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Vattendelare

• En vattendelare följer antingen en höjdrygg i naturen eller 
ett dalstråk. 

- När nederbörden når markytan rinner vattnet från högre 
områden mot lägre. Därför passerar inte regnvattnet över 
en vattendelare som följer en höjdrygg.
- När nederbörden når ett dalstråk kommer det vatten från 
båda sidorna och avrinningen koncentreras därför längs 
dalstråket och normalt uppstår ett vattendrag. 

• Ett modellområde upprättas längs vattendelare för att flödet 
av grund- och ytvatten över en sådan rand är försumbar. I 
en modell ansätts sådana ränder som täta.

• Ett modellområde kan även skära ett vattendrag eller nå 
havet (Östersjön) och då ansätts i modellen en känd 
vattennivå eller ett känt flöde. 

• Detta ger korrekta vattenbalanser i de använda modellerna. 
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Tilltro till modellen – beräknade flöden och nivåer 
jämfört med observationer

Grundvattennivåer i jord:
- Beräknade värden (y-axel) 
- Jämfört med observationer (x-axel)
- Perfekt matchning om 1:1 förhållande
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Fiskarfjärden, ytvattennivå Fiskarfjärden, grundvattennivå
i moränen under sjön

Medelfel över simuleringsperioden ytvatten: 1 cm
Medelfel över simuleringsperioden grundvatten: -2 cm

Ingen beräknad påverkan i Fiskarfjärdens yt- eller underliggande grundvatten. Täta lerlager under sjön.
Motsvarande tidsserier för bäckflöden, grundvatten i berg och jord och ytvatten finns i R-08-09

Tilltro till modellen – ex beräknade yt- och 
grundvattennivåer Fiskarfjärden
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Beräknade avsänkningar i N2000 Kallriga och Storskäret

• Området vid Storskäret omfattar 4 pixlar och skall 
därmed inte tas i beaktande

• Det beräknade avsänkta området i N2000 Kallriga 
ligger inom en lokal höjd i skogsobjekt 121

• Generellt sett högre påverkan i lågpunkter där 
avståndet till grundvattenytan är mindre

• Låt oss därför studera grundvattenpåverkan i de lägst 
belägna punkterna inom det avsänkta området
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Beräknade avsänkningar i N2000 Kallriga och Storskäret

• De kartor vi hittills studerat representerar en genomsnittlig 
avsänkning av grundvattenytan på årsbasis.

• 1. Först beräknas årsmedelgrundvattenytan per cell.
2. Sedan beräknas skillnaden i årsmedelgrundvattenyta för varje 
cell i hela modellområdet och det resulterar i de olika kartor vi 
presenterat.

• Låt oss nu studera inomårsvariationen i de avsänkta områdena i 
N2000 Kallriga:

Då störst eventuella konsekvenser uppstår i områden där 
grundvattenytan ligger nära markytan så studerar vi de lägsta 
områdena inom det avsänka området.
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Beräknade avsänkningar i N2000 Kallriga

• I denna cell (som är den lägsta 
punkten inom det påverkade 
området) är medelavsänkningen 
sett över hela året 10 cm

• Ökande avsänkning från 
november till februari, minskar 
efter snösmältning

• Liten påverkan under perioden 
maj till september

• Obefintlig påverkan sommartid 
vid injektering motsvarande 10-8

m/s, trots att hela förvaret är 
öppet samtidigt
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Beräknade avsänkningar i N2000 Kallriga

• Inflödet till förvaret konstant 
över tid, förhållandena på ytan 
varierar.

• Naturligt sjunkande 
grundvattennivåer under 
sommaren. Naturliga påverkan 
större än påverkan från förvaret.

• Störst relativ påverkan under 
vintern. Naturliga påverkan 
mindre än påverkan från 
förvaret.
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Beräknade avsänkningar i N2000 Kallriga

• Den beräknade avsänkningen kan knytas till 
deponeringstunnlarna i sista deponeringsområdet

• På grund av det täta berget på förvarsdjup kan vi 
anta att den genomsnittliga 
vattengenomsläppligheten i deponeringstunnlarna 
ligger på 10-9 m/s

• Givet punkten ovan uppstår inte någon avsänkning 
av årsmedelgrundvattenytan i N2000 Kallriga 
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