilaga 1). Uttag av 100l/s har skett 

under perioder mellan 2014-2016.   



 

 

genomgående problem vid analys av tidsvariat-

ionerna. Att maximivärdena uppmättes under 

september beror troligtvis på att de högre tem-

peraturerna under sommaren leder till mer eva-

poration i Dalälven. Därmed anrikas Dalälven 

på de tyngre isotoperna, eftersom de lättare 

isotoperna avdunstar i större grad. Variationer-

na kan även bero på isotopvariation i nederbör-

den under olika delar av året. Vintermånaderna 

visar inte något framträdande mönster, vilket 

kan bero på att det sker en form av utjämning 

snarare än drastiska minskningar.  

Fig. 17. Differens mellan grundvattennivå i Rb1303 och Dalälvens nivå. Vid negativt värde är Dalälvens nivå högre än grundvat-
tennivån, och vice versa vid positivt värden. 

Fig. 18. Dalälvens δ18O från Burgman et al. (1981).  

6. Diskussion 

6.1 Variationer I Dalälven  

Resultat av Dalälvens δ2H och δ18O visar 

cykliska variationer som tolkas vara säsongsbe-

roende (Fig. 11 och 12). De högsta värdena 

uppmättes generellt under september månad, 

och mönstret överensstämmer med mätningarna 

av Dalälven under 1973–1980 (Fig. 18).  

 Inget prov togs i september 2014 och där-

med finns ett gap i mätningarna, vilket är ett 
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6.2 Skillnad mellan Uppsalaåsens grund-
vatten och Dalälven 

 

Resultatet visar på att det finns skillnad i δ18O och δ2H 

i Dalälven jämfört med i Uppsalaåsens grundvatten då 

data seten är i två kluster (Fig. 13 & bilaga 4).  T-

värdena för var under 0,1 och kan det konstateras att 

skillnaden är statistiskt signifikant för både δ18O och 

δ2H. Resultat från Dalälven visade generellt högre 

δ18O och δ2H än resultaten från Uppsalaåsens grund-

vatten, det finns alltså mer 18O relativt 16O och 2H rela-

tivt 1H i ytvattnet (Fig. 13). Denna skillnad visar att 

isotopanalys är ett lämpligt verktyg för att särskilja yt- 

och grundvatten. Skillnaden i ‰ mellan Dalälven och 

grundvattnet är högre för δ2H än för δ18O. Detta beror 

sannolikt på att syre inte fraktioneras i lika betydande 

grad, därmed uppvisar δ2H inte lika stora variationer 

av δ18O. 

 Trendlinjerna som beskriver förhållandet mellan 

δ18O och δ2H i Dalälven, Br1301 och övriga 

provpunkter skiljer sig (Fig. 13). Br1301 har en pla-

nare ekvation än övriga grundvattnet, och går delvis 

under Global Meteoric Water Line (GMWL), från 

grundvattenkaraktär mot Dalälvens värden. Resultat 

från övrigt grundvatten tyder på orört och gammalt 

vatten som ej har genomgått blandning, det vill säga 

infiltration av ytvatten. 

 

6.3 Blandningsförhållande och flödesrikt-
ningar 
 
Utifrån beräknat blandningsförhållande från δ2H och 

δ18O kan det konstateras att Dalälvens ytvatten har 

infiltrerat magasinets grundvatten (Fig. 14). Br1301 

visar en tydlig trend med successivt ökning av infilt-

ration. Figuren visar att det finns två minskningar av 

ytvatteninfiltration (Fig. 14), dessa perioder kan bero 

på lokala flöden av äldre grundvatten som legat orört 

under en längre tid.  

 Br1301 uppvisar till viss del liknande variationer 

som Dalälven, dock med en försening och med mins-

kad amplitud (Fig. 11 och 12). Vid ökningar i Daläl-

vens isotopkvoter ökar även kurvan för Br1301. 

Minskning i Dalälven noteras även till viss del i 

Br1301, med främst stagnering som följd och i vissa 

fall även minskning. Den temporala eftersläpningen 

tolkas som transporttiden för ytvattnet att infiltrera 

Br1301, presenterad i Tabell 3. Efter den första mät-

ningen, den 2a juli 2014, ökades Dalälvens δ2H och 

δ18O drastiskt. En ökning noterades även för Br1301 

efter den 3e september 2014, följaktligen dras slutsat-

sen att transporttiden för Dalälvens ytvatten att infil-

trera är 62 dygn från juli 2014. Ytterligare 4 tidsvariat-

ioner som tolkats ha liknande mönster indikerar en 

transporttid av 34 dygn, 60 dygn, 90 eller 70 dygn och 

130 eller 85 dygn för ytvattnet att infiltrera grundvatt-

net i Br1301 (Tabell 3). Dessa tider bör betraktas som 

översiktliga, men samtidigt som en god indikation 

inför framtida beslut gällande exempelvis förutsätt-

ningar för anläggningen av infiltrationsanläggningar. 

De tolkade transporttiderna är med undantag av sep-

tember 2015, likadan för δ2H och δ18O. Vid en jämfö-

relse av transporttiderna med skillnaden av grundvat-

tennivån samt skillnaden i grundvattennivån minus 

älvnivån (Fig. 17) kan inga kopplingar tydas. Det före-

faller naturligt att om älvnivån är högre så sker det mer 

ytvatteninfiltration eftersom större yta av åsen är expo-

nerad, men inga sådana kopplingar kan tydas. Även 

negativa värden i Fig. 17 kan rendera i kortare trans-

porttider eftersom älvnivån är ovanför grundvatten-

nivå, därmed är större yta av Uppsalaåsen exponerad. 

De uppvisade skillnaderna är dock så pass små att de 

inte kan kopplas till de tolkade transporttiderna presen-

terade i Tabell 3. 

Tidpunkt Tolkad trans-

porttid 
δ18O (dygn) 

Tolkad trans-

porttid 
δ2H (dygn) 

Juli 2014 60 60 

Dec 2014 34 34 

Apr 2015 30 60 

Juni 2015 70 90 

Sept 2015 85 130 

Tabell 3 Översikt över tolkade transporttider utifrån δ2H (Fig. 11) 

 Utifrån δ2H och δ18O i Br1301 och Dalälven är 

isotopkvoterna ett lämpligt verktyg för att bestämma 

blandningsförhållandet mellan yt- och grundvatten. 

Blandningsförhållandet i Br1301 är rimligt och vid 

jämförelse ligger en del av dess punkterna under 

GMWL, vilket i enlighet med Kendall (1995) är en 

indikation på att infiltration skett i Br1301. Utifrån 

Fig. 13 finns punkter i Br1301 i samma kluster som 

övriga resultat från grundvattnet, men att det lämnar 

det och successivt rör sig mot ytvattnet. Punkterna rör 

sig mot ytvattnet och kommer ungefär halvvägs dit, 

vilket stöder resultatet om att 50 % grundvattnet har 

sitt ursprung från Dalälven.   

 De lägst uppmätta värdena, som noterades i 

Rb1514 och Rb1204 befinner sig i området ligger 

strax väster om siltavlagringar, som utifrån sina täta 

egenskaper kan verka som en barriär för ytvatten. Om 

ingen ytvatteninfiltration skett borde värdena redovisa 

0%, och dess lokalisering förklarar inte varför värdena 

redovisar negativa procentsatser. De negativa värdena 

kan bero på att ytvatten redan infiltrerat vid dessa om-

råden och därmed är standardvärdet som använts i 

blandningsekvationen ej representativt för dessa prov-

punkter, även om det inte är sannolikt, dels utifrån 

beräknat influensområde från provpumpningen, och 

dels utifrån geologiska förhållandena öster om punk-

terna. Naturligt avvattnas magasinets grundvatten till 

Dalälven och det är sannolikt provpumpningen som 

initierat ett motsatt flöde mot Br1301.   
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 I övriga provpunkter har isotopanalys endast till-

lämpats vid max tre tillfällen med majoriteten av prov-

punkterna endast en gång, vilket gör det svårt att tolka 

infiltrationen över tid. Resultaten tyder dock på en 

naturlig rumslig variation av isotopkvoterna i grund-

vatten (bilaga 5 och  6). Den rumsliga variationen kan 

bero på lokala variationer i exempelvis vattenflöden.  

 De avvikande värden i området söder om väg 76 

och väster om Västanåvägen beror troligtvis på en 

högre grundvattennivå (bilaga 3). Området har högre 

grundvattennivå och är mer hydrauliskt isolerat från 

Br1301 (och Dalälven), därmed blir avsänkningen vid 

uttag inte lika stor i dessa områden och således inte 

heller ytvatteninfiltrationen. Resultat från brunnar som 

befinner sig på några meters avstånd från varandra, 

exempelvis Rb1626-Rb1627 och Rb1631-Rb1632, 

visar tydliga variationer i isotopkvoter (bilaga 5 och 

6). Det är inte sannolikt att ytvattnet infiltrerar till 

dessa områden eftersom provpunkterna är så pass långt 

belägna från Dalälven, utan det beror sannolikt på att 

brunnarna har lokala flöden av yngre vatten, och det 

yngre vattnet har högre δ2H och δ18O eftersom de har 

haft ett större utbyte med atmosfären. 

 Blandningsförhållandet som beräknades utifrån 

magnesium och klorid visar på en successiv ökning av 

ytvatteninfiltration, dock inte i lika stor grad som för 

isotopkvoterna. Vid senaste mätningen skiljde sig iso-

topkvoter från magnesium och konduktivitet med cirka 

13 respektive 25 % -enheter. Blandningsförhållandet 

för klorid beräknades ha en successiv minskning av 

ytvatteninfiltration, med ett slutvärde på -81 %. Den 

beräknade negativa ytvatteninfiltrationen beror sanno-

likt inte på lokala flöden av relikt saltvatten eftersom 

då hade även den procentuella ytvatteninfiltrationen 

utifrån konduktiviteten minskat, vilket den inte gjorde. 

Det är därmed oklart varför klorid beräknas ha en ne-

gativ procentuell ytvattenfiltration. Fyra av fem para-

metrar beräknades dock ha en successiv ökning av 

ytvatten i Br1301.  

 

6.5 Utvärdering av datakvalité och felkäl-
lor 
 
Varje vattenprov analyserades 4 gånger och ett medel-

värde av dessa mätningar beräknades av laboratoriet. 

Laboratoriet accepterande standardavvikelser på 0,15 

‰ för δ18O och 0,3 ‰ för δ2H. Även om det finns en 

viss mätosäkerhet, dels vid provtagning och dels vid 

laboratorieanalysen, bedöms datan vara tillförlitlig. 

Samtliga standardavvikelser är redovisade i bilaga 4. 

 Det första vattenprovet för isotopanalys togs 

2014.04.02, och provpumpning började två veckor 

innan dess (2014.06.16). Därmed finns det en risk att 

ytvatten infiltrerat magasinet innan det första provet 

togs, och följaktligen skulle värdet för Yg vara felakt-

igt. Brunnen omsatte under de två första veckorna 120 

000 m3 vatten (Kellner 2017). Utifrån en överslagsbe-

räkning motsvarar det en volym runt Br1301 

300m*200m*20m, beräknat med 10% porositet, vilket 

inte är tillräckligt för att ytvatten ska infiltrera. Risken 

är således liten att standardvärdet för Ygv är påverkat 

att ytvatten. Vidare finns även en felmarginal vid be-

räkningen av blandningsförhållandet eftersom ekvat-

ionen utgår från att vattnet endast har två ursprung. 

 Vid beräkning av blandningsförhållande (ekvation 

3 och 4) användes ett medelvärde för standardvärdet 

av Dalälven (Yytvatten). Ett mer korrekt förhållande 

kunde beräknats om Dalälvens variation kunde tas i 

beaktning men detta rymde inte inom tidsramen för 

denna studie. Det är dock en felkälla att ta beakta till 

vid tolkningen av blandningsförhållandet. Att kvantifi-

era blandningsförhållandet med hjälp av isotopanalys 

förutsätter att provtagning sker under en längre period, 

som i fallet med Br1301 och Dalälven. Utöver Br1301, 

som är den enda brunn som provtagits under en längre 

tid, är det svårt att tolka hur infiltrationen skett över 

tid.  

 

7. Slutsatser 

 
 Dalälvens ytvatten uppmätte högre δ2H och 

δ18O än Uppsalaåsens grundvatten vilket beror 

på att vattnet i större grad genomgår evaporat-

ion. Skillnaden visar att isotopanalys är ett 

lämpligt verktyg för att särskilja yt- och grund-

vatten, likt det som gjorts i denna studie. 

 

 Ytvatten har infiltrerat Uppsalaåsens grundvat-

ten vilket vi baserar det på resultaten av δ2H 

och δ18O i Br1301 och Dalälven. Ett rimligt 

blandningsförhållande i Br1301 kunde beräknas 

med hjälp av δ2H och δ18O. Dalälvens ytvatten 

infiltrerar in norr om väg 76 med ett flöde i 

västlig riktning mot Br1301. Söder om väg 76 

finns siltavlagringar både till ytan och i lager-

följden, och utifrån resultat från isotopkvoterna 

fungerar dessa avlagringar sannolikt som en 

barriär som hindrar infiltration. 

 

 50 % av grundvattnet i Br1301 har sitt ursprung 

från Dalälven.  Resultat från Br1301, i jämfö-

relse med Global Meteoric Water Line 

(GMWL), tyder också på att infiltration från 

Dalälven skett. Om uttag fortsätter i Br1301 

kommer infiltrationen sannolikt öka på grund 

av att magasinet kommer kompensera för mins-

kad grundvattennivå.  

 

 Resultat från Dalälvens δ2H och δ18O visar på 

tidsvariationer som tolkas vara årstidberoende, 

med högre δ2H och δ18O under sensommaren. 

Br1301 isotopkvoter uppvisar tendens till förse-

ning och minskad amplitud i jämförelse med 

Dalälven. Utifrån förseningen uppskattades 

transporttiden för ytvattnet att infiltrera Br1301 

vara 34–130 dygn.  
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 Isotopdata från övriga provpunkter är svårtol-

kade eftersom de inte provtagits över någon 

längre tid. En del provpunkter uppvisar delvis 

liknande värden som Br1301, vilket skulle indi-

kera ytvatteninfiltration. Det är dock inte san-

nolikt att ytvattnet infiltrerat till dessa områden 

eftersom provpunkterna är så pass långt be-

lägna från Dalälven, utan det beror sannolikt på 

att brunnarna har lokala flöden av yngre vatten, 

och det yngre vattnet har högre δ2H och δ18O 

eftersom de har haft ett större utbyte med atmo-

sfären.  

 

 Parametrarna magnesium och konduktivitet 

uppmätte, likt isotopkvoter, en successiv ök-

ning av ytvatteninfiltration, men inte i lika 

snabbt takt. Fyra av fem parametrar beräknades 

därmed ha en successiv ytvatteninfiltration, 

vilket stärker slutsatsen att ytvatteninfiltration 

har skett. Blandningsförhållandet utifrån klorid 

beräknades ha konstant negativ ytvatteninfilt-

ration och skiljde sig därmed mycket i jämfö-

relse med isotopkvoterna.  
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Bilaga 1 Provtagningspunkter för isotopanalys 
 



 

 

Bilaga 2 Grundvattennivåer maj 2014 (före uttag) 
 
 



 

 

Bilaga 3 Grundvattennivåer mars 2015 (efter uttag) 
 



 

 

Bilaga 4 Resultat δ
18

O och δ
2
H 

 

Provpunkt Datum δ18O 
(‰ vs. 

VSMOW) 

Standardavvikelse δ2H 
(‰ vs. 

VSMOW) 

Standardavvikelse 

Dalälven 2014-07-02 -11,38 0,01 -84,64 0,06 

Dalälven 2014-07-16 -11,17 0,01 -83,02 0,07 

Dalälven 2014-07-30 -11,00 0,01 -82,13 0,11 

Dalälven 2014-12-04 -11,00 0,02 -81,21 0,11 

Dalälven 2015-01-08 -11,08 0,03 -81,88 0,13 

Dalälven 2015-04-14 -11,03 0,01 -81,62 0,04 

Dalälven 2015-05-12 -11,35 0,03 -83,30 0,04 

Dalälven 2015-06-23 -11,36 0,02 -83,94 0,02 

Dalälven 2015-09-03 -10,70 0,03 -79,94 0,07 

Dalälven 2015-10-06 -10,97 0,01 -80,57 0,02 

Dalälven 2015-11-03 -11,05 0,02 -81,37 0,10 

Dalälven 2016-01-26 -11,19 0,02 -82,44 0,04 

Dalälven 2016-03-15 -11,17 0,01 -82,36 0,05 

Dalälven 2016-04-19 -11,03 0,01 -81,22 0,13 

Dalälven 2016-09-21 -10,46 0,01 -78,63 0,10 

Dalälven 2017-01-03 -10,87 0,01 -80,70 0,07 

Rb1203 2016-09-27 -12,48 0,01 -88,54 0,13 

Rb1203 2016-11-08 -12,37 0,03 -88,26 0,04 

Rb1203 2016-12-08 -12,50 0,00 -88,54 0,03 

Rb1204 2016-11-08 -13,06 0,02 -93,39 0,08 

Rb1211 2016-11-08 -12,63 0,01 -90,74 0,04 

Br1301 2014-07-02 -12,59 0,02 -89,46 0,13 

Br1301 2014-07-16 -12,55 0,02 -89,58 0,08 

Br1301 2014-07-30 -12,55 0,08 -89,54 0,18 

Br1301 2014-09-03 -12,58 0,02 -89,63 0,08 

Br1301 2014-12-04 -12,38 0,02 -88,64 0,05 

Br1301 2015-01-08 -12,29 0,03 -88,12 0,11 

Br1301 2015-04-14 -12,28 0,01 -87,98 0,13 

Br1301 2015-10-06 -12,09 0,03 -87,04 0,11 

Br1301 2015-11-03 -12,17 0,02 -87,43 0,08 

Br1301 2015-05-12 -12,16 0,03 -87,44 0,06 

Br1301 2015-06-23 -12,13 0,02 -87,20 0,06 

Br1301 2015-09-03 -12,00 0,01 -87,09 0,04 

Br1301 2015-12-01 -12,02 0,03 -86,62 0,04 

Br1301 2016-01-20 -11,97 0,01 -86,38 0,07 

Br1301 2016-03-02 -11,94 0,02 -86,26 0,03 

Br1301 2016-03-15 -11,94 0,02 -86,14 0,15 

Br1301 2016-04-19 -11,78 0,02 -85,46 0,05 

Rb1304 2015-11-08 -12,63 0,03 -89,98 0,09 

Rb1305 2014-12-03 -12,56 0,02 -89,25 0,08 



 

 

 
 

Rb1404 2014-12-04 -12,80 0,01 -91,26 0,13 

Rb1510 2016-09-27 -12,65 0,03 -90,28 0,10 

Rb1514 2016-09-27 -13,00 0,01 -93,24 0,10 

Rb1601 2016-03-02 -12,52 0,02 -89,20 0,06 

Rb1601 2016-03-15 -12,60 0,01 -89,55 0,15 

Rb1602 2016-10-25 -12,50 0,01 -88,82 0,09 

Rb1602 2016-11-08 -12,48 0,01 -88,78 0,06 

Rb1602 2016-11-28 -12,43 0,01 -88,67 0,08 

Rb1602 2016-12-21 -12,49 0,03 -88,94 0,18 

Rb1615 2016-09-21 -12,65 0,02 -90,25 0,06 

Rb1616 2016-11-08 -12,40 0,02 -88,60 0,10 

Rb1618 2016-11-08 -12,49 0,01 -88,96 0,12 

Rb1626 2016-12-07 -11,88 0,03 -84,38 0,08 

Rb1627 2016-11-08 -12,55 0,04 -89,19 0,11 

Rb1627 2016-12-07 -12,56 0,01 -89,15 0,12 

Rb1628 2016-12-07 -12,47 0,02 -88,69 0,07 

Rb1629 2016-12-07 -12,60 0,01 -89,38 0,07 

Rb1630 2016-12-07 -12,49 0,01 -88,73 0,15 

Rb1631 2016-09-21 -12,19 0,02 -86,79 0,15 

Rb1631 2016-12-07 -12,48 0,02 -88,49 0,10 

Rb1632 2016-09-21 -12,48 0,03 -88,58 0,12 

Rb1632 2016-12-08 -12,46 0,02 -88,53 0,05 

Rb1634 2016-09-21 -12,43 0,02 -88,16 0,14 

Rb1634 2016-12-08 -12,27 0,03 -87,12 0,11 

Rb1635 2016-09-22 -12,48 0,02 -88,58 0,16 

Rb1635 2016-11-08 -12,35 0,02 -88,22 0,12 

Rb1635 2016-12-08 -12,42 0,02 -88,50 0,03 

Rb1636 2016-12-08 -12,43 0,02 -88,55 0,08 



 

 

Bilaga 5 Resultat δ
2
H 



 

 

Bilaga 6 Resultat δ
18

O 

 



30 

 





 

 Geologiska institutionen 
Lunds universitet 

Sölvegatan 12, 223 62 Lund 



 

 


