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Forord

Den hydrologiska vetenskapen har under de senaste decennierna undergått en hastig

utveckling, hydrologibegreppet breddats och en omfattande integrering konmit t i l l

stånd mellan dess olika grenar. Samtidigt har intresset hastigt ökat för alltmer

förgrenade kanaler för informationsutbyte mellan olika kategorier med intressB för

vattenresurser och forskningen kring dessa. T i l l denna utveckling har starkt b i -

dragit aktiviteten i sanband med den Internationella Hydrologiska Oekaden.

Det nordiska samarbetet inom hydrologins f ä l t utvecklades först på det inst i tut io-

nella planet, bland annat genom fem nordiska hydrologkonferenser, anordnade i de

nationella hydrologiska tjänsternas regi i Stockholm 1955, Oslo 1958, Viborg 1961,

Reykjavik 1964 och Helsingfors 1967. Samarbetet har under IHD-åren successivt ut-

vidgats och förstärkts och har därmed t i l l d rag i t sig stor internationell uppmärk-

samhet.

Eftersom uppgiften att på ol ika sätt underlätta informationsutbyte inom hydrologins

fä l t är en av de viktiga uppgifterna under Internationella Hydrologiska Dekadan har

de nordiska IHD-korrmittåerna tag i t i n i t i a t i v t i l l en ny serie hydrologkonferanser

riktade t i l l en vidare krets än de tidigare. Nordisk Hydrologisk Konferens i Stock-

holm 27-29 augusti 1970 utgör den första av dessa konferenser. Konferensen har möj-

l iggjorts genom bland annat ekonomiska bidrag från Styrelsen för Teknisk Utveckling,

Utbildningsdepartementet samt Letterstedska st i f te lsen.

Temata för konferensen har valts inom det stora gemensamma intresseområdet mellan

de forskande och de tekniskt tillämpande grupperna av hydrologer:

1-urbaniseringens inverkan på vattenbalansen
2-hydrologiska problem rörande regional vattenförsörjningsplanBring

3-vattendrags och sjöars hydrologi ur föroreningssynpunkt

4-nya metoder för mätning och analys inom hydrologi

Konferensförhandlingarna publiceras i t re volymer, varav de två första utges före

konferensen. Den första volymen omfattar ingivna arbBten inom ämnesgrupperna 1-3,

den andra arbeten inom ämnesgrupp 4. En tredje volym konner at t utgivas efter kon-

ferensen och omfatta huvudföredrag, huvudrefBrat samt diskussioner. Engelskspråkiga

abstracts samlas i en separat volym (onumrerad).
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Sektion 1.

Urbaniseringens inverkan på vattenbalansen, avrinning oah grund-
vattenbildning, inklusive hydrologiska aspekter på skadeverkningar
oah möjligheter att reducera dessa.



DM URBANISERINGENS INVERKAN PÄ VATTENBALANSEN

(Effects of urbanisation on water balance]

C iv i l i ngen jö r Lars Gottschalk

C iv i l i ngen jö r Lennart de Maré

Ins t i tu t ionen f ö r Vattenbyggnad,

Tekniska Högskolan i Lund

Sarrmanfattning

Vid Ins t i t u t i onen f ö r Vattenbyggnad, Tekniska Högskolan i Lund bedrivs f ö r när-
varande s tud ier över urbaniseringens inverkan på vattenbalansen i två områden
i närheten av Lund, Värpinge och Sturup. I denna uppsats redovisas en l i t t e r a t u r -
studie i anslutning h ä r t i l l samt en beskrivning ev de två avrinningsområdena.

Inledning

At t de hydrolagiska förhållandena i hög grad påverkas av människans ingrepp i na-

turen har o f ta b l i v i t mycket dyrköpta erfarenheter. Vid många av människan åstad-

komna förändringar har dessa f ö r b l i v i t ouppmärksarrmade, och många har pågått i

å r a t a l , innan någon i nse t t möjligheten av e t t samband mellan vat tent i l lgång och

dessa förändr ingar. Då vetskap om de natur l iga hydrologiska förhållandena före

människans intrång i e t t område är sä l l syn ta , är det mycket svår t a t t dra några

slutsatser om de e f fek te r , som kan uppkomna. Vid Mid-Decade-Conference i Paris 1969

framlades en rapport med t i t e l n "Influence o f man on the hydrological cycle" (1) och

I denna publiceras en sammanställning över h i t t i l l s erfarna e f fek te r .

At t ersät ta vildmark e l l e r åkermark med stadens massiva konstruktioner är kanske

den mest drast iska förändr ing människan kan åstadkomma. Det f inns ganska få under-

sökningar gjorda f ö r a t t d i rek t analysera urbaniseringens e f fek te r på vattenbalan-

sen. Existerande data av o l i k a s lag, som insamlats f ö r andra ändamål, kan ge v i s s t

underlag f ö r en bedömning, kanske då i f ö r s ta hand över avrinningens stor lek. I

regel här rör emel ler t id dessa data från r e l a t i v t stora områden, där den tätbebyggda

delen endast utgör en mindre de l . Då de hydrologiska förhållandena i hög grad be-

ror på geografiska, geologiska och kl imatologiska faktorer , är det mycket svårt a t t

dra några s lu tsatser ur data från stora områden. Därför rekommenderas allmänt i

l i t t e r a t u r e n in tens ivs tud ier i mindre områden med hög urbaniseringsgrad.

De hydrologiska effekterna av en stegvis ökad urbanisering har sammanställts av
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Savini och Kammerer (2) och finns redovisade i tabel l 1:

Tabell 1

Ändring i mark- el ler vattenanvändning Möjlig effekt på vattenbalansen

Urbaniseringsgrad I

1. Avlägsnande av träd och övrig

vegetation.

2. Spridd villabebyggelse och begrän-

sade vatten- och avloppsanordningar.

3. Upptagande av brunnar.

4. Anläggande av septictanks och av-

loppsledningar.

Urbaniseringsgrad I I

5. Schaktning för byggnader, någon

matjord borttagen, mindre dammar

igenfyllda.

B. Byggnation, hårdgörande av gator,
kulvertbyggande.

7. Upphört bruk och övergivande ev

ett mindre antal grunda brunnar.

B. Avledande av försörjningsvatten från

närliggande vattendrag.

9. Obehandlat el ler otil lfredsställande

behandlat avloppsvatten utsläppt i

Minskning i transpiration, ökning av

högvattenflöden.

Ökad sedimentation i vattendrag.

Grundvattenståndet minskar något.

Någon, ökning i markfukt och möjligen

höjning av grundvattenstånd. Kanske

någon översvämning samt förorening

av närliggande brunnar från överbelas-

tat avloppssystem.

Accelererad landerosion och sedimenta-

t ion i vattendrag, ökade högvattenflo-

den. Eliminerande av de minsta vatten-

dragen .

Minskad in f i l t r a t i on , som medför ökad

högvattenföring och sänkt grundvatten-

nivå. T i l l f ä l l i ga översvämningar vid

kulvertarboten vid kvarvarande små vat-

tendrag. T i l l f ä l l i ga överflöden e l ler

underminering av bankar över konstgjorda

kanaler vid små vattendrag.

Höjning av grundvattenståndet.

Minskning av avrinningen mellan intag

och utsläpp.

Förorening av vattendrag el ler sjöar.

Fisk och andra vattendjur dör. O t i l l -
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vattendrag eller sjöar.

sen

<mng av

rag.

ågot.

möjligen

Kanske

rening

överbelas-

sedimenta-

vattenflö-

ba vatten-

dför ökad

undvatten-

ngar vid

de små vat-

den eller

konstgjorda

it.

lan intag

er sjöar,

ir. Otill-

Urbaniseringsffrad III

10. Urbaniseringen fullkomnad med fler
hus och gator samt med allmänna
kommersiella och industriella bygg-
nader.

11. Större kvantiteter avfall släpps ut
i lokala vattendrag.

12. Återstående grunda brunnar överges
på grund av förorening.

13. Ökning av befolkning, som fordrar
upprättande av nya vattenförsörjnings'
och distributionssystem.

14. Vattendragen förläggs t i l l konst-
gjorda kanaler och tunnlar.

15. Uppbyggande av avloppssystem och
reningsverk.

16. Förbättring av dagvattensystemet.

'17. Upptagande av djupa brunnar med hög
kapacitet.

18. Konstgjord infiltration.
19. Förbättring och utnyttjande av

spillvatten.

räckli* kvalitet på vatten, förut t i l l -
gängligt för vattenförsörjning och re-
kreation for nedströms befolkade områden.

Reducerad infiltration och sänkt grund-
vattenstånd. Gator och rännstenar av-
leder skyfall, vilket skapar högre hög-
vattenflöden och lägre basflöde i när-
liggande vattendrag»
Ökad förorening och därmed fortsatt
minskning av liv i vattendragen. Minska-
de möjligheter att använda vattnet ned-
ströms .
Höjning av grundvattenståndet.

Ökning av lokalt vattenflöde om försörj-
ningm sker från annat nederbördsområde.

Ökade skador vid högvatten. Ändringar i
kanalgeometri och sedimenttransport.
Ytterligare vatten bortledes från områ-
det, vilket minskar infiltrationen och
möjligheterna t i l l uttag från grund-
vattenmagasin.
Minskning eller eliminering av översväm-
ningsskador.
Sänkt tryckyta hos artesiskt grundvat-
ten, möjligen medförande sättningar.
Risk för saltvatteninträngning i kust-
områden,
Ökning av grundvattenstånd,
Effektivt utnyttjande av vattentill-
gångar.

De hydrologiska förändringarna kan dels orsakas av förändringar i vattenanvändning,
dels av förändringar i markanvändning. Effekterna av ändrad vattenanvändning är
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mest relaterade i litteraturen. Enligt Savini och Kam-nerer är dessa:

1. ökning i totalförbrukning och per capitaförbrukning.
2. Exploatering av nya vattentäkter, som kan medföra transporter över stora av-

stånd.
3. ökad risk för konflikter mellan olika intressegrupper,
4. Minskad avrinning t i l l följd av vattenavledning,
5. Sjunkande vattenstånd i grundvattenreservoarer,
B. ökat antal projekt med ar t i f ic ie l l vattentillförsel,
7. ökad mängd avloppsvatten.
8. ökad återanvändning av vatten i industri och jordbruk,
9. Sättningar i marken.

Ändringar i tillgång på yt- och grundvatten på grund av ändrad markanvändning är
däremot mindre dokumenterade.

I det följande redovisas hur de olika hydrologiska faktorerna påverkas enligt in-
tensivstudier, som gjorts i några urbaniserade områden,

Klimat

De huvudsakliga orsakerna t i l l skillnaden mellan stads*-- och landsbygds klimat är
skillnaderna i energi- och vattenbalans. Mängden stoftpartiklar är också av bety-
delse. Direkt inverkan av urbanisering på nederbördens fördelning och intensitet
har påvisats bl a av Atkinson (3), Chagnon (4) och Geiger (5) men problemkomplexet
är ännu under utredning. Enligt Chagnon (43 är dé potentiella effekterna av urba-
nisering följande:

1. ökad konvektion på grund av värmetillförsel från staden,
2. ökade uppåtgående rörelser på grund av den ökade friktionen,
3. ökad fuktighet.
4. ökad förekomst av kondensationskärnor.

Hur påtagliga dessa effekter bl i r , beror naturligtvis i hög grad på de omgivande
orografiska förhållandena.
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;ora av-

Interception, vatt-enpölar och infiltration

De olika typer av fördröjningar som förekorrmer i naturliga områden, interception,

infiltration och vattenpölar, förekonmer även i delvis urbana områden, I den helt

hårdgjorda staden är emellertid interceptionen försumbar. Ej heller förekorrmer

transpiration. Här blir vattenpölama, dvs det vatten som samlas i fördjupningar

och sedan avdunstar, den största faktorn. Storleken av detta magasin är svår att

uppskatta, då direkta mätningar är mycket svårgenomförbara, I regel brukar magasi-

net sättas lika med nederbörden fram till dess avrinningen börjar, Magasinets till-

växt i tiden är också av intresse under de snabba förloppen i urban hydrologi. Van-

ligen brukar denna tillväxt ansluta till en avtagande exponentialfunktion.

dning är

Infiltrationskapaciteten hos marken är störst i början av ett regn och avtar med

tiden, allteftersom regnet fortsätter. Också infi l t rat ions kurvan approximeras van*-,

ligen med en exponentialfunktion.

inligt in-
Växtligheten har mycket s tor inverkan på infiltrationens storlek» Rötter och håligr

heter i marken ökar nedträngande vattenmängder betydligt. Sålunda visar Felton (6)

i en undersökning, att infiltrationen under nuvarande förhållanden i en förstad

t i l l Philadelphia är endast hälften av vad den var under skogkladda betingelser.

.imat är

av bety-

itensitet

inkomplexet

av urba-

jrngivandB

I städernas ytterområden, där öppna gårdar och gräsmattor förekommer, är de

ändringar, som uppstår i avdunstning, transpiration och infiltration, förmodligen

för små för att kunna mätas.

Avrinning

Urbaniseringen medför genom den ökade hårdgörningen och därmed den minskade infils

.trationen, att väsentligt större vattenmängder avrinner som ytvatten. Den minskade

ytråhetsn och ändringen i vattendragens geometri till en större och mer prismatisk

form medför vidare, att hastigheten på flodvågen och högsta vattenflöde ökar,

I urban hydrologi har beräkningsmetoder för avrinningen i regel gällt endast någon

enstaka storhet i hydrografen, t ex maximipunkten, Mest bekant är den så kallade

rationella metoden. Signifikativt för det urbana området är det hastiga förloppet

nederbörd-avrinning, varför så mycket som möjligt av hydrograf ens informationer

bör utnyttjas vid beräkningarna. Genom svårigheter att mäta de hydrologiska stor-

heterna inne i städer har det emellertid ej funnits tillgång till data som underr
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lag för förfinade beräkningsmetoder.

Vanligen anses mindre urbana områden vara analoga med ett l in jä r t system. Områdena
kan alltså karaktäriseras genom endast en parameter. Bland andra har vid de inten-
siva undersökningar som utföres vid John Hopkins University detta antagande väl
uppfyllts, se Willeke (7) och Viessmann (8).

James (9) har genom att använda ett dataprogram, baserat på Stanford Watershed

Model Mark IV, studerat de totala effekterna på avrinningen, som en stadsutbyggnad

medför. Han konstaterar, att effekterna av urbanisering beror mer på graden av

ogenomsläppliga ytor än på någon annan parameter. Med avrinningsvärden från 57 år
2

från ett 113 km stort avrinningsområde fås följande effekter.

Under en tioårsperiod ökar den totala avrinningen med en faktor 2,29, Månadsav-

rinningen ändras så, att under nederbördsrika perioder ökas den som mest med en

faktor 4, medan den under torrperioder nästan helt utebl i r . I det urbana området

accentueras både mycket höga och mycket låga flöden, Vid speciella t i l l f ä l l e n med

hävtiga regnskurar förstoras avrinningen så mycket som 90 gånger. En motsvarande

förlängning av perioder med höga flöden b l i r också resultatet, och därmed ökar

faran för översvämningar.

IMarayana och Riley (10) harmed hjälp av en analogimodell jämfört det urbaniserade

området med motsvarande förurbana område, De konstaterade följande effekter:

1. Den ekvivalenta arealen ändrades inte nämnvärt,
2. Flytvägen kortades med BO \.

3. Lutningen ökade.

4. Alla tidsparametrar kortades.
5. Högsta flödet ökade med 27 %.

Vid undersökningar i-Tokyo har Kinsota o c n Sqnda (11) genom studier av två flöden
1958 och 1966 veri f ierat den ökade avrinningen t i l l f ö l j d av urbaniseringen, Med
dessa flöden som beräkningsunderlag kunstaterades at t då hela avrinningsområdet
(48 km ) är bebyggt, vilket snart är fa l le t , kommer avrinningen att fördubblas
mot nu observerad.
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Erosion

Då en stad byggs upp, tas mycket av den naturl iga växtligheten bort , å tsk i l l iga

urgrävningar göres, naturl iga mindre vattendrag lägges igen, gator och vägar skär

över det naturl iga dräneringsmönstret. Detta f å r t i l l f ö l j d a t t den naturliga

erosionsprocessen accelereras och speciel l t gä l le r detta under uppbyggnadsskedet,

då stora områden l igger hel t öppna under ibland mycket långa t ide r . . Wolman och

Schick (12] konstaterar a t t den mängd, som borttransporteras under årtionden, kan

borttransporteras under e t t år vid kalläggning f ö r byggnation.

T i l l f ö r se l av stora kvanti teter sediment t i l l vattendrag, som t id igare transpor-

terat mycket små mängder, åstadkotnnBr uppgrundning och därmed minskad vattentrans-

porterande förmåga, erosion v id bankar, ändrad bottenkonfiguration, övertäckning

av bottenflora och- fauna, ändrad f lora och fauna t i l l f ö l j d av ändrad ljustrans-

mission. Vid en enkätundersökning, som ut för ts av Wolman och Schick, rapportera-

des sex o l ika skadetyper:

1. avsättning cch översvämning

2. grumligt vatten, oanvändbart för karnnunalt bruk

3. grumligt vatten, oanvändbart för industriellt bruk

4. skador på pumpanläggningar

5. igensättning av dräneringsledningar

6. förstörda rekreationsområden.

Grundvattenstånd

De markantaste ändringarna- i grundvattenståndet åstadkonmes genom fluktuationer

i grundvattenuttag. Eventuella ändringar på grund av markanvändning har hittills

dolts bakom dessa fluktuationer. Men byggnader och täckta ytor hindrar nedträng-

ning av nederbörden, som i stället bortledes genan dränerings- eller avloppssy-

stem eller genom borttransport av snö. I många städer ligger dräneringsledningar

så djupt, att de även avleder grundvatten. Den allt djupare grundläggningen av

byggnader medför också en sänkning av grundvattenytan. Avledning av grund- och

dagvatten medför inga eller mycket små tillskott till grundvattenmagasinet, som

därmed fortsätter att minska. Sawyer (13) rapporterar, att man i New York på så

sätt under perioden 1952-1960 minskat uttagbara vattenmängden med ungefär 240.000

liter per person och dygn.

En ytterligare allvarlig konsekvens av sänkt grundvattenstånd är den ökade risken
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för sättningar. Dessutom finns risk för angrepp på grundläggningspålar, som tidiga-

re s tåt t under grundvattenytan.

Föroreningar

Tidigare har nämnts den ständigt ökande avloppsvattenmängden som en av de allvar-
ligaste konsekvenserna av urbanisering. Riskerna för ökad förorening av vatten-
förekomster är uppenbar. Att transportera avloppsvattnet t i l l reningsverk i led-
ningar är inte heller r iskfri t t . Läckande avloppsledningar kan orsaka svåra ska-
dor på grundvattentäkter, Dessa kan även förorenas av vertikalt eller horisontellt
intrång av naturligt grundvatten av sämre kvalitet och genom inträngning av bräckt
eller salt vatten vid för stora uttag nära kusterna.

Undersökningsområden

Vid Institutionen för Vattenbyggnad, Tekniska Högskolan i Lund bedrivs för när-
varande studier över urbaniseringens inverkan på vattenbalansen i två områden. Det
ena, Värpinge, fig 1, utgör exploateringsområde för Lunds stad. Enligt prelimi-
nära uppgifter komner området att börja utbyggas omkring 1975, Avrinningsområdet

2 . 2
upptar en areal av 3,3 km , varav bebyggelseområdet korrmer att utgöra ca 2 km ,
För närvarande utnyttjas praktiskt taget hela området t i l l jordbruk.

Mätprogrannmet består av följandet
Omedelbart söder om bebyggelseområdet är en klimatstation upprättad, där luftens
temperatur, fuktighet och tryck registreras kontinuerligt. Nederbörden uppmäts
dels i SMHIss standardmätare på nivån 1,5 m och i markytan, dels i regntotalisa-
tor, typ professor Yngve Gustafsson samt i regnmätaren GGI-3000. Dessutom finns
en registrerande regnmätare typ Hellman. Avdunstningen uppmäts med fyra metoden
mätare typ Class A Pan och GGI-3000 och professor Sigvard Andersson samt med
markvattenmetoden. Markvattnet registreras med neutronmetoden dels vid klimatsta^
tionen, dels i två andra stationer inom området. Vid varje station mäts grunda-
vattennivån i. nedslagna rör. Dessutom lodas samtliga grävda brunnar inom en,radie
av t re km en gång per månad. Avrinningen registreras kontinuerligt över e t t 90°
Thomsonöverfall, Under somnarmånaderna bedrivs särskilda studier över.infiltration
och vattenkvalitet samt bestämning av markfysikaliska parametrar,

I det andra området, Sturup, fig 2, har anläggandet av en storflygplats redan
börjat. Därför har vi här ingen möjlighet att få någon längre mätserie från det

•1

g
il



17

förurbana området. Avrinningsområdet upptar en yta av ca 40 km och ligger i det
skånska backlandskapet, Qnrådet har tre utlopp, varför en uppdelning i t re mindre
avrinningsområden har gjorts. Därvid karmer flygfältet at t delvis ligga på gran-
sen mellan område 1 och område 3, Område 2 kan därvid tjänstgöra som referensorn^
råde, eftersom byggnationen ej berör detta område, Om däremot en vidare utbyggnad
av flygfältet kommer t i l l stånd, vilket ännu ej är beslutat, kommer denna att hamna
helt inom område 2 och här täcka en stor procent av området,

! i.

Nätprogrammet är t i l l s vidare detsamma som i Värpinge, dock med intensivare studier
av mark- och grundvatten in t i l l banan. Tonvikten är lagd på ytvattenavrinning,
vattenkvalitet och sedimentmängd i vattendragen, Björkesåkrasjön, Häckebergasjöti
och Fjällfotasjön.
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Figur 2. Sturup
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HYDROLOGISKA ASPEKTER PÄ DAGVATTENAVRINNINGEN
(Hydrological Aspects on Storm Water Runoff)
f. d. l:e statshydrolog Sten Ernfors, Stockholm och
civilingenjör Erik Isgård, VBB, Stockholm

Sammanfattning
Vissa av de faktorer som bestämmer avrinningens storlek från ett obebyggt
område ändras genom bebyggelse. Härigenom ökar ytavrinningen och minskar
grundvattenavrinningen, vilket innebär nya hydrologiska jämviktsförhållanden.
Vidare ökar intensiteten i ytavrinning zn, vilket kan ha betydelse vid recipien-
ter av begränsad storlek. Om ytvattnet-dagvattnet avleds via ledningar i
kombinerade system, kommer utledning endast att ske vid en viss minsta vat-
tenmängd, vilken kan påverka de lokala hydrologiska förhållandena i ett vat-
tendrag. Tekniska och ekonomiska faktorer samt dagvattnets förorenande
inverkan kan medföra att dagvattnet helt överleds till annat nederbördsområde.
De ändrade omsättningsförhållandena, i vattenområdet måste härvid beaktas.

Förändringar i den hydrologiska jämvikten vid bebyggelse

Den del av den hydrologiska cykeln, som omfattar nederbördens övergång
till avrinning, kan åskådliggöras på följande sätt:

Nederbörd

Evaporation
transpiration

Ytavrinning Infiltration

Bortledning

Ytvatten-
utnyttjand

I
Dränering Gr undvatten-

avrinning

Direkt,avr J mung avrinmn;

Grundvatten-
utnyttjande

Fig. 1 Samband mellan nederbörd och avrinning
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Genom bebyggelse förändras de naturliga förhållandena i många av-
seenden. Dessa redovisas nedan jämte allmänna hydrologiska effekter,
i huvudsak efter CHOW (i):

Förändring
1. Reduktion av vegetationen

2. Anläggande av grundvatten-
täkter.

3. Anläggande av avlopps-
ledningar för spillvatten

4. Matjordsborttagning och
anläggande av grusplaner, grus-
vägar och diken

5. Beläggning av vägar och
planer med täta material,
kulvertering av diken

6. Anläggande av ytvatten-
takter

7. Anläggande av dagvatten-
ledningar

Hydrologisk effekt
Minskning av evapotranspiration.
ökning av ytavrinningens varia-
tioner, ökad erosion.

Sänkt grundvattenstånd.

Otäta ledningar medför i vissa
avsnitt ökad dränering, i andra
utläckning (exfiltration). Ökning
av vattenf öring.

Ökad erosion. Ökade högvatten-
flöden, minskade lågvattenflöden.

Minskad erosion. Minskad in-
filtration, sänkt grundvattenstand.
Ökad ytvattenavrinning och ök-
ning av dess variationer.

Reglering av vattenföring för
säkerställande av lågvattentill-
gång. Minskning av vattenföring.

Se 5. Minskning resp. ökning av
vattenföring beroende på utled-
ning spunkt i förhållande till natur-
lig utledningspunkt.

w
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Som synes förekommer åtskilliga effekter, vilka kan ha flera samverkande
orsaker. Förändringarna i fig. 1 kan åskådliggöras i anslutning till den
på fig. i redovisade modellen.

Nederbörd

Evaporation
transpiration

Bortledande

Ytvatten-
utnyttjande

Grundvatten-
avrinning
()

Grundvatten-
Ltnyttjande

Direkt,
avrinning Fördröjd

avrinning

Fig. 2 Schematisk redovisning av hydrologiska förändringar vid bebyggelse
(+) Ökning i förhållande till naturliga tillståndet

(-) Minskning i förhållande till naturliga tillståndet

Oförändrat

"'•å För sök .till kvantifiering av förändringar

Direkta mjätningar av de ovan angivna förändringarnas storlek saknas
veterligen. Detta beror sannolikt på svårigheter att invändningsfritt
genomföra en sådan atudie. Man får därför främst lita till indirekta
metoder, dvs. "uppskattning av storleken hos förändringarna i de natur-
liga förutsättningarna, grundva.ttenstånd etc.
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Till utgångspunkt för ett försök till kvantifiering tas förhållandena i
Mälardalen-Stockholm-området. Årsnederbördens storlek framgår av
fig. 3.

V. i l

Fig. 3. Årsnederbörd i Stockholmsområdet i mm (period 1931-1960)
enligt MODEN-NYBERG (2)

De tillgängliga observationerna ger icke vid handen att bebyggelsen i
Stockholmsområdet skulle märkbart påverka nederbördens storlek. Man
kan sålunda förutsätta att nederbördsförhållandena förblir oförändrade
i varje fall för stadsområden av Stockholms storlek.

Mälarområdet tillhör i stort sett vad TAMM (3) kallar den svaghumida regi-
onen, dvs. med avrinningar mellan 100 och 200 mm/år. Som exemplet på
relativt opåverkad-? förhållanden i regionen kan nämnas övre B^yrisån med en
genomsnittlig nederbörd av 570 mm/årVoclféii ävfinriing:av ca 250•liini/åf.c.
Skillnaden, 320 mm/år är främst ett uttryck för växtlighetens evapotrans -
piration. Förhållandena har studerats i Danmark av KNUDSEN (4), vars
resultat kan sammanfattas i följande tabell:
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i

Lr av
Gröda Vattning Period

gräs

ii

korn

mm

0

180
0

30

Period

21.4-
-2.10
do
5.5-
-21.7

do

Grödans
vattenför-
brukning
m m

318

484
238

268

Avdunstning i
mätare

m m

456

456
213

213

960)

jn i -

k. Man
drade

imida regi-
jmplet på
isån med en
0 mm/åf.C-
ipotrans-
4), vars

Växtligheten ger sålunda ungefär samma avdunstningförluster som om
avdunstningen skett från fri vattenyta. Om man ödelägger all växtlighet
vid bebyggandet av ett stadsområde får man därför en påtaglig förändring
av avrinningen. Om avdunstningen minskar till en fjärdedel i tätbebyggda
delar av Stockholmsområdet skulle årsavrinningen nära fördubblas. Om-
rådet skulle enligt TAMMs klassindelning övergå från svag-humid till
stark-humid klass. Exemplet kan tjäna till att belysa växtlighetens be-
tydelse i stadsområden. Förutom dess rent hydrologiska effekt bör lokal-
klimatets luftfuktighet direkt påverkas av'växtlighet i stadsområden.

Den del av nederbörden som infiltreras är som bekant beroende på en
mängd faktorer, såsom markens beskaffenhet, vegetationen och regnets
intensitet.

Grundvatteninfiltrationen i svenska leror och moränjordar är obetydlig.
Värden på 5 % av nederbörden och därunder används normalt. I sandiga
jordar kan däremot väsentligt högre värden förekomma.

För svenska förhållanden torde därför påverkan på grundvattenbildningen
av stadsbebyggelse i huvudsak vara av intresse när man belägger genom-

' släppliga jordar. Ett exempel härpå är Brunkebergsåsen i Stockholm.
Eftersom åsen framleder grundvatten från uppströms, utanför stadsområdet
belägna delar, blir dock förändringen i grundvattenstånd av en lokal till-
täppning av infiltrationsområdet begränsad om förhållandena i övrigt är
konstanta.

I ett områdemed tätbebyggelse måste man dock räkna med ökade ingrepp på
grundvattentillgången, dels genom dräneringar av olika slag, dels genom
direkta grundvattenuttag. Detta förhållande har varit föremål för studium,
särskilt i Stockholmsområdet, (5, 6, 7).
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Eftersom stadsbebyggelse som nämnt alltid minskar den naturliga infiltra-
tionen måste varje bortledning av grundvatten i ett stadsområde beaktas med
hänsyn till de tekniska konsekvenserna av en grundvattensänkning, t. ex.
sättning av marklager, friläggning av träpålar och rustbäddar som där-
igenom kan ruttna. Utomlands har detta på sina ställen blivit ett stort
problem. Särskilt har Mexico City tilldragit sig uppmärksamhet. Staden
har sjunkit ca 5 m under tiden 1891-1956, främst beroende på att grund-
vattenuttag st varit större än den nyttiga infiltrationen (8).

Stadsbebyggelse ger sålunda väsentligt högre ytavrinning än motsvarande
naturliga områden. Man brukar ange den del av nederbörden, som ytav-
rinner, rned en avrinningskoefficient, V . Sambandet mellan avrinnings-
koefficient, regnintensitet och markbeskaffenhet har på basis av ameri-
kanska uppgifter (9, 10) angivits i ett diagram som återges i fig. 4.

Regaintensitet '/

Fig. 4. Sambandet mellan avrinningskoefficient, regnintensitet och
markbeskaffenhet enligt "Avloppsteknik"
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Det är sannolikt att detta diagram är principiellt riktigt, men det ger för
svenska förhållanden felaktiga värden på ytavrinningen. Huvuddelen av
nederbördsmängden i Sverige faller nämligen med så låg intensitet att en
beräkning enligt fig. 4 skulle ge för låga värden på den sammanlagda av-
rinningen. Man kan t. ex. utgå från förhållandena i Stockholmsområdet.
Med ledning av uppgifter f rår. MODEN-NYBERG (2) kan följande fördelning
av nederbörden i Stockholm 1954-1963 framräknas:

Intensitet
mm/h

< 4
4-7
8-15
16-25
26-35
36-50
51-70
> 7 1

1/sha

«c 11
11-20
22-42
44-70
72-97
100-140
140-190
>200

Nederbörd
m m

438
55
28
10
6

10
4
4

%

79
10

5
2
i
2

1

555 100

Om man använder denna intensitetsfördelning skulle man för "odlad mark
med god växtlighet" få en sammanlagd avrinningskoefficient av endast
0, 075, motsvarande ca 40 mm/år i avrinning. Detta är endast l /6 av
vad som enligt ovan gäller för Fyrisåns nederbördsområde.

Även om man sålunda icke direkt kan tillämpa sambandet är det uppenbart
att ett diagram för svenska förhållanden måste få en likartad uppbyggnad.
Om man först betraktar sommarmånaderna, kommer nederbörd med låg
intensitet att i naturliga marker att ge ringa eller ingen avrinning. Enligt
HALLGREN-TJERNSTRÖM (11) gäller detta för odlad jord, t. o.m. om
nederbörden varit riklig. I bebyggda områden är däremot magasinering s-
förmågan mindre och evapotranspriationen mindre, varför ett påtagligt
avrinningstillskott erhålls av dessa mängdmässigt betydelsefulla regn-
mängder. Under vintermånaderna tillkommer andra faktorer som frusen
mark och snömagasinering, varför skillnaderna då blir mindre. Avrin-
ning sförhållandena under vintern (ca 120 mm dec. -febr.) påverkas där-
för i mindre grad.

Den principiella skillnaden i ytavrinning mellan naturlig och bebyggd mark
skulle principiellt kimna åskådliggöras på de sätt som framgår av fig. 5.
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intensitet
mm/h

1000

100-
r - Avrinning från naturlig mark .(250 mm/år)

Max. ökad avrinning
d d b b lvid stadsbebyggelse +

Total-nederbörd (555 mm/år)

T_ Bräddavlopp vid 5-faldig
utspädning ^00 p/ha

Till reningsverk vid
kombinerat system

,_ Vinternederbörd
120 mm/år

0,05 0,1 10 100 1000 h/år

Fig. 5 Nederbörd i Stockholm. Varaktighetskurvan
enligt Åkerlind (12)
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Inverkan av särskild dagvattenav»ledning

Avledningen av nederbörden i tätbebyggda områden vållar inånga tekniska
problem. I kommunaltekniska sammanhang talar man härvid om dagvatten-
avledning. Endast i mindre tätortsområden kan detta ske genom öppen av-
ledning i diken, rännstenar och kanaler. De flesta städer och större tät-
orter avleder vattnet i dagvattenledningar.

De flesta äldre dagvattenledningarna är lagda efter det s.k. kombinerade
systement, dvs. spillvatten och nederbördsvatten avleds i gemensamma
ledningar till recipienten. Genom avskärande ledningar uppsamlas avlopps-
vattnet till ett reningsverk. I korsningen finns bräddavloppsbrunnar, som
träder i funktion när vattenföringen överstiger vissa värden. Om dessa
dimensioneras för femfaldig utspädning av en spillvattenmängd av 500 l/pd
och folktätheten utgör 200 p/ha kommer bräddavloppen att träda i funktion
vid en regnintensitet av ca 2 mm/h. Detta innebär att huvuddelen av neder-
bördsmängden kommer att utledas genom avloppsreningsverket. Om detta
är placerat vid en annan recipient ä"n den för avrinnings området naturliga
kommer sålunda ett avsevärt dagvattentillskott att tillföras den nya reci-
pienten. Den "naturliga" recipienten kommer därvid att få behålla en till-
rinning som är av samma storlek som den avrinning som kunnat påräknas
vid naturliga förhållanden.

Numera läggs ofta särskilda dagvattenledningar eller dagvattentunnlar. Med
hänsyn till de ökade avrinningarna, särskilt toppvärdena, kan det vara svårt
att leda ut dessa vattenmängder i naturliga småvattendrag. En genom-
gripande omgestaltning av hydrologin blir ofta följden.

l l i

li

Högvattenförhållandena i recipienten

Bebyggelsens inverkan på de hydrologiska förhållandena i recipienten är i
mycket hög grad beroende på dennas beskaffenhet, varför här endast kan
lämnas några synpunkter.

Intensiteten av de högsta tillrinningarna ökas ju kraftigt från bebyggda om-
råden men blir dock maximerad av dagvattenavloppens dimensioner, varvid
hänsyn får tagas till övertryck i ledningarna genom översvämmande gatu-
brunnar. Tiden för den högsta tillrinningen forlanges dock vid de svåraste
skyfallen och fortgår så länge översvämning åder på gator och andra om-
råden.

I-.!
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Är recipienten en sjö inverkar svåra men kortvariga regn föga på hög-
vattenförhållandena. Vid längre regnperioder kan den ökade vatten-
kvantiteten få en viss betydelse.

I ett mindre vattendrag utan sjöar kan inverka på högvattenförhållandena
bli mycket stor. Utredningar om hur en framtida bebyggelse av ett ca
30 lon2 stort område vid Mölndal som awattnas genom Kålleredsbäcken
till Mölndalsån har sålunda, med olika beräkningsmetoder och förutsätt-
ningar, visat en ökning av uögsta högvattenf öring en med 50 å 100 %.

Vid sådana beräkningar, som alltid blir mycket osäkra, bör hänsyn tas
till att avloppsledningarna ofta mynnar på olika ställen i vattendraget och
har olika längd. Detta medför en retardation av tillrinningen med minskad
höjd på flodtoppen som följd.

Magasineringen i åfåran och på översvämmade marker har också minskande
effekt på flodtoppen. Ofta medför dock bebyggelsen att sådana översväm-
ningsområden utfylles eller invallas för att få tomtmark eller parker.
Detta ökar högvattentopparna.

Vattenstånden i recipienten före ett flöde, initialförhållandena, inverkar
också i viss mån på flodtoppens höjd. Om tidigare regnväder har höjt
va'ctenf öring en i recipienten och strax därefter ett skyfall inträffar så blir
flodtoppen högre.

Längre ned i vattendraget får inverkan av bebyggelsen relativt mindre be-
tydelse i den mån tillflöden från obebyggda eller sjörika områden tillstöter.
Initialförhållandena blir dock av större betydelse när vattendragets sjöarea
ökar. Då kan verkningarna av tidigare regn eller snösmältning finnas kvar
längre. Den förutnämnda Kålleredsbäcken mynnar i Mölndalsån som före
sammanflödet har sex gånger så stort nederbördsområde, varav över 12 %
utgöres av sjöar. I denna gren är vattenf öring en hög länge efter en snö-
smältning eller en längre regnperiod och man kan ej bortse från att skyfall
över bebyggelsen kan inträffa medan vattenföringen i huvudvattendraget
ännu är hög. En sammanlagring av flödena konimer då att ske och kan höja
högsta högvattenf öring en nedom sammanflödet betydligt. Flödena i de båda
vattendragen har dock olika orsaker och är därför ej direkt beroende av
varandra. Det är därför orimligt att räkna med samtidig maximal tillrin-
ning från båda hållen ty sannolikheten härför är försvinnande liten. Det borde
räcka med att utgå från ett mera normalt flöde från endera hållet och maxi-
malt från det andra.

Lågvatter

För lågve
ledes stö
recipient
bortsett i
som exen
dels kons
föringen
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För or enl
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Lågvattenförhållandena i recipienten

För lågvattnen är främst vattentäkterna av betydelse. I många fall åter-
ledes större delen av det vatten som tages från ett område tillbaka till en
recipient i samma område som avloppsvatten. Uttaget får då betydelse,
bortsett från föroreningsfrågan, endast mellan intaget och återutsläppet,
som exempel kan nämnas Uppsala, som utnyttjar dels grundvattentäkter,
dels konstgjord infiltration av Fyrisåns vatten ovanför staden. Lågvatten-
föringen genom staden minskas både genom infiltrationen och genom att
naturliga källor sinar.

En speciell fråga har uppkommit beträffande Mälaren. Stockholms stad och
andra orter kring östra Mälaren fyller sitt vattenbehov från sjön eller dess
tillflöden. Större delen av avloppsvattnet slappes sedan ut i Saltsjön. Det
rör sig inom en överskådlig framtid om ett eller annan i O-tal m3/s. Härtill
kommer det regnvatten sorn följer med avloppsvattnet i det kombinerade av-
loppssystemet. Om inga åtgärder vidtas för att motverka detta skulle låg-
vattenstånden i Mälaren bli betydligt lägre (de lägsta nära 1 cm för varje
avledd m3/s) och långvarigare. Frågan är nu under behandling vid vatten-
domstolen.

Föroreningsverkan

Dagvattnet har visat sig ha en icke försumbar förorenande inverkan. För
förorening känsliga recipienter måste därför skyddas för dagvattnet och en
ytterligare omgestaltning av den naturliga hydrologiska bilden blir följden.
I framtiden kommer man sannolikt att i större utsträckning komma, att
fordra särskilda fördröjningsbassänger för dagvatten, varigenom flödes-
toppar minskar och större mängd kan tillföras reningsverken.

Bebyggelsen medför sålunde ökad ytavrinning och ökad förorening. Samtidigt
ökar behovet av rent vatten för vattenförsörjning, bad och liknande ändamål.
Härigenom kan man bli tvungen att göra överledningar mellan olika vattenr
områden, som delvis minskar, delvis ökar den naturliga vattenföringen.
Stadsbygdens hydrologi är därför ett speciellt problem, som hittills beaktats
i ringa utsträckning.

•-f

|
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UNDERSÖKNING AV DE HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDENA OMKRING AB CEMEN-

TAS KALKSTENSBROTT I HÄLLEKIS

(Investigation of the Hydrogeological Conditions in and around the Limestone
Quarry of AB Cementa, Hällekis . )

Civ . ing . Håkan Kinnerberg, F i l . l ic . Gert Knutsson . Avdelningen för Geologi, LTH

Sammanfattning

Undersökningens målsättning är att utreda hur kalkstensbrytningen påverkar grund-
vattenförhållandena omkring kalkstensbrottet, speciellt i de nedanför kalkstenspla-
tån belägna, botaniskt mycket intressanta, Munkängarna. Områdets geologiska
uppbyggnad samt grundvattnets strömningsförhållanden i de olika jord- och berglag-
ren har undersökts. Nederbörds-, vattenstånds- och vattenföringsmätningar pågår
sedan april månad 1968. Statistiska bearbetningar av nederbördsdata har genomförts.
Grundvattenståndsfluktuationerna i de olika jord- och berglagren samt avrinningen
från olika delområden har analyserats. Undersökningsresultaten ger en bild av de
hydrogeologiska förhållandena omkring kalkstensbrottet.

Allmän orientering
ABCementas kalkstensbrott är beläget på Kinnekulles nordvästra sluttning cirka 3km
sydväst om Hällekis samhälle. Brytningen i det nu aktuella brottet påbörjades i slu-
tet av 1800-talet, då cementfabriken anlades. För närvarande brytes cirka 1 miljon
ton kalksten per år. Brytfrontens ungefärliga läge vid olika tillfällen under den se-
naste 40-års perioden anges i fig 1.

I början av år 1968 aktualiserades frågan om kalkstensbrytningen påverkar grundvat-
tenförhållandena omkring brottet, speciellt vattentillförseln från den så kallade röd-
stenskleven till de väster om brottet belägna, botaniskt mycket intressanta Munk-
ängarrxt. Den mycket vackert utskulpterade kleven är fridlyst sedan år 1923 på en
sträcka av cirka 500 meter ovanför Munkängarna. Planläget av kalkstensbrottet,
rödstenskleven och Munkängarna redovisas i fig 1.

Geologiska förhållanden
B e r g g r u n d e n s uppbyggnad inom området åskådliggöres i fig 2. I figuren redovi-
sas tre profiler genom undersökningsområdet söder om brottet. Profilernas planläge
återfinnes i figj.. De olika lagrens mäktighet och lutning är endast approximativt
angivna med ledning av borrningar på kalkstensplatån och i Munkängarna samt upp-
gifter om de olika lagrens allmänna lutningsförhållanden. På profil 1 har kalkstens-
brottets omfattning cirka 150 meter norr om profiliinjen inlagts. Bottnen i brottet lig-
ger cirka 1 meter ovanför graptolitskiffedagret. Såsom framgår av profilerna ligger

fa
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Fig 1. Karta över undersökningsområdet. Observationsnät för grundvattenståndet-

samt huvuddragen av grundvattnets nivå- och strömning^förhållande den
20.10.1969. Brytfrontens läge omkring år 193G, år 1947, 1959 och 1969.
(Map of the investigation area. Network of test wells, contour map of the
piezometric elevation of gröundwater and main flow lines on the 20.10.19,69
The front of the quarry in about 1930, in 1947, 1959 and 1969). "^
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Munkängarna nedanför kalkstensbrottet och på alunskifferplatån.

Mun skifferlagret är cirka 21 meter mäktigt och vilar på sandsten. Borrningar i alun-
skiffern och i samband därmed utförda kortvariga provpuinpningar visade, att alun-
skiffern är föga vattengenomtränglig.

Ovanför alunskiffern finns ett cirka 2 meter tiockt lager bestående av huvudsakli-
gen kalksten kallat ceratopygelagret, vars mäktighet avtar mot öster.

Graptolitskiffern är cirka 12 meter mäktig. I friskt tillstånd är denna skiffer mycket
tät och mycket svårgenomtränglig för vatten. Lossgöres skiffern faller den emeller-
tid lätt sönder i små tunna skifferstycken. Graptolitskifferlagret kommer på vissa
ställen fram i kleven ovanför Munkängarna, men täcks nästan fullständigt av rasjord.

Ortoceratitkalkstenen, vilken bildar en cirka 50 meter mäktig lagerserie, indelas
sedan gammalt i fyra olika bergartsled med hänsyn till färgen; undre rödsten, täl j-
sten, övre rödsten och leversten. Den u n d r e r ö d s t e n e n är cirka 17 meter mäk-
tig. Rödstenskleven, fig 3, är utbildad i denna undre rödsten. Vågor och vittring har
där angripit framför allt de märgliga skikten och de vertikala sprickorna, varvid en
mycket vacker,utskulpterad bergvägg bildats, vilken som tidigare nämnts är fridlyst
på sträckan ovanför Munkängarna. Täl j s t e n e n är gråaktig och mäktigheten är
endast 1 - t , 5 meter. Den ö v r e r ö d s t e n e n är omkring 11 meter mäktig och har,
från hydrogeologisk synpunkt, ungefär samma egenskaper som den undre rödstenen
och tälj stenen. De nämnda kalkstenslagren är genomdragna av två ortogonala sprick-
system. De mest frekventa sprickriktningarna ligger omkring N 65° O och N 25° V.
I ett kalkstensbrott söder om Römossen brytes stenen manuellt, fig 4, varför bergets
naturliga sprickor ej är påverkade av sprängning. Man kan här klart se att sprickor-
na i riktning cirka N 65° O är de primära och mest uthålliga. Avståndet mellan spric-
korna är 2 - 4 meter. De sekundära sprickorna i riktning cirka N 25° V är oregel-
bundna och avståndet mellan dem varierar. Sprickorna är i allmänhet några centime-
ter breda, men kan vara upp till flera decimeter. Då är emellertid att märka att vissa
sprickor har vidgats av nedsipprande vatten, som löst ut kalken i berget, så kallad
karstvittring. L e v e r s t e n e n , som är grå eller grågrön, har en största mäktighet
av cirka 20 meter . Den skiljer sig i viss mån från de tre övriga beskrivna kalkstens-
lagren. De leriga och märgliga skikten är tjocka och rikligt förekommande och ber-
get förefaller spricka sönder ganska lätt. De primära uthålliga sprickorna har vid
Rustsäter riktningen N 30 - 40° V och avståndet mellan dem är 5 - 15 meter. Vinkel-

Ii
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Fig 3. Rödstenskleven (Foto G. Knutsson 1968).
(The limestone cliff).

Fig 4. Sprickor vidgade genom karstvittring i övre rödstenen och tälj stenen. Pall-
höjden är cirka 3 meter (Foto G. Knutsson 1968).
(Fractures widened by karst weathering in limestone. The height of the stope
is about 3 metres).
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rätt däremot, i riktning N 50'- 70° O, finns mer oregelbundet uppträdande, men ^
ganska uthålliga sprickor på ett inbördes avstånd mellan 1 och 5 meter. Det bör fram- ..»
hållas, att de primära sprickorna i leverstenen och de underliggande kalkstenslag- J
ren ej har samma riktning. '•

,4

Förutom av ovan beskrivna spricksystem, genomkorsas undersökningsområdet av åt- j
minstone en förkastning. Denna förkastning har riktningen N 80° O och kan följas |
från Vänerns strand, genom norra delen av Munkängarna och in i kalkstensbrottet. 1
Vid Vänern har berggrunden norr om förkastningen sjunkit cirka 13 meter, medan man |
i kalkstensbrottet har en språnghöjd på cirka 4 meter. |

Enligt tidigare utförda geologiska undersökningar av Holm (2) är urbergsytan under |
Kinnekulle relativt plcn, men lutar svagt åt västnordväst, vilket även de kambrosi- |
luriska lagren gör. Holm anger urbergets lutning till 3,2 %o och undre graptolitskif- 4
fems lutning till 2,0 %o. Vid studium av de olika lagrens stupningsförhållanden inom '%
undersökningsområdet med hjälp av utförda borrningar och avvägningar av synliga J
gränsytor kan konstateras, att gränsytorna mellan de olika lagren är mycket oregel- . j
bundna samt att lagren stupar åt nordväst. Lutningarna är i genomsnitt dubbelt så |
stora som de Holm angivit. Det från Holm avvikande resultatet kan emellertid bero |
på att undersökningsområdet är en ganska begränsad del av Kinnekulle samt utgör *|
ett rand områd e. j

De l ö s a a v l a g r i n g a r n a inom undersöknings området är av mycket skiftande .I
karaktär. Det geologiska kartbladet Lidköping (3) i skala 1:50 000, som täcker om- J
rådet, ger en god översiktlig bild av de geologiska bildningarnas utbredning. På kar- |
tan är emellertid jordarten i Munkängarna markerad såsom svallgrus, vilket enligt
de närmare undersökningar som gjordes sommaren 1968 visade sig vara felaktigt.
Nämnda undersökningar utgjordes, bland annat, av ett 20-tal borrningar med prov-
tagning på olika nivåer. Kornstorleksanalyser, hygroskopicitetsbestämningar och
petrografiska undersökningar utfördes på ett 25-tal prov. Jordtäckets mäktighet är
mycket ringa och har uppmätts till mellan 0,5 och 2,3 meter, eller i medeltal cirka
1 meter. Under ett cirka 0,4 meter tjockt mullager består jordmaterialet till övervä-
gande del av lerig morän och moränlera samt vittringsjord av alunskiffer (cirka 30 %
ler) och endast på ett fåtal platser av svallgrus och sand. Moränleroma av lokalt
bergartsmaterial och vittrings jorden av alunskiffer har en hygroskopicitet som varie-
rar mellan 6 och 10. Jordtäckets vattenhållande förmåga är sålunda i allmänhet syn-
nerligen stor, vilket är av väsentlig betydelse för växternas vattenhushållning.

fil
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Öster om kalkstensbrottet utgöres jordlagren av mäktiga moränavlagringar i form av
drumliner, flackt välvda och i isrörelsens riktning utsträckta höjdryggar. Vid utför-
da borrningar har uppmätts jorddjup på cirka 25 meter. I en jordskärning vid brottet
är tre moränbäddar iakttagbara. Den övre bädden - cirka 5 meter mäktig - består av
gulbrun lerig moig morän innehållande huvudsakligen sandsten och urbergsmaterial.
Den mellersta bädden - 4 - 5 meter mäktig - utgöres av gråaktig morängrovlera inne-
hållande stor mängd alunskiffer, något kalksten samt urbergsmaterial och sandsten.
Den undre moränen - cirka 2 meter mäktig - är sandig och domineras av sandsten.
Nämnda moränbäddar har i detalj beskrivits av Gillberg (1). Moränen vilar här på
rödsten. Omedelbart sydväst om drumlinerna överlagras rödstenen av leversten.

Jordlagren på den mycket branta sluttningen öster och sydost om Rustsater består
också av morän, dock ej av samma mäktighet, som inom det ovan beskrivna områ-
det. Jorddjup på mellan 4 och 8 meter har uppmätts.

Söder om Rustsater och kalkstensbrottet utbreder sig en svagt sluttande kalkstens-
platå, Drakaslctten och Römossen. Jordlagret inom detta område är endast några de-
cimeter tjockt och består till största delen av vittrad kalksten. Området mellan
landsvägen och rödstenskleven är delvis skogsbevuxet trots det ringa jorddjupet.

Området nedanför rödstenskleven väster om Drakaslätten och Römossen täckes även
det enligt det geologiska kartbladet av vittringsjord. Här är det dock fråga om vitt-
rad alunskiffer.

Förutom ovan nämnda lösa avlagringar finns i anslutning till kalkstensbrottet täm-
ligen mäktiga högar med avbaningsmassor och skrotsten.

Nederbördsförhållanden
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) har sedan år 1878 låtit
utföra mätningar av n e d e r b ö r d på en station belägen cirka 3 kilometer söder om
undersökningsområdet (R 810 Hjälmsäter). Dessa mätningar utgör ett mycket viktigt
material vid bedömningen av, bland annat, sannolika frekvenser av våtår respekti-
ve torrår. En statistisk analys av nederbördsdata från stationen i Hjälmsäter har ut-
förts med hjälp av dator. Nederbördsvärdenas fördelning har approximerats med
Pearson's frekvensfunktion typ III. De statistiska karakteristikorna avseende neder-
börden under d e l s hydrologiskt år (1.10 - 30.9) d e l s sommarhalvår (1.4 - 30.9)
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för hela observationsperioden samt för standardperioden 1931 - 1960 redovisas i tar;

bell i-

ISfeSiLL
Statistiska karakteristikor avseende nederbörden under hydrologiskt år samt sommar-
halvår vid stationen i Hjälmsäter.
(Statistical characteristics concerning the precipitation during hydrological year
and vegetation period at the station Hjälmsäter).

Observationsperiod

Hydrologiskt år (1.10-30.9)
1878/79-1967/68 (90 år)
1930/31-1959/60 (30 år)

Sommarhalvår (1.4-30.9)
1879-1968 (90 år)
1931-1960 (30 år)

Medelvärde

mm

568
546.

345
315

Medelavvi-
kelse

mm

112
114

91
83

Korr.
snedhet

+0,19
-0,12

+0,22
-0,04

Variations-
bredd

mm

550
424

482
328

Tgbell_2_
Nederbörden under hydrologiskt år och sommarhalvår under senaste femårsperioden
samt sannolik frekvens för att aktuellt värde skall överskridas respektive underskri-
das.

(The precipitation during hydrological year and vegetation period. The probable
frequency of the actual value beeing exceeded or falling short, respectively).

Observations-
period

Hydro] ogiskt år
(1.10-30.9)

1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69

Sommarhalvår
(1.4-30.9)

1965
1966
1967
1968
1969

Uppmätt
nederbörd

mm

711
451
666
572
585

447
182
388
259
295

Sannolik frekvens för c
överskridas

"våtår"
en gång på

9

5
2
2

7

3

itt aktuellt värde skall
underskridas

"torrår"
en gång på

7

50

6
3

tKi-
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Av utförda sannolikhetsberäkningar kan utläsas, bland annat, sannolikheten för att
vart och ett av de under de olika åren eller sommarhalvåren uppmätta värdena på ne-
derbörden skall överskridas respektive underskridas. Man erhåller sålunda ett sif-
ferunderlag för bedömningen av sannolika frekvenser för torrår och våtår. Nederbör-
den under hydrologiskt år och sommarhalvår vid stationen i Hjälmsäter under senas-
te femårsperioden redovisas i tabell J .

SMHI:s nederbörds station i Hjälmsäter ligger, som nämnts, cirka 3 kilometer söder
om undersökningsområdet. På grund av avståndet samt de stora nivådifferenserna på
Kinnekulle bedömdes det nödvändigt att upprätta en nederbörds station inom området.
Under våren 1968 uppsattes sålunda en mätare av typ SMHI vid Kullingen, nordost
om kalkstensbrottet. Stationen vid Hjälmsäter ligger på nivån + 85 möh, medan sta-
tionen vid Kullingen ligger på nivån + 152 möh. En jämförelse mellan månadsneder-
börden uppmätt vid Hjälmsäter och vid Kullingen redovisas i tgbell_3.

Tgbell_3_

Månads nederbörd i mm vid Hjälmsäter och inom undersökningsområdet (Kullingen).

(Monthly precipitation in mm at Hjälmsäter and in the investigated area, Kullingen).

1967-68
Hjälms äter
Kullingen

1968-69
Hjälmsäter
Kullingen

1969-70
Hjälmsäter
Kullingen

O

99,6
114,7

16,1
20,4

N

58,9
75,1

79,9
93,8

D

30.8
38,3

5,8
7,4

J

5 9,1
86,3

24,3
31,4

F

28,3
46,8

11,6
14,3

M

13,2
14,2

40,3
42,2

A

43,1
49,4

74,0
71,8

M

48,6
66,2

128,8
115,9

J

31,5
30,8

5,1
5,3

J

49,7
65,2

20,5
24,9

A

60,8
76,0

54,4
64,8

S

31,4
31,3

43,4
50,6

Summa

222,0
269,5

585,2
686,3

252,0
281,3

Såsom framgår av tabell J är de vid Kullingen registrerade nederbördsvärdena i all-

mänhet större än de vid Hjälmsäter. Uppmätt nederbörd vid Kullingen redovisas gra-

fiskt i fig; 5. Den uppmätta nederbörden vid Kullingen är dock sannolikt ej heller den

representativ för hela undersökningsområdet på grund av, bland annat, de stora ni-

vådifferenserna. För närmare studier av markfuktighet och växtliv i Munkängarna er-

fordras därför ytterligare en nederbördsmätare i eller i närheten av dessa .

Den så kallade n y t t i g a n e d e r b ö r d e n definieras scsom skillnaden mellan den

under viss tidsperiod fallna nederbörden och den under samma tidsperiod avdunsta-



42

de vattenmängden. Med utgangspunkt från kända data beträffande årsnederbörd, års-

medelavrinning och årsmedeltemperatur har Tamm (4) beräknat ett samband mellan

årsmedelavdunstning och årsmedeltemperatur. Med hjälp av temperaturuppgifter från

SMHIrs station i Lidköping har medeltemperaturen under perioden 1931 - 1960 be-

räknats. Den erhållna medeltemperaturen ger insatt i Tamms formel en årsmedelav-

dunstning under ovannämnda period av cirka 400 mm. Den nyttiga årsmedelneder-

börden under perioden 1931 - 1960 uppgår sålunda till cirka 140 mm.

Avrinningsförhållanden
Det aktuella undersökningsområdet a v v a t t n a s i princip av tre bäckar. Bäckar och

diken inom område!: redovisas i fig 1. Det norra avrinningsområdet omfattar d e l s

ett kuperat moränområde öster om brottet, d e l s själva brottet och kleven väster

därom, d e l s även en liten del av Munkängarna. Det mellersta avrinnings området

omfattar huvudsakligen Munkängarna samt ett område av kalkstensplatån ovanför Rå-

bäcks turisthotell. Det södra avrinnings områd et omfattar de branta sluttningarna

sydost om Rustsäter, kalkstensplatån söder och sydväst om Rustsäter (Drakaslätten

och Römossen) samt rödstenskleven och åkrarna strax väster därom. Vattenföringnr-

na mrätes i bäckarna på 5 olika ställen med hjälp av mätdammar. Dammarnas planlä-

ge redovisas i fig 1. Vid mätdammarna P 1, P 2 och P 3 registreras ytvatt.enavrin-

ningen från de tre beskrivna avrinnings områd ena, vid P 4 vattenföringen i Korsbäc-

ken där denna passerar landsvägen samt vid P 6 i huvudsak grundvattenavrinningen

från brottets södra delar och två tunnlar under landsvägen. De olika avrinningsom-

rådenas areal vid mätdammarna P 1, P 2, P 3 och P 4 är cirka 1,5 km3 , 0,5 km3,

2,0 km2 och 0,5 km3 respektive.

Hittills har vattenföringarna uppmätts i allmänhet en gång per dygn. En självregi-
strerande pegel har monterats vid P 1. Uppmätta vattenföringar vid P 1, P 2, P 3 och
P 6 redovisas grafiskt i fig 5. Diagrammet över vattenföringen vid P 6 visar att grund-
vattenavrinningen under sommaren år 1968 och 1969 samt vintern 1969 - 70 uppgick
till cirka 12 l / s medan grundvattenavrinningen under vintern 1968 - 39 uppgick till
mellan 15 och 20 l / s . Kraftiga regn och snösmältningar orsakar'flödestoppar, dock
ej så stora som de uppmätta vid P 1 . Den nederbörd som faller inom stenbrottet av-
rinner snabbt. ' . - - . • - •

Vid mätdammenP 2 registreras avrinningen från i huvudsak Munkängarna . Av dia-

grammet i fig 5 framgår att mätdammen är torrlagd under större delen av åireL. Endast

de mycket kraftiga höstregnen i november 1968 samt snösmältningen under april -
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maj 1968, 1969 och 1970 samt under januari 1969 förorsakade ytavrinning från Munk-9

ängarna. Vattenföringen vid P 2 avtog mycket snabbt till noll efter höstregnen och j

snösmältningen och började under hösten 1968 först i november, trots riklig neder-

börd i oktober. Under hösten efter den torra sommaren 1969 förekom ej någon ytav-

rinning. Resultaten av mätningarna antyder d e l s att grundvattenmagasinet är förhål-,

landevis litet, d e l s att markvattenmagasinet är förhållandevis stort. '.._.

Vattenföringen uppmätt vid P 3 är liksom vid övriga mätdammar stor under höstregn

och snösmältning. Under sommaren år 1968 och 1969 uppgick emellertid vattenfö-

ringen till endast cirka 1 l / s . Vattenföringen vid P 4 varierar på samma sätt och är

av samma storleksordning som den vid P 3, trots att avrinnings områd et vid P 4 är

mycket mindre än det vid P 3. S|

Grundvattenförhållandena .2

Grundvattenståndsobservationer utgör en viktig del av en geohydrologisk undersök- J

ning. För att klarlägga de 1 s grundvattenståndets fluktuationer, d e l s grundvatt- ';§,

nets strömningsförhållanden har ett vidsträckt nät av observationsställen utlagts fi

inom undersökningsområdet. Observationsnätet utgöres av d e l s ett 30-tal brunnar, J |

d e l s ett 50-tal borrade hål och neddrivna rör. Planläget av nämnda brunnar,hål och fS.

rör redovisas i fig 1. Grundvattenståndsobservationer utfördes en gång per vecka i

samtliga matställen under ett och ett halvt år. Sedan hösten 1969 mätes samtliga

matställen 4 gånger per år och vissa utvalda matställen två gånger per månad.

Med utgångspunkt från observationer av grundvattennivåerna vid de olika matställe- «|

na kan g r u n d v a t t n e t s s t r ö m n i n g s f ö r h å l l a n d e i stort fastställas. På grundp

av undersökningsområdets komplexa geologiska uppbyggnad existerar flera olika | |

grundvattenhorisonter skilda från varandra. De olika strömbildér som konstruerats i))

redovisas i|ig_L i form av en grundvattennivåkarta med strömriktningslinjer. Kartan | |

åskådliggör förhållandena inom undersökningsområdet den 20.10.1969. Strömrikt-
ningslinjerna anger strömningsförloppet eri-dast i s t o r a d r a g .

,-. ' • .- ' Mf
Leverstenen förefaller vara mer vuttengenömtränglig än de underliggande kalkstens- p

• - - ' . • • -' • • • • > i

lagren. Grundvättennivamätningarna visar att en särskild grundvattenhorisoht är ut- ji3

bildad i leyerstenen. Grundvattnet strömmar i västnordvästlig riktning möt rödstens-1|

kleven. Leverstenslagret tunnar emellertid ut mot nordväst och försvinner, varför | |

grundvattnet d e l s kommer fram som ytvatten och avrinner i diken, d e l s infiltreras | |

:ied i den underliggande kalkstenen, vilken infiltration naturligtvis pågår inom hela B

leverstens området,
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Den mäktigaste grundvattenhorisonten i kalkstenen finns emellertid i de undre lagren -

övre rödsten, tälj sten och undre rödsten - vilka har likartade hydrauliska egenska-

per. Grundvattnet framrinner i de vertikala sprickorna, vilka begränsas nedåt av

graptolitskifferlagret. Någon direkt grund vatten strömning i de horisontella kalk-

stensskikten eller i gränszonen mellan kalkstenen och skiffern har ej iakttagits.

Graptolitskiffem bedömes vara mycket tät och i det närmaste ogenomträngligt för vat-

ten, varför lagret utgör en effektiv undre begränsning till grundvattnet i kalkstenen.

Såsom framgår av kartan (fig 1) böjer grundvattennivåkurvoma i rödstenen av mot ös-

ter i närheten av kalkstensbrottet. Grundvattenytans läge söder om brottet åskådlig-

göres även i profilerna redovisade i fig 2.

Av grundvattennivåmätningarna framgår att grundvattenytan är förhållandevis plan sö-

der om Rustsäter, och att gradienten ökar i närheten av rödstenskleven, där grundvatt-

net kommer fram, bland annat, i form av k ä l l o r . Inom undersökningsområdet har ett

30-tal källor inventerats. Källflödena tränger fram i de vertikala sprickorna vid eller

strax ovanför gränsytan mellan kalkstenen och skiffern och vattnet rinner nedför ras-

branten och avledes i diken eller infiltreras i marken. Med ledning av resultaten

från utförda mätningar av vattenföringen i nämnda källor, bedömes 1 - 5 l/s tränga

fram i källorna i rödstenskleven på en sträcka av cirka 1 km söder om kalkstensbrot-

tet. De högsta vattenföringsvärdena uppnås under våren och hösten och de lägsta

under sommaren, då de flesta källorna är torra.

Nästan samtliga rör i de lösa avlagringarna i Munkängarna har varit torra under som-

mar- och höstmånaderna. Det förhållandet att grundvatten - eller en sammanhängan-

de grundvatten ström - saknats i jordlagren i Munkängarna betyder ej att marken varit

helt uttorkad. Vatten har funnits i jorden i form av markvatten. Det tjocka mullagret

samt den flerstädes lerhaltiga jorden har en mycket god vattenhållande förmåga.

' G r u n d v a t t e n s t å n d e t s f l u k t u a t i o n e r har, som nämnts, uppmätts i ett stort

antal observationsställen. Uppmätt vattenstånd i några matställen redovisas grafiskt

i fjg 5. De redovisade matställenas planläge återfinnes i fig 1. Undersökningshålen

H 5, H 7, H 8 och H 12 är nedförda i rödstenen, och uppvisar likartat fluktuations-

mönster. H 8 A och B 23 är nedförda i leverstenen. Under den gångna observations-

perioden har grundvattenmagasinet i kalkstenen i princip fyllts på fem gånger, näm-

ligen under oktober - november 1968 och 1969, under januari 1969 samt under april

1969 och 1970. Vid samtliga dessa tillfällen utom vid snösmältningen år 1969 synes

vattenståndshöjningen i H 12, där rödstenen ej täcks av leversten, samt H 8 A och
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B 23 (leversten) ha kommit ett par veckor tidigare än i de övriga ovan nämnda mat-

ställena .
i l

Som tidigare nämnts har undersökningsrören i Munkängarna varit torra under en stor

del av observationsperioden. Grundvatten har dock kunnat registreras i de flesta rö-

ren i samband med ovan nämnda vattenrika perioder. I undersökningsrör H 16 B, som

redovisas i fig 5, har grundvatten registrarats under en förhållandevis lång period.

Brunnarna B 6 och B 7 är nedförda i morän. B 6 är cirka 4 meter djup och B 7 cirka

11,5 meter djup. Grundvattenståndets fluktuationer i brunnen B 7 tycks vara fasför-

skjutna cirka ett halvår i förhållande till de i B 6.

lai
l i

f ; •: I •

För att kunna bedöma rödstensberggrundens effektiva porvolym har förhållandena

inom den ännu ej exploaterade kalkstensplatån söder om brottet undersökts speciellt

under höstregnen vid månadsskiftet oktober - november 1968 samt snösmältningen

1969 och 1970. Med utgångspunkt från d e 1 s uppmätt grundvattenstånd, d e l s neder-

bördsmätning och snötaxering, d e l s uppskattad avdunstning, de l i s ock registre-

rad avrinning har rödsténsberggrundens effektiva porvolym beräknats till cirka 3 %.

En avsänkning med cirka 3 meter av grund vattenmagasinet i rödstenen inom ett 1 km8

stort område skulle sålunda ge en grundvattenavrinning på tillsammans cirka 5 l / s

under en sex månaders lång period. '

ffl

Avslutning

De nu påbörjade hydrogeologiska undersökningarna kommer att fortsätta under en följd

av år . Skogsforskare och växtbiöloger har inlett undersökningar t Munkängarha. Även

markfysiker kommer ätt utförd vissa undersökningar. Med ledning av med "tiden insam-

lat material skall naturvårdsmyridigheterna ta ställning till om åtgärder behöver vid-

tagas för att bevara den säregna miljön i Munkängarna. -

Litteraturförteckning : ' .

(1)' GILLBERG G, Great Till Section on Kinnekulie,W Sweden, GFF Vol. 91 pp 313 -
342, Stockholm' (1969) 7 - • , . : - : :

(2) HOLM G/Kirihékulle/déssgeologioch den tekniska användningen af dess berg-
arter ,.SGU^serie.g, ni:-:172, Stockholm (19.01.) ....

(3) JOHANSSON,S,. SUNDIUS. N,,WEST:ERGÅRD A H, Beskrivning till kartbladet Lidkö-
ping,. SGU serie Aa nr 1J82, Stockholm (1943) _. /. Ji" ••;••_..'T". ; : : .v. . : r ; ;
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VATTENFÖRSÖRJNINGEN UR VATTENRESURSERNAS OCH SAMHÄLLSPLANE-
RINGENS SYNPUNKT I HELSINGFORS OMRÅDET

(Water Resources of Helsinki Area with Regard to Adequacy of
Water Supplies and Commuiity Plannig)

Dipl.ing. Lauri Helenius Finland

Sammanfattning

Helsingfors med sitt närmaste verkningsområde är, om vi tänker på
näringslivet och befolkningen, det viktigaste området i Finland.
I det ovannämnda området bodde år 1969 ungefär B50 000 invånare,
när hela landets befolkning var 4 707 000. Utvecklingens riktning
är enligt prognoserna sådant, att huvudstaden kommer att spela
ännu större roll. År 2000 i Helsingfors området kommer att bo
ungefär 1 500 000 invånare. Vattenförsörjningen har baserat sig
hittils i huvudsak på områdets egna vattentillgångar, som ännu
ska räcka till året 1978. Därefter ska man leda vatten i tunnel
från sjön Päijänne 120 km lång sträcka.

Inledning

Helsingfors område omfattar 12 kommuner (Bild 1] som är beroende av

Helsingfors stad på ett eller annat sätt. År 1967 bodde i området

808 130 invånare. Folkmängden i hela landet var då 4 676 000 och

befolkningsökningen i genomsnitt 6,9 °/oo. Enligt prognoserna ska

i Finland bo 5,4 - 5,6 miljoner invånare år 2000. I Helsingfors

området bodde år 1967 ungefär 17 % av landets befolkning, men år

2000 ska samma siffra vara 27 %. Områdets utveckling kommer alltså

att vara i den närmaste framtiden mycket kraftigt i jämförelse

med de övriga delarna av landet.

Tabell 1

Befolkningen i Helsingfors område i år 1350 - 2000

Helsingfors regions-
planeområde

Helsingfors
verkningsområde

1950 1967 1980 2000

481 830 785 920 1 053 000 1 412 000

494 670 808 130 1 093 000 1 497 000

Näringslivets utvecklingsgrad kan man mäta till exempel med in-

vånarnas personliga inkomster. Är 1964 var inkomsterna beräknade

per individ i Helsingfors område 4963 kronor. I hela landet var mot-

svarande siffra under samma tid i genomsnitt 3052 kronor/invånare.

t r



50

,,.."!

in

Lokala vattentillgångar

Områdets vattendragen är små och sjöfattiga. Man kan nämnas de

tre största som också användes nuförtiden för vattenförsörj-

ningen, nämligen Vanda a, Svartån och Sjundcaå.

Tabell 2

Avrinningsområden och sjöarealer

Avrinnigs-
område

1684

2039

480

Sjoareal

2

12

5

,2

,2

13

1

1

Vatten-
färing

MO
5,1

7,8

4,3

m /s

LLQ

0,5

3,0

0,2

Vanda å

Svartån

Sjundeå

Sjundeå är helt reserverad för Porkkala områdets bruk. Vanda å

utnyttjas som vattentäkt för Helsingfors stads vattenförsörjning

Man har genomfört regleringen och kunnat nöja den lägsta låg-

vattenföringen till 2,25 m /s. Ån är ändå så förorenad att den

inte mera fyller de internationella normerna för råvatten.

Svartån regleras nutförtiden för både vattenförsörjnings och

vattenkrafts ändamål. Man har byggt tunnel från sjön Hiiden-

vesi till Vanda å och genom ledandet av tillskottsvatten kan

man höjo den lägsta vattenföringen i ån ända till 5 m /s.

1 framtiden kommer Hiidenvesi att användas, såsom också hela

vattendraget, som vattentäkt för industrin och befolkningen i

områderna 3 och 4 (Bild 1 och 3).

Grundvattentillgångarna är mycket begränsade. Enligt Lant-

bruksstyrelsen är den totala användbara vattenmängden ungefär

2 m /s, som är delade över hela området. • -

Vattenförbrukningen
.V-3Den totala vattenförbrukningen i Finland är ungefär 100 m /s.

Städernas och. köpingarnas,vattenförbruk var år 19'65.-.tili,sarnmans-
" ' ' ' . " ' ' ' •

5,2 m /s, därav ytvatten BO %. Helsingfors stads del har varit,

ungefär 36 % av den ovannämnda. Den största delen av den totala

vattenmängden (100 m /s) användes i träindustrin.

•'•;!

a

i
|
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I Helsingfors området fanns år 1967 20 olika vattenverk, som

delade vatten till 613 000 invånare. Den totala vattenför-

brukningen i området var under samma år 60,2 miljoner kubik-

meter och den specifika förbrukningen 359 1/pd. Industrins

del var ungefär 23 %. Som råvatten användes huvudsakligen ytvatten,

ungefär 90 %.

Framtidens vattenförsörjning

De lokala vattentillgångarna ska bli otillräckliga i slutet av

1970-talet. Vid denna tidpunkt ska vattenbehovet överskrida

5 m /s och man är tvungen att vidtaga åtgärder att skaffa rå-

vatten utanför området.

Vid väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har man bearbetat general-

planen, enligt vilken ska man leda vatten från sjön Päijänne i

tunnel 120 km lång sträcka. Tunneln har dimensionerats för årets

2000 vattenbehov, som ska vara enligt prognosen mellan 10 och

13 m3/s.

Tunneln ska kompletteras med öppenfåra-systemet som ska planeras

för två olika ändamål. Det ska fungera som reservsystemet för

tunneln, men man kan också överföra vatten från Päijänne till

andra vattendrag och därigenom under torra berioder höja vatten-

mängden i områdets älvar för att trygga industrins och lantbru-

kets vattenbehov och att hålla vattendragen användbara för

rekreation.

Anläggningskostnaderna kommer att vara ungefär 170 miljoner

kronor, därav tunnelns del är 150 miljoner kronor. Råvatten

kommer.att kosta i genomsnitt 0,06 kr efter årets 1968

kostnadslägB.

Sammandrag

Vattenförsörjningen är en typisk verksamhetsform som planeras
att stå till tjänst för sammhällets nutida och kommande behov.
Tekniken för vattentransport är så utvecklad, att den ger
möjligheten-ätt leda vatten långa sträckor med rimliga kostnader.
0m vi tänker på samhällsplaneringen i .Finland är det nästan alltid
möjlågt. att ordna vattenförsörjningen med skäliga kostnaderna
utan att ställa -gränser på-samhällets eller vattenförbrukningens
storlek.
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Om det är fråga orn industrin, som använder mycket vatten, är
principerna helt olika. Placeringsfrågan är då viktigaste,
alltså man bygger industrin där, var det finns tillräckligt vatten,
Det finns också andra viktiga faktorer, såsom luft- och vatten-
föroreningar, som man ska ta hänsyn till. Nuförtiden är man villig
att bygga sådan industri vid kusten för att skydda sjöområderna
mot föroreningarna.
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VATTENRESURSERNAS BETYDELSE VID UPPGÖRANDET AV REGIONALA VATTEN-

SKYDDSPLANER I FINLAND

(The importance of water resources in the reg iona l p lanning of

water pollut ion control in Finland)

Civ ing Pauli Kleemola Lantbruksstyrelsen i Finland

Sammanfattning

På åtgärd av lantbruksstyrelsen har i Finland från och med år 1966
uppgjorts regionala generalplaner för vattenskydd. De färdiga planer-
na täcker c:a 35 % av landets totalareal. Vid planeringen har pla-
neringsområdenas yt- och grundvattcntillgångar inventerats. Speciell
uppmärksamhet har fästs vid vattenföringsvärdena under torrperioder
och möjligheterna att öka dessa värden. Vid utredning av behovet
att skydda grundvattentillgångarna har även behandlats grundvattnets
användning för vattenanskaffningen. Därvid har dessutom beaktats
ordnandet av vattenanskaffningen i krissituationer. Inventeringen
av grundvattentillgångarna har utförts med t i l l h j ä l p av f lygbi lds-
undersökningar.

Vattenskyddsplaneringen

På åtgärd av lantbruksstyrelsen har i Finland från och med år 1966

uppgjorts regionala generalplaner för vattenskydd. De färdiga pla-

nerna täcker nästan helt och hållet Finska vikens och Bottniska v i -

kens kustområden. Planeringsområdenas totalareal är c:a 35 % av lan-

dets tota lareal , men den inom dessa områden bosatta folkmängden är

c:a 70 % av folkmängden i hela landet. Avfallsbelastningen från in-

dustrin inom planeringsområdBna motsvarar ävsn c:a 70 % av den to-

tala avfallsbelastningen från industriföretagen i hela landet. Det

största enhetliga planaringsområdet omfattar Kumo älvs vattendrags-

• område, vars areal Mr 8 % av landats totalareal.

Vattenskyddets planeringsarbete har utförts inom arbetsgrupper, som

t i l l sa t ts av lantbruksstyrelsen. I planeringsarbetet har även del-

tagit de lokala lantbruksingenjörsdistrikten, varjämte privata in-

genjörsbyråers sakkännedom anlitats i stor omfattning. Emedan jord-

dispositionsplaneringen har ett givet sammanhang med vattenskydds-

planeringen, har lantbruksstyrelsen vid uppgörandet av vattenskydds-

planerna samarbetat med regionplansförbunden, som uppgör de regio-
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nåla jorddispositionsplanerna.

Vid uppgörandet av generalplanerna för vattenskydd har man utgått

ifrån, att vattenskyddsfrågorna ej kan behandlas som ett fristående

problem, utan att alla olika former för vattendragens användning

samtidigt måste beaktas. Av denna orsak har i planerna i allmänhet

även utretts vattendragens användning för vattenanskaffning, rekre-

ationsändamål, fiske, virkesflottning, kraftekonomi och bevattning.

Vid planeringen har inventerats yt- och grundvattentillgångarna,

sjöarnas areal och strandlinjelängder samt uppgjorts en detaljerad

utredning över vattendragens nuvarande tillstånd och deras förorena-

T B . Inventeringen av ytvattenförråden har huvudsakligen gjorts på

basen av statistiskt material. Dessutom har de lägsta- vattenförings-

värdena under torrperioderna uppmätts i samband med pianrringsarbet-

et. Inventeringen av grundvattentillgångarna har utförts med stöd av V4

flygbildsundersökningar på de förekomstområden, över vilka material L

från tidigare utförda noggrannare undersökningar saknats. Arealerna ,

och strandlinjelängderna för alla sjöar i storleksklasserna Ö V B T '.

hektar har uppmätts på grundkartorna Cl:20000).

\

1
I gsneralplanerna för vattenskydd ingår rekommendationer till åt-

gärder både på kort- och langsikt för de industrianläggningar, som

förorenar vattendragen, samt för tätorterna. Kortsiktsrekommendatio-;o|

nerna täcker i allmänhet 5-10 år räknat från den tidpunkt planen

blivit färdig, samt långsiktsrekornmendationerna tidsperioden till

år 2000. Det första skedet förutsätter i allmänhet en ef f ektivering f.|
pi

av avloppsvattnets behandling. I vissa fall har föreslagits förflytt-B

ning av avloppsvattnets utsläppsplatser. I planerna har även utretts fj

möjligheterna att genom ökning av den lägsta vattenföringen inten- II

sifiera avloppsvattnets utspädning och sålunda förbättra vattendra-

gens tillstånd.
!- i'

ras

Ytvattentillgån^arna och vattnets kyalitBt

Den totala medelvattenföringen i vårt lands vattendrag är csa 3000

m /s. Sjöarnas totalareal är 32000 km , vilket motsvarar 9,4 % av

landets totala ytinnehåll. Sjöarnas kubikinnehåll är något över

200 km och medeldjupet 7 m. Förhållandena i de olika vattendragen
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varierar dock i hög grad. Ur vattenskyddssynpunkt är sommarmânadern a

den mest kritiska perioden emedan avloppsvattnets utspädningsför-

hâllanden da är sämre an vanligt, samt ä andra sidan vattenförbruk-

ningen och vattendragens användning da är större in normalt.

Vära vattendrags största belastare är traförädlingsindustrin, vars

avloppsvattenmängder uppskattas motsvara avloppsvattenmängderna frân

en bosättning med 15 milj. invânare. Industrins totala vattenförbruk-
3 o

ning är c:a 85 m /s, varav traförädlingsindustrins andel är 70 m / s .

Av bosättningen är 2,1 milj. personer anslutna till samfällda av-

loppsanläggningar. Avloppsvattenmängderna frân bosättningen är nästan

H m /s. Bosättningens och industrins totala avloppsvattenmängder är

salunda endast c:a 3 % av vattendragens medslvattenföring. Da emel-

lertid stora mängder avloppsvatten ofta utsläppes i ett lokalt be-

gränsat vattendragsavsnitt och da förhallandena inom sadana utsläpps-

omrâden ofta är sämre an i medeltal, har avloppsvattnet förorsakat

till och med bctydande skador och olägenheter. Enligt uppskattning
2 2

är c:a 3000 km av vara sjoar i viss man förorenade och c:a 500 km
a.v vara kustvatten.

I â- och insjövattendragen är fororeningens amfattning i avgörande

grad beroende av vattenföringens storlek. Sjöarna i vattendragens

övre lopp förorenas betydligt lättare an sadana sjöar, som genom-

flytes av vatten frân starre avrinningsomrâden. Betydelsefulla sk i l l -

nader kan även konstateras mellan olika delar av en viss sjö. I v i -

karna är vattenomsättningen mindre an i allmänhet. Trots sina höga

vattenföringsvärden är nästan alla av vara största vattendrag för-

orenade i det nedre loppfät. Detta beror dels därav, att de stora

-förorenarena i allmänhet är belägna vid âarnas nedre lopp och dels

därav, att det avloppsvatten, som utledes i vattendragen, samlas i

vattendragens huvudfâror. Som exempel pâ, i vilken grad olika för-

hällanden inom avloppsvattnets utsläppsomraden inverkar pâ utsläpps-

omrädets t i l l s t ând , kan nämnas städerna Salo och Raumo i Sydvästra-

Pinland. Träförädlingsindustrin i Raumo utleder i havsomrädet utan-

för staden en t re t t io fa ld ig avloppsvattenmängd i jämförelse med Salu.

Trots detta är föroreningsomradena l ika stora i bägge fa l len. Orsa-

ken d ä r t i l l är, att avloppsvattnet frän Salo utledes i en läng ach
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grund havsvik och avloppsvattnst från Raumo i ett relativt öppet

havsområde. . \

Grundvat^entillgångarna I

I generalplanerna för vattenskydd ingår även i allmänhet en prelimi-[

när plan för ordnandet av vattenanskaffningen. Därvid har speciell i

uppmärksamhet fästs vid utnyttjandet av grundvattentillgångarna och p|

vid ordnandet av vattenskaffningen i krissituationer. I samband i|

med generalplaneringen har inventerats alla grundvattenförekomster If
3 !-'-i

med en produktivitet över 250 m /dygn och dessa förekomsters totala \%
3 " "̂

produktivitet i hela landet har konstaterats vara 41 m /s eller 5- JJj

faldig jämförd med bosättningens vattenförbrukning. Alla grundvatten-.;!

förekomster kan emellertid ej ekonomiskt utnyttjas och därför har I

vissa stora tätorter varit tvungna att övergå till användning av yt-f|

vatten. Den största enbart grundvatten användande staden är Lahtis,

som har nästan 90 000 invånare. I vissa fall har i generalplanerna

föreslagits anläggandet av omfattande vattenanskaffningssystem för

flere kommuner gemensamt. Inom Bottniska vikens kustområde har såda-jl

na. system redan anlagts. p

Vattendragens reglering n

Vid generalplaneringen har utretts behovet att reglera vattendragen.fi

Torrperiodernas längd och frekvens har undersökts på basen av till- ft

gänliga statistiska uppgifter. Av följande tabell framgår frekvens- il

tiden för torrperiodernas medelavrinning angiven i liter per sekund &

och km i det sjölösa Aura åvattendragat. Vattenföringsobservatio-

nerna har gjorts åren 1948-65 och avrinningsområdets areal är 395

km2.

Torrperiodens
långct, dygn

365

180

120

30

F r s k v a n a t l d s n l / å r
1/2 1/5 1/10 1/20.
Medelavrinning 1 per sek och kn/

7.1 4.4 3.6 3.0

3.9 1.6 0.9 0.5

0.9 0.3 0.3 0.3

0.3 0.3 0.2 0.2

300-

1/20

200-

100.

Bild 1

Pledelvatter

medelvatter

(Return pei

Åsformatior

rinningsmär

mätning av

av åsformai

inom större

I Södra oct

anskaffning

för bevattt

totala vati
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m
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Bild 1

Msdelvatten-FSringen under torrperioder av varierande längd och

roedelvattenf öringens beroende av torrperiodernas frekvens i Aura å.

(Return period of dry-spell mean runoff in Aura river.)

Åsformationerna i vattendragets övre lopp medför en ökning av av-

rinningsmängerna under torrperioderna. Detta konstaterades även vid

mätning av den lägsta vattenföringen åren 1968 och 1969. Beroende

av åsformationernas omfattning varierar de lägsta avrinningsvärdBna

inom större avrinningsområden med Q.l - 0.5 l/s x km .

I Södra och Sydvästra' Finland användes ytvatten förutom vid vatten-

anskaffningen för bosättningens behov även i betydande omfattning

för bevattning. Visserligen var den för bevsttningsändamål använda

totala vattenmängden exempelvis år 1969 endest c:a 2 % av bosätt-
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ningens vattenförbrukning, men under de torraste dagarna steg sagda

andel ända till 70 %.- Emedan vattenf öringsvärdena sommartid i Syd-

västra Finlands nästan sjölösa åvattendrag är ytterst låga, har vat-

tenbrist tidvis redan nu förekommit. Då en del av Sydvästra Finlands

stora bosättningscentra tar sitt bruksvatten från åvattendragen och

i dessa åar samtidigt utledes avloppsvatten, fyller åarna icke under

torr-pesioderna fordringarna på ett gott rWattentag. I generalpla-

nen för vattenskydd har förutsatts, att tätorterna vid de vattendrag,

som nyttjas för vattenanskaffning, bör rena sitt avloppsvatten effek-

tivare än vanligt. Därjämte har undersökts möjligheterna att med

tillhjälp av vattendragens reglering öka dsn lägsta vattenföringen.

Dessa möjligheter är dock i allmänhet relativt begränsade inom kust-

vattendragen vid Bottniska och Finska viken på grund av att sjöföre-

komsten i vattendragen är liten. Å andra sidan användes sjöarna i så

stor omfattning för olika rekreationsändamål, att dB icke kan regle-

ras i alltför stor grad. En uppdämning av regleringsbassänger i åvat-

tBndragen vore med beaktande av de vattenmängder, som från dessa bas-

sänger kunde erhållas, en synnerligen dyr utväg. I generalplanerna

har gjorts vissa förslag om att leda vatten från ett vattendrag till

ett arnat. Det största projektet i detta samman-hang gäller att leda

vatten från Vesijärvi sjö vid Lahtis stad till Esbo viken väster om

Helsingfors. Enligt planerna skulle från denna led under de lägsta

vattenföringsperioderna ledas vatten till vissa åar i Nyland.

'1

PLanerinjsomrSdtt

1 Syd-Västra Finla
2 Västra Nyland
3 Melltrsta Nyland
4 Östra Nyland
5 Kymmen» älvs ned
6 Södra Saiman
7 Kumo älvs omrlda
6 Lappo- och KyroäT
9 Mellersta Finland

10 Kallavasistrlten
11 Lestijokidale i
12 Siika-, Pyhä-, och

Bild 2
De färdiga g£
enligt situai
(The situatic

Bild 3
Ledandet av
och t i l l .Es t
(Leading of
maa and to I
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PlaneringsomrSdat

1 Syd-Västra Finland
2 Västra Nyland
3 Mellersta Nyland
4 Östra Nyland
5 Kymmena älvs nedra dal

Vasa6 Södra Saimtn
7 Kumo älvs omrjdat
B Lappa- cch Kyroälv
9 Mallarsta Finland

10 Kallavasistrlten
11 Lastijokidala-i
12 Siika-.Pyhä-, och Kalajokidala

få Bild 2
De färdiga generalplanerna för vattenskydd och vattenförsörjning
enligt situationen 30.6.1970.
(The situation of planning water pollution control 30.6.1970. ̂

1

m
»31

1 K

r,-%
I

Helsingfors

FINSKA VIKEN

Bild 3
Ledandet ay vatten från Vesijärvi sjö vid Lantis till åar i Nyland
och till.Esbo viken under de lägsta vattenföringsperioderna.
(Leading of watBr •ci.-iom Vesijärvi lake near Lahti to rivers in Uusi-
maa and to .Espoo bay during dry-spells.)
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ALNARPSSTRÖMMEN, UTREDNINGAR 1965-1969

(Alnarpsströmmen, investigations 1965-1969)

Civilingenjör Sven Brinck

Civilingenjör Bo Leander

VBB (Vattenbyggnadsbyrån)

VBB (Vattenbyggnadsbyrån)

Sammanfattning

Alnarps strömmen är en grundvattentillgång belägen i huvudsak öster om
Malmö. I denna ström tar städerna Malmö och Lund delvis sitt råvatten till
den kommunala vattenförsörjningen. Även övriga samhällen samt industrier
utnyttjar vattentillgången så att det lokala uttaget ur Alnarps strömmen 1968
uppgick till 16 Mitr/år, varav Malmö stad tog 9 Mm3/år. Utförda beräkning-
ar baserade på långvariga observationer visar, att det ur Alnarps strömmen
är möjligt att göra ytterligare grundvattenuttag av storleksordningen 7 Mm3/år
under förutsättning att detta sker uppströms befintliga större vattentäkter.

Allmänt

Alnarps strömmen är en grundvattentillgång belägen dels i den så kallade Al-

narpsdalen, en ca 6 km bred gravsänka i kalkberggrunden sydväst om Rome-

leåsen i Skåne, dels i kalkberggrunden under och bredvid dalen. Grundvatten

utvinns, sedan den stora vattentillgången upptäcktes under slutet av 1800-

talet, i dels kommunala dels privata och industriella vattentäkter belägna i

huvudsak omedelbart öster och norr om Malmö.

I samband med att några vattentäktsintressenter hos vattendomstolen ansökte

om rätt att öka grundvattenutt"\gen ur Alnarps strömmen visade det sig att un-

derlag saknades för att bl. a. ange strömmens kapacitet. En observerad

sänkning av grundvattentrycket under havets nivå kunde befaras vara orsakad

sav ett överskridande av vattentillgången med risk för saltvatteninträngning.

För att klargöra de aktuella frågorna bildades år 1964 Samarbetskommittén

för Alnarps strömmen av vattentäktsintressenterna i strömmen. Denna orga-

nisation fungerar så att intressenterna gemensamt inte bara bekostar erfor-

derliga undersökningar och utredningar utan även bereds möjlighet att ta del

av och diskutera varandras åtgärder. Samtliga större vattentäktsintressen-

ter är medlemmar.

Samarbetskommittén har låtit utföra insamling av grundmaterial och övriga

data med anknytning till Alnarpsströmmen, låtit bearbeta materialet och göra
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beräkningar av kapaciteten samt låtit upprätta förslag till lämpliga kontroll- |
•i;

och skyddsåtgärder. Arbetet härmed har utförts av VBB och publicerades i en ; J

utredningsrapport i november 1969. ?|
I

Avsikten är att här redovisa delar av detta arbete och i första hand de delar, :;

som avser beräkningen av grundvattentillgången. J

J. Gust. Richert utförde på 1800-talet beräkningar (publicerade 1911) för Mal- su]

mö stads grundvattentäkt i Alnarps strömmen och konstaterade då ett möjligt ut-' •

tag i Äkarp (ca 8 km NO Malmö) på 4, 5 Mm3/år. Richert påpekar även att ";

vattentäkten inte anlas i Äkarp utan i Grevie (ca 15 km O Malmö), där det ur-

sprungliga grundvattentrycket var högre och det möjliga uttaget teoretiskt var

9, 1 Mm3/år.

•1

Walo von Greyeiz utförde på 1930-talet likaledes beräkningar (publicerade 1937)

av Alnarpsströmmens kapacitet. Dessa beräkningar visar att grundvattentill-

gången är mellan 12 och 16 Mm3/år och närmare det lägre än det högre värdet.

I följande kommer att redovisas grundvattenbildningen, vattenbalansen, grund-

vattentillgången och saltvatteninträngningar. • M

Grundvattenbildning

Grundvattnet i Alnarps strömmen bildas genom infiltration inom ett ca 650 kmz

stort område i huvudsak beläget öster om Malmö. Kännedom om infiltrations -

kapaciteten hos marklagren samt de olika delinfiltrationsområdenas storlek

och belägenhet är av största betydelse för bedömningen av kapaciteten hos

grundvattentillgången.

Geologiskt är uppbyggnaden i Alnarpsdalen, den tektoniska sänkan i kalkberg-

grunden, följande. På danienkalken ligger ett grus- och sandlager, som har

en varierande tjocklek, på några ställen upp till 10m och på några ställen sak-

nas det helt. Över detta grus-sandlager finns ett 25-35 m mäktigt molager.

På molagret utbreder sig en stenfri, sedimentär lera. Denna lera, som på

några ställen är 20 m mäktig, saknas dock inom några områden. De ytligas-

te jordlagren består av två sammanhängande moränbäddar av hårt packad mo-

ränlera. Mellan moränbäddarna finns lager med icke sammanhängande grus

och sand.

i

jl
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Med hänsyn till att speciellt den sedimentära leran med avseende på vatten-

genomsläpplighet är mycket tät, men även att moränlerorna är täta, har upp-

fattningen att infiltrationen inom dessa områden skulle vara mycket liten el-

ler obefintlig varit rådande. Eftersom dessutom grundvattentrycket varit

högre än markytan inom stora delar av den kustnära delen av strömmen an-

sågs länge att grundvattnet bildades antingen i backlandskapet, längst från

kusten, eller längs Romeleåsens SV-sluttning.

Detta antagande om grundvattenbildningen var nog riktigt åtminstone med av-

seende på Romeleåsen, men efterhand som ökningen \ grundvattenuttag skett,

har det även skett en ökning i grundvattenbildning inom de "täta" områdena.

Inom områden, där trycknivån ligger över marken, kan infiltration ej före-

komma. Ej heller eller i varje fall i mindre omfattning kan infiltration ske,

när den kapilära stignivån ligger över markytan. Genom det sänkta grund-

vattentrycket har ytan av de områden, som teoretiskt skulle vara möjliga

infiltrationsområden, ökats. Genom vattenståndsmätningar har konstaterats

att den ökning i vattenuttag, som till största delen varit koncentrerad till

Grevietrakten, ca 15 km öster om Malmö, medfört att infiltrationen inom

stora delar av Alnarpsströmmen ökats med ca 25 mm/år.

I samband med dels geotekniska undersökningar dels grundvattenundersök-

ningar har företeelser, som tyder på infiltration, iakttagits på flera platser.

Läget av dessa tyd«*r ej på att något eller några speciella områden eller nå-

gon viss del av Alnarps strömmen skulle vara infiltrationsområde i motsats

till övriga områden.

Som sammanfattning kan konstateras att grundvattnet i Alnarps strömmen

i varierande omfattning bildas genom naturlig infiltration av nederbördsvat-

ten över hela. grundvattenströmmen. Helt undantagna från infiltration är de

områden, där mycket högt grundvattentryck i förhållande till marknivån,

råder.

Vattenbalans

Genom studium av vattenbalansen kan vissa slutsatser om grundvattentill-

gången dras. Ekvationen för järnvikten mellan den till ett visst område kom-

mande vattenmängden och den från samma område utgående mängden kan
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skrivas enligt följande:

N = Q + A t M

Denna, den allmänna hydrologiska ekvationen, uttrycker alltså att nederbör-

den (N) är lika med summan av avrinningen (Q) avdunstningen (A) och maga-

sinsförändringarna (M). För att beräkna en av dessa storheter fordras att

övriga storheter är kända eller kan beräknas.

För grundvattentillgången i Alnar ps strömmen görs här ett över slagsmässigt

studium av vattenbalansen med utgångspunkt från medelvärden på tillgängliga

storheter. Några speciella mätningar har ej gjorts.

Som medelvärde för nederbörden används de av SMHI (Sveriges Meteorolo-

giska och Hydrologiska Institut) uppmätta nederbördsmängdernä. Ca 15 st

nederbörds stationer finns (några är deck numera nerlagda) inom eller ome-

delbart utanför Alnarpsströmmen. Medelvärdet har beräknats till 600 mm/år.

Faktorn avrinning består dels av ytavrinning dels av grundvattenavrinning.

Grundvattenavrinningen är den storhet som söks. Avrinningen i vattendragen

inom området har av SMHI beräknats till mellan 7 och 9 l/s. km2 , som för

hela området motsvarar 250 mm/år. Tyvärr är dessa vattenföringsmätning-

ar endast uppskattade och ej baserade på mätningar i vattendrag inom områ-

det. Vidare har det speciella förhållandet att en allt större årlig mängd

grundvatten under årens lopp uttagits ur strömmen ej beaktats vid beräkning-

en av avrinningen i ytvattendragen.

Avdunstningsfaktorn är den post, som i allmänhet ställer sig svårast att upp-

mäta tillförlitligt. Vattenbalansberäkningar för områden i södra Sverige

samt beräkningar med empiriska formler, i huvudsak baserade på lufttem-

peraturen, pekar mot ett sannolikt värde för avdunstningen på 400 mm/år.

Magasinsförändringarna består bl. a. av ökning eller minskning i yt- och.

grundvattenmagasin samt i bundet och fritt markvatten. Med hänsyn till att

här endast används årsmedelvärden baserade på långa perioder samt de kon-

stateranden med avseende på förändringar i magasinsvolymer som gjorts,

kan magasinsvolymen antas konstant och ändringarna blir då 0 mm/år.

1
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Redovisade värden ger en balans med ett underskott pâ 50 mm/âr. Eftersom

det bör vara balans finns ett fei som i första hand torde ligga i avrinningen

och i andra hand i avdunstningen.

Om man reducerar värdet pâ avrinningen med 50 mm/âr erhâlls en nyttig

nederbörd pâ 200 mm/âr. Tröligen är även detta värdet en aning högt men

sa länge inga vattenföringsmätningar finns, kan storleken inte anges battre.

Den del av nederbörden, som bildar grundvatten, mäste alltsâ vara mindre

an 200 mm/âr och med hänsyn till ytavrinningen mycket mindre.

Gr undvattentill gang

Tack vare att det finns uppgifter pâ vattenstând och vattenuttag i Alnarps-

strömmen under i princip heia perioden frân slutet pâ 1800-talet, dâ ström-

men var nära orörd, till i dag dâ, som senare skall visas, nästan heia

strömmens kapacitet utnyttjas, kan vattentillgângen uppskattas.

Av Fig. 1 framgâr hur vattenuttagen ur strömmen samt grundvattentrycket

nedströms vattentäkten i Grevie förändrats.

Den kraftiga avsänkningen av grundvattentrycket, som skedde i takt med de

ökade vattenuttagen, upphörde 1940 och trycket stabiliserade sig ända fram

till 1968, dâ ânyo en kraftig avsänkning pâborjades.

Klimatologiska faktorer medförde bl. a. att grundvattenbildningen under âren

1945-1955 var större an under âren dessförinnan. Idrifttagandet av ytvatten-

verket vid Vomb medförde, att vattenuttaget ur Alnarp s strömmen minskades

1949. Med hänsyn härtill kan slutsatsen dras att med nuvarande vattentäkter

högst kan uttas 16 Mm3/âr (1968 ârs vattenuttag) om ej ytterligare avsänk-
1 ning vill tillâtas.
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Fig. 1 Diagram över årligt vattenuttag och grundvattentryck
i Alnarpsströmmen

Kan man tillåta en större avsänkning? Av kartor, som visar skillnaden

mellan marknivån och grundvattnets trycknivå, framgår, att de tidigare

(1891) stora områdena med relativt sett högt grundvattentryck minskats

till obetydliga områden (1968), varför ytterligare avsänkning ej medför att

nämnvärt mer vatten kan infiltreras. Eftersom någon ökning av grundvat-

tenbildningen ej kan väntas, måste vid ökat uttag och avsänkning antingen

ske en magasinstappning eller en tillrinning från närliggande områden.

Hela Alnarpsströmsområdet är ej påverkat av avsänkningen, varför en till-

rinning från de icke påverkade delarna skulle vara önskvärd. Risken för

havsvatteninträngning finns och får ej åsidosättas.

Alnarpsströmmens utbredning framgår av Fig. 2.
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Fig. 2 Översiktskarta

Längs ALnarpsdalen har lagts en sektion, som visas i Fig. 3. I denna sektion

visas grundvattentrycket dels 1891, innan de stora vattenuttagen påbörjades,

dels 1968 då uttagen uppgick till 16 Mm3/år. En kraftig avsänkning har som

mNN

10

20 30 40 KM

Fig. 3 Längdsektion genom Alnarps strömmen med tryck-
linjer 1891 och 19 68
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syns skett kring och nedströms vattentäkten i Grevie, medan ändringen i

strömmens övre del är obetydlig. Den kraftiga avsänkningen har icke förmått

sprida sig längre inåt landet. Orsaken till detta är bristande vattentransport -

förmåga i Alnarpsdalens vattenförande bottenlager. Dalen är en god uppsam-

lare av infiltrerat vatten, men förmågan att transportera det uppsamlade vatt-

net är mindre god. En viktig slutsats är att nya brunnsområden måste place-

ras, där vattnet finns, dvs. längre inåt landet än befintliga vattentäkter.

Härav följer att en tillrinning till de avsänkta områdena från de icke påverka-

de ej är möjlig. En ytterligare avsänkning medför därför icke någon ökning

av grundvattentillgången i befintliga vattentäkter.

Trycklinjernas lutning i Fig. 3 ger i grova drag en föreställning om kapaci-

teterna av det framrinnande grundvattnet. Med utgångspunkt från Darcys

lag och dessa gradienter fås med nuvarande kapacitet, 16 Mm3/år, att Al-

narpsströmmen i sitt utlopp i Öresund 1891 avbördade 7 Mm3/år. I ström-

mens övre del var gradienten ursprungligen nära densamma som nu och vat-

tenf öring en ca 2 Mm3/år.

Alnarps strömmens totala yta, 650 km2 , kan i princip uppdelas på dels ett av

grundvattensänkningen påverkat område dels ett av sänkningen ej påverkat

område med ytorna 350 resp. 300 km2. Med utgångspunkt från dessa data

har beräknats att infiltrationen inom det påverkade området har ökat från

15 mm/år till 40 mm/år.

Man kan anta att en ökning av vattenuppsamlingen på samma sätt som skett

för stora delar av strömmen, även skulle kunna åstadkommas för de övriga

delarna av strömmen vid avsänkning där. Storleken av den totala infiltrationen

kan som övre gräns även här antas bli 40 mm/år. Detta skulle medföra en ök-

ning av vattentillgången med 10 Mm3/år. Förutsättningarna för en så stor ök-

ning är inom de icke avsänkta områdena dock ej så goda som de var för kust-

områdena, eftersom trycknivån på många ställen redan är belägen på avsevärt

djup under markytan. Med hänsyn till detta' samt, till redan konstaterade svå-

righeter med grundens vattentransporterande förmåga kan ökningen antas kun-

na bli 7 Mm3.'år så att den uttagbara grundvattentillgången i Alnarps strömmen

totalt uppgår till 23 Mm3/år. ''"-"":, :

i
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Saltvatteninträngning

Som alla vattentäktsområden belägna vid havskuster är även Alnarpsström-

mens kustnära vattentäkter utsatta för risken för saltvatteninträngning. Det-

ta har medfört att speciella undersökningar för att fastställa dessa risker har

utförts.

Det teoretiska studiet av saltvatteninträngningen har världen över pågått se-

dan länge. Utan att här närmare redovisa dessa teorier skall de appliceras

på Alnarps strömmens förhållanden.

Alnarps strömmens utlopp kan med hänsyn till tidigare grundvattentryck,

bergytans läge etc. antas ha varit beläget mellan 6 och 10 km från kusten.

Den ca 20 km breda strömmen avbördade i orört tillstånd tillräckligt för att

helt motverka saltvatteninträngning, men i och med att uttagen ökats så kan

saltvatteninträngningen också beräknas ha ökat, så att den nu uppgår till

30 m/år. Med hänsyn till kortslutningsströmmar torde de kustnära vatten-

täkterna befaras bli påverkade efter ca 100 år. Redan på 1920-talet togs he-

la den ursprungliga vattenmängden, 7 Mm3/åi, ur strömmen och omkring

1940 bildades en trycksänka vid kusten med grundvattentrycket lägre än ha-

vets nivå.

Även om det rent teoretiskt torde vara en viss tidsfrist, innan saltvattenpå-

verkan kan befaras i de mest utsatta brunnarna, skall noteras att vid beräk-

ningarna flera antaganden måst göras.

För att ej intressenterna skall vara oförberedda på en eventuell saltpåverkan

tas årligen ett flertal grundvattenprov för jonanalys. Ännu har inget tecken

på saltpåverkan konstaterats. Salthalten är dock på vissa ställen förhållan-

devis hög, och har så varit sedan respektive vattentäkt anlas, men något

samband med en fortgående saltvatteninträngning har ej konstaterats. För

att intressenterna ytterligare skall gardera sig är avsikten att låta utföra ett

antal djupa observationsbrunnar, som skall nå ner till den eventuella saltvat-

tenfronten. Genom täta niyåbestämningar av denna front skall dess eventuel-

la förändring snabbt kunna konstateras.
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1 GRUNDVATTENUNDERSÖKNING I KVARTAR OCH KAMBROSILUR FÖR
j SIMRISHAMNSREGIONEN

i (Groundwater investigation in Quaternary and Cambrian-Silurian for the
•i region of Simrishamn)

1 Civilingenjör Bo Carlstedt, Orrje & Co-Scandiaconsult

S a mmanfattning

I l Efter kortfattad inledning om nuvarande vattenförsörjning och framtida vatten-
\ behov behandlar uppsatsen hur grundva.ttenundersökningen för anskaffande av
j vattentäkt för Simrishamns regionen planlagts och genomförts med huvudvikt på
1 geohydrologiska förbedömningar med arbetshypotes, kronologiskt händelseför-
| lopp vid förundersökningar i fält, provpumpningar med infiltrationsförsök och
s hydrologiska analyser av provpumpningsresultaten.

,f Inledning

I I det betänkande som dåvarande Väg- och Vattenbyggnads styrelsen avlämnade år

Jf 1965 och som betecknats "Skånes och Hallands vattenförsörjning" (1) b e r ö r s över-

i siktligt olika grundvattenti l lgångar som kan bli aktuella för S imr ishamns stad

j med kringliggande bebyggelseområden och utredningen anför att "det bör få a n -

| komma på S imr i shamns stad att for tsä t ta undersökningarna nä r staden finner

if det behövligt att få förutsät tningarna för grundvattenuttag y t t e r l iga re be lys ta" .

i
,| Sedan Orrje & Co på uppdrag av stads ingenjörskontoret i Simrishamn den 31

.,4 mars 1961 hade framlagt ett utredningsprogram för undersökning av möjligheten

att erhålla grundvatten i de isälvsavlagringar, som man vet finns inom trakten

av Rörum och som även berörts i den ovannämnda utredningen (1), anslog staden

i slutet av juni samma år medel för att genomföra dessa undersökningar med

syfte att trygga den framtida vattenförsörjningen för Simrishamns-området,

*§ varmed i huvudsak avsågs Simrishamns kommunblock. Utredningarna igång-

;'| sattes i omedelbar anslutning till detta beslut.

1
,fi Nuvarande vattenförsörjning

I Simrishamns stad sker vattenförsörjningen för närvarande med grundvatten

från bergbrunnar, som borrats i den underkambriska sandstenen. Nya brunnar

har byggts ut efter hand som vattenbehovet ökat.

• ' • , *
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Man inser emellertid nu att detta förfaringssätt i längden icke är vare sig

ekonomiskt lämpligt eller förenligt med vattenförsörjningens trygghetskrav.

Framtida vattenbehov

I den ovannämnda utredningen (1) redovisas för Simrishamn jämte tätorterna

Brantevik, Gladsax, Järrestad och Simris för år Z000 en vattenbehovsprognos

av totalt 3, 2 miljoner m /år . Med tanke på den industriella utvecklingstenden-

sen inom frukt- och grönsaks industrin har man emellertid senare uppräknat

denna prognos till ca 4 miljoner m /år eller omräknat ca 11. 000 m /dygn.

Även andra orter i trakten kan i framtiden komma att bli beroende av samma

vattentäkt. Detta gäller speciellt tätorterna i Smedstorps, Tomarps, Hammen-

högs, Borrby och Löderups kommuner för. vilka vattenbehovet år 2000 progno-

serats till ca 4. 000 m /dygn i medeltal.

Det totala behovet i hela regionen skulle således enligt dessa prognoser uppgå

till 15. 000 m /dygn eller 175 l/sek. Under dygn med maximal förbrukning kan

denna uppgå till i genomsnitt ca 250 l/sek.

Geohydrologiska förutsättningar

För att utvinna de vattenflöden som erfordras för att trygga vattenförsörjningen

inom Simrishamnsområdet i form av grundvatten erfordras gynnsamma geohyd-

rologiska betingelser. Dessa är att väl vattengenomsläppliga jordarter finns

till betydande djup under grundvattenytan på en plats som har ett tillräckligt

stort nederbördsområde, som även utgör tillrinningsområde för grundvatten-

tillgången och med gynnsamma infiltrations områden.

På det geologiska kartbladet Simrishamn (2) finns markerat stora områden med

rullstensgrus och glacialsand mellan Rörum och Vemmerlöv. Man vet också

att inom detta område jordarterna underlagras av underkämbrisk sandsten i

form av huvudsakligen kvartsit tillhörande samma formation, i vilken Simris-

hamns nuvarande brunnar är borrade.
i

Vid varje utredning av detta slag måste man börja att arbeta med geohydrolo-

giska hypoteser, varvid det i första händ gäller att ta fram så mycket känt bas-

material som möjligt för att på grundval av detta material anta en utgångshypo-

tes.

i
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Under avsmältningsskedet vid den senaste istidens slut var östra och södra

Skåne utsatt för flera isrörelser och isströmmar, vilka smälte av och ryckte

fram i olika delvis samtidiga etapper. Sålunda anses Rörumsfältets glacifluvi-

ala avlagringar avsatta i en lokal issjö. Denna issjö bildades mellan den i norr

avsmältande landisen, vanligen benämnd nordostisen, och en från Östersjö-

sänkan kommande isström, den baltiska isen. Väldiga vattensamlingar från

isarna avlastades i Rörumsissjön och dränerades vidare ut mot havet i sydväst

(3).

Genom kartstudier av topografin och fältstudier av grustäkter, strandområden,

källutflöden och inventering av befintliga brunnar inom intressanta områden

m m kunde en mera detaljerad bild av de topografiska och geohydrologiska för-

hållandena skaffas.

Den arbetshypotes som vi utgått ifrån var att dränerande isälvsavlagringar

förelåg i ett stråk från Ö Vemmerlöv i riktning nordnordost mellan Vik och

Rörum mot strandområdet vid utloppet av Rörums Söndra, å i havet, varvid

fruktodlings sänkan vid Sandvångarna med stora dräneringsproblem inbjöd till

en första angreppspunkt för undersökningarna. Den geologiska och topogra-

fiska kartbilden inom undersökningsområdet framgår av fig 1.

Förundersökningar. Kronologiskt händelseförlopp

Fältundersökningarna har utförts med de båda översiktliga arbetsmetoderna

geoelektriska och seismiska undersökningar och genom detaljerad bestämning

punktvis av jordlagerföljderna genom 2" rördrivningar med dels hejarborrning

och dels borrning med tryckluftdrivet sponthammaraggregat.

De geoelektriska och seismiska undersökningarna har därvid varit översiktliga

förundersökningar, varvid de geoelektriska undersökningarna använts inom det

första undersökningsområdet, beläget vid Sandvångarna sydväst om Vik, och

de seismiska undersökningarna använts för att lokalisera förkastnings zoner i

dalgången längs Rörums Söndra å och i samband därmed ge en uppfattning om

jordlagerförhållandena.

Rördrivningaraa har utförts med stålrör SMS 327, försedda med spetsar, per-

forerade med hål 5 eller 6 mm på ca 1/2 m längd. Vid neddrivningen av rören
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tränger jordmaterialet in i hålen. Vid varje provtagningsnivå spolas spetsarna

först rena och därefter pumpas eller vid behov spolas jordmaterialet tillsam-

mans med vatten upp och tillvaratas i större kärl. Efter sedimentering i kärlet

kan vattnet dekanteras och jordprovet tillvaratas. I de fall pumpning kan ske ur

spetsarna ger kapaciteten vid pumpning en uppfattning om jordens genomsläpp-

lighet.

Enligt den hydrogeologiska förhandshypotesen påbörjades undersökningarna vid

Sandvångarna sydväst om Vik. Sedan undersökningarna här visat att de vatten-

förande jordlagren var för grunda och berget låg för högt för ett större uttag

flyttades undersökningarna norrut till nedre delen av dalgången vid Rörums

Söndra å. Ganska snabbt fann man här mycket gynnsamma förutsättningar ca

1 km uppströms om åns utlopp i havet och fortsättningen av förundersökning-

arna kunde inritas på att i huvudsak bestämma den geohydrologiska uppbygg-

naden av området Rörum-Rödingsborg-Skönabäck-Sträntemölla.

Bedömning av förundersökningarnas resultat

De sies miska undersökningarna som utförts i fem profiler dels vid Sträntemölla

och dels vid Skönabäck i förening med de topografiska förhållandena har visat

att en förkastnings sänka föreligger i Rörums Söndra ås dalgång från fallet väs-

ter Sträntemölla fram mot vägskälet söder Rörum, där förkastningssänkan be-

tydligt vidgar sig och inom området öster Skönabäck och söder om ån sänker

sig till 40 m och mer under havets nivå. I anslutning till förkastningssänkorna

finns kross zoner i berggrunden med gånghastigheter mellan 3. 500 och 3. 700

m/sek, medan gånghastigheterna i berget i övrigt i allmänhet ligger mellan

4. 200 och 4. 500 m/sek. Berggrunden torde till övervägande delen här utgöras

av kvartsit, som särskilt i krosszoner har mycket god dränerande förmåga.

Undersökningarna har också visat att grundvattenytan i de högre belägna pro-

filerna ofta ligger nere i berget och att således överlagrade jordlager är torra.

Man kan med ledning av de seismiska undersökningarna och markytans topogra-

fi interpolera fram sannolika krosszonestråk och erhåller då de resultat som

framgår av fig 2.

Om man jämför denna bild av förekommande krosszoner i berggrunden med

resultaten av den seismiska profilen vid Skönabäck och rördrivningarna här in-

i

s
i

ii

I
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dikerande vattenförande jordlager till berggrunden, dvs ned till ca -40 m

ö h, framgår att området vid Skönabäck är geohydrologiskt gynnsamt för en

större grundvattentäkt.

Vad hittills framkommit beträffande rördrivningarna inom denna del av områ-

det har det emellertid visat sig att grövre jordarter än sand icke påträffats.

Huvuddelen av de vattenförande jordlagren utgörs således, åtminstone ner till

ca -20 av grovmoig mellansand. På nivån ca -8 till -11 finns emellertid ett la-

ger av grovs and. Grundvattnet har mycket god kvalitet.

Från cirka 500 m nordväst om Skönabäck i en nordnordvästlig riktning finns ett

stråk av grövre isälvsavlagringar, som är betydligt grovkornigare och sålunda

av helt annan karaktär än sedimenten vid Skönabäck. Medan grundvattnet i den

stora grundvattenströnimen vid Skönabäck rör sig från väster eller västsydväst

ut mot havet rör sig grundvattnet i sistnämnda isälvsavlagringar mot söder

fram till den stora grundvattenströmmen och utgör sålunda ett biflöde till den

senare.

Vid utvärdering av förundersökningsresultatet har det befunnits vara av intresse

att utföra provpumpningar i var och av dessa grundvattenströmmar för sig.

Provpumpningar

Fyra provpumpningar har genomförts, två i grundvattenströmmen norrifrån och

två i huvudvattenströmmen från västsydväst. Härvid har de två första provpump-

ningarna, en i vardera grundvattenströmmen, utförts med provisoriska pumprör

och relativt måttliga uttag. Senare har utförts fyra permanenta brunnar, två i

vardera grundvattenströmmen, varefter betydligt större uttag skett med förnya-

de långtidsprovpumpningar.

Vid den första provpumpningen i den sydgående grundvattenströmmen uttogs

cirka 30 l/sek under knappt tre veckor utan att fortvarighetstillstånd erhölls.

Vid den första provpumpningen i den stora grundvattenströmmen uttogs vid

Skönabäck intill ca 25 l/sek med stegvis förändrade kapaciteter såväl genom

upptra-^pning i början som nedtrappning i slutet av provpumpningsperioden, som

hade en total varaktighet av två månader. Vid denna provpumpning inträffade
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snabbt fortvarighetstillstånd vid de olika uttagen och man kunde härigenom få

fram betydelsefulla grundvattenhydrologiska upplysningar för beräkning av

grundvattenströmmens storlek.

Vid andra provpumpningen i den sydgående grundvattenströmmen uttogs mellan

25 och 45 l/sek ur två nybyggda grusfilterbrunnar och detta vatten överfördes

och infiltrerades i sin helhet ca 325 m uppströms om brunnarna. Den samman-

lagda pumpningstiden uppgick till ca två månader.

Vid den södra vattentäkten, dvs den stora grundvattenströmmen, utfördes också

två nya grusfilterbrunnar med silrör placerade mellan -2 och -13,5 m ö h, dvs

i de vattenförande jordlagrens övre del. Dessa båda brunnar provpumpades un-

der drygt två månader med ett genomsnittligt uttag av 92 l/sek. Tidvis var ut-

taget uppe över 100 l/sek. Resultatet av den senare provpumpningen redovisas i

diagramform för några av de i utredningen ingående observationsrören på fig 3.

Hydrologiska analyser av provpumpningsresultaten

Ehuru en viss osäkerhet alltid vidlåder alla former av extrapoleringar kan så-

dana ändå vara motiverade i sammanhang där de trots allt ger den säkraste till

buds stående beräkningsgrunden.

Detta är ofta fallet när det gäller grundvattenhydrologiska beräkningar av

grundvattentillgångars storlek och den här beskrivna utredningen utgör ett bra

exempel på tillämpningen av sådan extrapolering.

Under den första provpumpningen i den stora grundvattenströmmen fanns obser-

vationsrör i nedströms riktningen, dvs mot havet, som visade att grundvatten-

ytans lutning mellan observationsrören avtog proportionellt mot det rådande ut-

taget vid pumpplatsen.

Vid artesisk strömning gäller enligt tillämpning av Darcy's lag vid pumpning ur

en brunn att grundvattenytans avsänkning är proportionell mot flödet ur brunnen.

Detta innebär att om rådande vattenstånd i ett observationsrör vid fortvarighets-

tillstånd avsattes i ett diagram med höjden t ex längs vertikalaxein och motsva-

rande pumpade vattenflöde längs horisontalaxeln för olika flöden skulle man

Qo =

Q,
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erhålla en rät linje. Det kunde konstateras att så här blev fallet i de observa-

tionsrör, som hade god kommunicering med de jordlager, där provpumpningen

skedde. Linjernas extrapolering mot ökat uttag och ökad avsänkning bör gälla

så länge inte grundförutsättningarna ändrats, dvs så länge avsänkningen inte

nått ned i det vattenförande lagret. Ritar man upp dessa linjer för två av obser-

vationsrören belägna i nedströms riktningen och utanför den lokala sänktratten

och extrapolerar mot ökat flöde skär linjerna varandra på nivån ca +4, 0 vid ett

uttag av 200 l/sek. Vid denna situation är således grundvattennivån mellan de

båda rören horisontell, vilket innebär att grundvattenflöde ej längre föreligger

mellan rören. Eftersom nivån fortfarande är +4, 0 m ö h föreligger en viss

säkerhetsmarginal, som berättigar till den slutsatsen att grundvattenströmmens

storlek här uppgår till ca Z00 l/sek.

Före den senare, större provpumpningen utökades antalet observations rör

mellan vattentäkten och havet för att man skulle erhålla en fullständigare bild

av grundvattenytans reaktioner på denna sträcka. Grundvattenytan reagerade

under denna provpumpning till minst 750 m i nedströms riktningen. En profil av

grundvattenytan mellan vattentäkten och havet vid olika tillfällen framgår av

fig 4.
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:h rnotsva-

Le man

Enligt Darcy's lag gäller för en parallell grundvattenström

v= k x l

där v är grundvattenströmmens hastighet, I är lutningen på grundvattenytan och

k är genomsläpplighetskoefficienten.

Eftersom v är proportionell mot vattenflödet Q i en och samma grundvattenström

kan formeln omformas till

Q= c x l

där c kan betraktas som konstant om grundvattenströmmen är artesisk.

Med tillämpning härav erhålles

Qo = c ho

Qo - *p = c hp

där Q är naturligt grundvattenflöde vid vattenstånds skillanden

h mellan två observations rör i grundvattenströmmens riktning,
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är pumpat vattenflöde då motsvarande vattenstånds skillnad är h

Genom division erhålles

Qo =
h o "

Denna formel kan tillämpas på avsnittet mellan 26 och 50 eller mellan

50 och 53 enligt fig 4 vid fortvarighetstillstånd, vilket kan anses ha förelegat

den 16. 6. I förstnämnda avsnitt erhålles då det lägsta värdet nämligen

Q = q • 2,2
o T?

vilket för q = 8400 ger QQ = 18400 m3/dygn = 215 l/sek

Beräkningen visar således att den södra vattentäkten vid Rörum har en naturlig

kapacitet av minst 200 l/sek och att sålunda bedömningen från den första prov-

pumpningen fortfarande håller. ,

Som en illustration till svårigheterna att förhandsbedöma en utredning av detta

slag kan erinras att arbetshypotesen förutsatte isälvsavlagringar i ett stråk i

nordnordostlig riktning från trakten av Ö Vemmerlöv mot strandområdet norr

Vik, där Rörums Söndra å mynnar i havet, medan den färdiga utredningen i

stället visat att huvudgrundvattenströmmen har en ostnordostlig riktning och- en-

dast stämmer överens med hypotesen vad beträffar platsen för grundvattenflödets

utlopp i havet. Hela det stora fält av isälvssediment, som finns angivet på det

geologiska kartbladet (2), vilar till sin huvuddel på hög nivå på berggrunden men

spelar det oaktat en stor roll såsom effektiv infiltrat ions yta för nederbörds-

vattnet. • . . . . , . ,
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GRUNDVATTENTILLGÄNGAR INOM KUMLA-HALLSBERGREGIONEN

(Ground-Water resources in the region of Kumla-Hallsberg)

Överingenjör Sven Wetterhall, Koncessionsnämnden för miljöskydd

Förste statsgeolog Jan De Geer, Sveriges geologiska undersökning, Stockholm

Länsingenjör Ingvar Hallberg, Länsstyrelsen, Örebro

Civilingenjör Sven Erik Lindgren, AB Vattenbyggnadsbyrån, Örebro

Sammanfattning

En undersökning av grundvattentillgångarna inom Kumla-Hallsbergregionen
med ca 23 000 invånare har genomförts.

De största grundvattentillgångarna förekommer i grusåsarna samt i den kam-
briska sandstenen, vars mäkti.ghet uppgår till maximalt ca 18 m.

Hydraulisk förbindelse har påvisats mellan ås och sandsten, Dessutom tycks
det ofta finnas en viss hydraulisk kontakt mellan åsar och omgivande morän.

Längs den ca 30 km långa huvudåsen har 5 grundvattendelare konstaterats.
Detta innebär att de enskilda grundvattenområdena blott är 4-10 km långa. Av
den totala grundvattentillgången - 270 l/s - kan ca 150 l/s utnyttjas för regio-
nens vattenförsörjning från 6-7 uttagsplatser. Detta motsvarar ungefär nuva-
rande behov. För att klara regionens framtida vattenförsörjning kan grundvat-
tentillgången emellertid förstärkas genom konstgjord infiltration på två alterna-
tiva platser inom undersökningsområdet. Råvatten kan erhållas från sjön Tisa-
ren.

INLEDNING

0-
.Li

1
1

i
i
É

Kumla-Hallsbergregionen, omfattande Kumla stad och Hallsbergs köping med

Sammanlagt ca 23 000 invånare, är belägen 2-3 mil söder om Örebro. Regio-

nens läge och omfattning, bild 1.

Vattenförsörjningen inom området har sedan äldsta tider baserats på grund-

vatten från brunnar i grusåsar eller sandsten. Kumla stads nuvarande vatten-

täkter är belägna i grusåsen vid Kurnlasjön och Blacksta. Hallsbergs huvud-

vattentäkt är utförd i sandsten söder om åsen. Dessutom uttas en mindre mängd

direkt ur åsen. I början av 1960-talet fann man att de utnyttjade vattentäkterna

snart skulle bli otillräckliga. Under åren 1962-1968 genomfördes därför en ut-

redning av regionens framtida vattenförsörjning och i samband därmed en in-

gående undersökning av grundvattentillgångarna inom området.

I
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ASKE

i l i Kumla-Hallsbergregionen

Öyersiktskarta (Outline plan). Skala 1:600 000

En kommitté med representanter för de berörda kommunerna tillsattes för att

genomföra utredningen. Ordförande i kommittén var dåvarande länsingenjör

Sven Wetterhall och sekreterare under större delen av utredningstiden byrå-r

direktör Ingvar Hallberg. Utredningskommitténs målsättning var

att klarlägga grundyattentillgångarna inom regionen, „ _ ,

att bedöma lämpliga grundvatténuttag för regionen,

att lokalisera områden för konstgjord infiltration samt

att ange råyattentäkter.för infiltration , .

För utredningsarbetet anlitade kommittén. spmlkonsulter AB Vattenbyggnads-

byråii (yBB) och Kommunérnas.Korisulibyrå (K-KONSULT). Sveriges,geolo-;

giska undersökning (SGU) har̂  medyérkat med bedörnningar rörande geolpgiVoc

hydrogeologi.-- .. •...;"i, __ . '••'...•_,', ,-.',-;-;',, '•" ",'_, '- - . . . .,.. , „.,. -

Kostnaderna för utredningsarbetet har fördelats mellan berörda kommuner i

förhållande till folkmängden, ^Bidrag har erhållits från dåvarande Kungl. Väg

\ ,
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och vattenbyggnads styrelsen.

U TREDNINGSME TOD

Utredningsarbetet har bedrivits i två huvudetapper. Etapp I omfattade huvud-

sakligen en sammanställning av tidigare utredningar samt en teoretisk bedöm-

ning av grundvattentillgångarna inom regionen. Dessutom upprättades en prog-

nos för den framtida vattenförbrukningen.

tes för att

ingenjör

en by r å-T

1

es,geolo-

geologioch

I etapp II utfördes inom regionens centrala delar kompletterande utredningar

för bestämning av grundvattentillgångarna och deras beskaffenhet samt inom

perifera områden en översiktlig bedömning av grundvattentillgångarna. Etapp

II omfattade följande moment

1. Rekognoscering av undersökningsområdet

2. Undersökningsborrningar och nedsättning av observationsrör

3. Utförande av provpumpningsbrunnar

4. Inventering och inmätning av privata vattentäkter

5. Prövpumpning och observation av grundvattehstånd

6. Bearbetning och redovisning av undersökningarna

UNDERSÖKNINGSOMRÅDE T

Allmänt

Undersökningsområdet begränsas i norr av Täljeåh och i söder av en grund-

vattendelare genom Mörtsjön söder om Tisaren. I väster innefattades Hardemo-

åsén. De sammanlagda åssträckornas längd uppgå till ca 50 km. Undersök-

ningarna koncentrerades till Karlslundsåsen (Hallsbergsåsen) som från Ler-

bäck omedelbart nordost om Mörtsjön sträcker sig över Åsbro och Vissbomon

samt viaré över Hallsberg och_Ktimla till Säbylund. I mindre utsträckning har

sandstensområdena i anslutning till åsen undersökts, bild 2.

nrnuner i

Cungi. Väg-

Geolögisk översikt

Urbergsområdet genomdras av tre stycken öst-västliga förkastningar. En till
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två kilometer söder om Hallsberg går den huvudförkastning som begränsar

närkesslätten i söder. Från denna och vidare söderut utgörs berggrunden av

enbart urberg. Urbergsblocken är svagt snedställda. De lutar mot söder.

Omedelbart nor r om förkastningarna förekommer 2-5 kilometer breda zoner

med sandsten. Mäktigheten av sandstenslagren ä r s törs t omedelbart norr om

förkastningarna. Norrut minskar sandstenslagrens mäktighet tills slutligen

urberg t räder i dagen. Den bästa vattenföringen inom sandstenen förekommer

vanligen i de understa delarna.

Av jordlagren t i l ldrar sig f rämst Karlslundsåsen in t resse . Åsens bas vilar

på sandsten e l ler urberg. Bergytan är i allmänhet belägen på 10-25 m djup

under markytan i åsens omgivning. Denna består huvudsakligen av morän och

lera . På åtskilliga ställen skjuter ändmoränryggar upp ur leran. Söder om

Tomta p a s s e r a r åsen förkastningen via en djup, ca 100 m bred dalgång. Den

har på detta sät t direkt kontakt med Vissbomon,

Hardemoåsen sträcker sig från sjön Tysslingen i nor r söderut förbi Kräcklinge

och Hardemo till Vissbomon där den förenar sig med Karls lundsåsen (Halls-

bergsåsen). Även Hardemoåsen underlagras på långa sträckor av sandsten.

Nederbördsförhållanden

Enligt uppgift från Sveriges meterologiska och hydrologiska institut, SMHI,

uppgick årsnederbörden inom regionen under å r en 1930-1960 till i medeltal

ca 640 mm. Vid uppskattning av grundvattentillgången har det anset ts betryg-

gande att utgå från en antagen minsta årsnederbörd av 500 mm, ungefär mot-

svarande ett normalt t o r r å r .

Vattenbehov

Vattenförbrukningen inom regionen för å ren 1990 och 2010-har beräknats uppgå

till 5,5 r e s p . 7,7 mil j , m 3 / å r , motsvarande 175 resp . 245 l / s . • • • < :.

[• tenmäm



91

UTREDNINGSRESULTAT

Hydrogeologisk översikt

Grundvattnet i åsarna kominer från den nederbörd som infiltreras på dessa

och anslutande sandfält samt på omgivande ler- och moränområden. Upp-

skattningsvis torde ca 40-50% av årsnederbörden infiltreras direkt till rull-

stensåsarna med omgivande sandfält och ca 10% inom moränområdena.

De delar av sandstenen som. underlagrar åsarna är givetvis av speciellt in-

tresse. I några fall har god hydraulisk förbindelse mellan sandsten och ås

påvisats. Grundvatten från såväl grusås som från omgivande Fandsten kan

således utvinnas ur brunnar placerade antingen i åsen eller i sandstenen upp

till något hundratal meter utanför åsen. Möjligheterna att utvinna grundvat-

ten i större mängd inom de sandstensområden som ej har närföbindelse med

grusås syns normalt vara liten.

De lämpligaste områdena för utvinning av grundvatten finns alltså i de delar

av Karlslundsåsen där grundvattnet från såväl denna som från omgivande

sandsten kan utvinnas.

Med hänsyn till uppmätta grundvattennivåer kan Karlslundsåsen (Hallsbergs -

åsen) i hydrauliskt avseende indelas i 5 sektioner - Säbylundsektionen, Kumla-

sektionen, Sannasektionen, Hallsbergsektionen och Vissbodasektionen. Harde-

mosektionen (Hardemoåsen) är uppdelad i flera mindre grundvattenområden

från Vissbomon till Kräcklinge, bild 3.

I det följande redovisas utredningsresultaten inom de olika delsektionerna.

Säbvlundsektionen

Säbylundsektionen är ca 4 km lång. Grundvattentillgången har ej nämnvärt

utnyttjats för vattenförsörjning. Den tillgängliga grundvattenmängden har teo-

retisktberäknäts1 tili ca i (T l/s. Utförda borrningar och långvarig provpump-

ning-har- bekräftat ätt man i åsen och sandstenen kan utvinna minst denna vat-

tenmängd; . . • • : • • •



Vattnet har hög färg, hög permanganatförbrukning samt höga halter av järn

och mangan. Genom brunnar nedförda endast någon meter i åsgruset under

grundvattenytan kan eventuellt vatten av bättre beskaffenhet erhållas. Även

i detta fall torde man på längre sikt få räkna med höga järn- och manganhal-

ter. Utredningen har bedömt att det för närvarande ur ekonomisk synpunkt

är olämpligt att utnyttja denna vattentillgång för regionen.

Kumlasektionen

Kumlasektionen är ca 4 km lång. Den tillgängliga grundvattenmängden har

teoretiskt beräknats till ca 20 l/s. Grundvattnet hade ursprungligen sitt ut-

lopp på bred front längs åsens östra sida. Genom vattentäkter vid Kumlasjön

har hela den tillgängliga grundvattenmängdeh tillgodogjorts. Denna grundvat-

tentillgång utnyttjas tills vidare för stadens vattenförsörjning. Vattnet är av

god kvalitet, varför grundvattentillgången utgör en god reserv även sedan sta-

dens vattenfråga definitivt lösts.

För bedömning av uttagsmöjligheterna vid Biacksta (Sannasektionen) var det

viktigt att söka fastställa om hydraulisk förbindelse finns mellan åsdelarna

vid Kumla by och Biacksta samt om ett sådant samband även förekommer mel-

lan åsen och sandstenen vid Alvesta. Undersökningarna visade att grusåsen

med stor sannolikhet är avbruten mellan Kumla by och Biacksta. Den hydrau-

liska förbindelsen är dålig och sker via morän och grovmo,

Pumpning vid Alvesta sandstensbrott, ca 400 m öster om åsen, har under många

år skett med ca 30 l/s. Huvuddelen av denna vattenmängd torde dock härröra

från andra områden än åsen. En provpumpning utfördes också vid Kolsberg,

ca 800 m norr om sandstensbrottet, i en s.k. sandstensmorän. Den gav dock

dåligt resultat.

I samband med infiltrationsförsök vid Biacksta 1967-68 med vatten från sand-

stensbrottet konstaterades att vattenkvaliten vid Alvesta avsevärt försämrades.

Således ökade hårdheten från 15 till 25° dH samtidigt som järn- och mangan-

halterna steg till över 1 mg/l samt sulfathalten till över 200 mg/1. Orsaken

till den försämrade vattenkvaliten torde kunna hänföras till kisförekomster i

alunskifferlager öster om sandstensbrottet.
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Grundvattentillgângarna i sandstensfältet öster om äsen bör med hänsyn till

vattenbeskaffenheten ej användas för tätorternas vattenförsörjning.

Sannasektionen

Sannasektionen är ca 4 km lang. Den totala grundvattenmängden har te ore-

tiskt beräknats till ca 30 l/s.. Av denna vattenmängd uttas för närvarande ca

25 l/s vid Blacksta. Grundvattnet är av god beskaffenhet, men innehâller nâgot

för höga halter järn och mangan.

Möjligheterna att öka grundvattenmängden genom konstgjord infiltration har

undersökts, vilket redovisas nedan, se "Möjligheter till konstgjord infiltra-

tion".

Hallsbergsektionen

Hallsbergsektionen är ca 9 km lang. Den totala grundvattenmängden inom

Hallsbergsektionen har teoretiskt beräknats till ca 50 l /s . Lângvarig prov-

pumpning har ocksâ pâvisat att drygt 50 l/s kan utvinnas.

Grundvattnet inom Sektionen har i naturligt tillstând sitt utlopp till Ralaân vid

Vadsbron samt genom utläckning längs âsens södra sida. 1 samband med pump-

ningar har pâ tvâ stallen konstaterats att äsen har god hydraulisk förbindelse

med sandstenen, som pâ dessa stallen har en tjocklek av 3-8 meter. I detta

sammanhang kan nämnas, att ett 4" borrhâl i sandstenen vid Vingen gav en

vattenmängd av ca 20 l/s.

Âv tritiûmanalyser framgâr att grundvattnet vid Hallsbergs vattenverk utgörs

av en blandning av gammalt och nytt grundvatten. Med ledning av tritiumana-

lyserna har magasinkapaciteten bedömts vara sä stör att man bör vara rela-

tivt oberoende av torrâr och av exceptionella uttagsstoppar.

Grundvattnet är av relativt god beskaffenhet, men innehâller för närvarande

järn- och manganhalter pâ ca 0, 5 resp. ca 0, 3 mg/l.
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Grundvattnet inom sektionen kan uttas i sandstensfältet söder om grusåsen.
Uttagspunkterna bör fördelas på ett större område från Vingen till Vadsbron.
Grundvattnet bör endast komina till användning för Hallsbergs köping.

Vissbodasektionen

Vissbodasektionen är ca 10 km lång och omfattar åsområdet från vattendela-
ren på Vissbomon till Mörtsjön söder om Lerbäcks kyrka.

Grundvattnet inom sektionen avrinner under naturliga förhållanden till Vissbo-
dasjön, Estabosjön och Tisaren. Den naturliga grundvattentillgången har be-
räknats till totalt 100 l /s , varav 40 l /s inom området norr om Estabosjön och
60 l/s söder därom. Vid Vissbodasjön avriiiner ca 10 l / s . För närvarande
utnyttjas ca 5 l /s av grundvattentillgången. Vattenbeskaffenheten i befintliga
vattentäkter är övervägande god utom längst i söder.

Från naturvårds synpunkt bör nuvarande grundvattenutläckning vid Vissboda-
sjön bibehållas även i framtiden. Därjämte måste ca 20 l /s reserveras för
Åsbroområdets framtida vattenförsörjning.

Undersökningarna inom Vissbodasektionen har varit översiktliga. Provpump-
ningar har inte utförts. För att med någorlunda säkerhet kunna bedöma vat-
tentillgång och vattenbeskaffenhet måste långvariga provpumpningar genom-
föras. Den naturliga grundvattenmängden kan eventuellt kompletteras genom
konstgjord infiltration. Detta behandlas närmare nedan, se "Möjligheter till
konstgjord infiltration."

Hardemosektionen

Hardemosektionen är ca 18 km lång från V.issbomonT1ill Kräcklinge. - Som tidi-
gare nämnts är den uppdelad i flera smärre, grundvattenområden.. Undersök-
ningarna inom Hardemoåsen har varit mycket översiktliga. Enligt en grov upp-
skattning beräknas grundvattentillgången uppgå, till tqta.lt 50 l/s,> varav, 30 l/s
på sträckan Kräcklinge-Brändåsen och 20, l / s inom resterande.del. -Endast den
norra vattentillgången kan utnyttjas för en eventuell kommunal anläggning.
Vattentillgång och vattenbeskaffenhet kan slutligt bedömas först efter långvarig
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provpumpning. Denna bör ej komma till s1 \nd förrän det visat sig att grund-

vattentillgången är nödvändig för regionens vattenförsörjning.

Grundvattentillgångar

Med ledning av genomförda undersökningar och bedömningar beräknas de för

regionen utnyttjbara grundvactentillgångarna enligt följande

Kumla sektionen 20 l/s (Provpumpat)

Sannasektionen 30 l/s (Provpumpat)

Hallsbergsektionen 50 l/s (Provpumpat)

Vissbodasektionen 70 l/s (Bedömning)

Totalt 170 l/s

Dessutom finns inom Hardemosektionen som reserv ca 30 l/s. Kumlasektio-

nen bör endast utnyttjas som reservvattentäkt.

De grundvattentillgångar som lämpligen kan utnyttjas för regionens framtida

vattenförsörjning uppgår således till ca 150 l/s. Vattenbehovet för regionen

uppgår som tidigare nämnts till 175 l/s år 1990 och 215 l/s år 2010. Grund-

vattentillgångarna inom regionen är således otillräckliga för den framtida

vattenförsörjningen.

Möjligheter till konstgjord infiltration

Infiltrationsförsök har utförts vid Blacksta inom Sannasektionen och rekognos-

ceringsborrningar för infiltrationsplats och brunnar har utförts vid Vissboda-

sjön inom Vissbodasektionen. i

Infiltrationsförsök vid Blacksta

Infiltrationsförsök utfördes under åren 1967-68. Med ledning av dessa gjordes

en överslagsmässig bedömning av grusåsens maximala infiltrationskapacitet.

Genom en lämplig bfunnsplacering torde åsen vid Blacksta maximalt kunna

lämna ca 300 l/s. Tisaren har bedömts utgöra den lämpligaste råvattentäkten

där enligt gällände vättendom ca 400 l/s beräknats kunna uttas för regionens
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framtida behov.

Infiltrationsmöjligheter på Vissbomon

Lämplig plats för konstgjord infiltration inom Vissbodasektionen har lokalise-

rats till området vid Vissbodasjön. Det är sannolikt att en infiltrationsanlägg-

ning med tillräcklig kapacitet kan utföras inom detta område. Ytterligare borr-

ningar samt infiltrationsförsök erfordras dock för en säkrare bedömning. In-

filtrationsvatten kan erhållas från Tisaren eller sjösystemet Östersjön, Fågel-

sjön och Ski r en öster om Tisaren.

Riktlinjer för regionens framtida vattenförsörjning

En för Kumla och Hallsberg gemensam vattenförsörjningsanläggning eftersträ-

vas. På grundval av den utförda utredningen kan följande alternativa lösningar

för regionens framtida vattenförsörjning skisseras.

1. Gemensamt vattenverk vid Blacksta baserat på konstgjord infiltration

2. Gemensamt vattenverk på Vissbomon baserat på konstgjord infiltration

Jämsides med dessa lösningar har diskuterats ett ytvattenverk med råvatten

från Tisaren eller en anslutning till Örebro stad.

För slutligt ställningstagande erfordras ytterligare utredningar beträffande

vattenverk, högreservoar och ledningar.
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Bild 2.
Kumla - Hallsberg regionen
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Map showing the investigated area)
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KONKURRENS OM BERGGRUNDVATTNET I VÅRT LAND

(Competition for ground water in Precambrian rocks in Sweden)

Docent Ingemar Larsson . Institutionen för kulturteknik, Tekniska högskolan, Stockholm

Sammanfattning

Det är väl känt att inom storstadsregionerna det ofta utbyggs ett nät av bergtunnlar för ol i -
ka ändamål som t.ex. för persontrafik, tele, fjärrvärme, vatten och avlopp m.m. Till de
negativa sidorna av denna verksamhet hör lokala grundvattensänkningar t i l l följd av tunn-
larnas dränerande effekt på berggrunden. Sättningar i sedimenten ovanpå berggrunden blir
ofta den sekundära effekten. I föreliggande artikel redovisas försök med konstgjord infiltra-
tion i berggrunden ovanför tunnlar och bergrum för att bevara grundvattenytan vid normal
nivå.

') Det kan synas egendomligt att i vårt land med dess - internationellt sett - rika förråd av

ytvatten i form av sjöar och floder, vi skulle ha en konkurrens om berggrundvattnet, som

ju först i sista hand brukar exploateras sedan de kvartära avlagringarnas tillgångar befunnits

otillräckliga. Det kan synas ännu mera egendomligt, då man betänker att vårt land ur euro-

peisk synpunkt sett definitivt tillhör de glesast bebyggda områdena. Trots detta är konkurren-

sen ett faktum och det är helt logiskt att den är knuten t i l l starkt industrialiserade gebit och

tätortsområden.

Karakteristiskt för denna konkurrens är att den är av tvåfaldigt slag. Det är dels en konkur-

rens om exploateringen av de tillgängliga vattenresurserna i berggrunden, dels är det en lo-

kal konkurrens melian motstridande intressen, där den ena parten ti l l varje pris vil l bevara

I en, grundvattenyta som förutsättningen t.ex. för driften och säkerheten av ett berg- eller

gaslagringsrum och den andra parten med beklagande måste sänka vederbörande grundvatten-

yta, åtminstone temporärt, på grund av ett nödvändigt tunnelbygge. Den senare konfliktsi-

tuationen tillhör urbaniserade områden med högt utvecklad och specialiserad industri.

Inom storstadsregionerna ha vitala transportproblem måst lösas genom att man låtit transport-

vägarna gå under jord. Trafiktunnlar, tunnlar för tele, vatten och avlopp genomsätter berg-

grunden under våra största städer och denna perforering av berggrunden medför ofta icke önsk-
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värda sättningar på byggnader i markpianer tack vare den ofrivilliga dränering, som dessa

tunnlar utför i berggrunden.

Textilområden, som är stora vatten konsumenter, ligger ofta l ikt pärlband längs en floddal.

Här förekommer ofta en stark konkurrens om expioateringsmöjligherer av berggrundsvattnet."

För att råda bot på de negativa sidorna av denna konkurrens måste nog samhället t i l l en del

ändra synsätt. Bergvattnet är icke något, som man exploaterar utan att skänka en tanke över

förhållandet tillgång och efterfrågan. Man måste se berggrundvattnet som en del i den hyd-

rologiska cykeln. Man är van att lägga balanssynpunkter på kvartära akviferer. Detta måste

också ske när det gäller berggrundsakviferer.

Sedan många år har man i vårt land genom infiltrationsförfarande inom vissa städers och tät-

orters vattentäktsområden förstärkt den naturliga infiltrationen och härigenom producerat

konstgjort grundvatten (2, 7). Ett dylikt infiltrationsförfarande innebär oftast mycket lång-

variga och ingående undersökningar av akviferens volym, vattenhållande förmåga och natur-

lig infiltration. Tillgängligt ytvatten av lämplig kvalitet måste finnas för infiltrationen och

detta kan disponeras vanligen först efter vattendom. Slutligen måste infilirs'fiansresul tåtet

klarläggas genom provpumpning.

När det gäller berggrunden som akvifer befinner sig tekniken att utvinna vatten ännu i sin

linda. Hittills har det väl varit så, att man borrat efter vatten antingen där man förmodat ett

gynnsamt resultat e!!er helt enkelt borrat på den plats, där man önskat få vatten. Man torde

kunna konstatera, att det är först på senare t id , som vetenskaplige teorier för vattnets före-

komst i berggrunden framkommit.

Genom atr man ägnat frågan om berggrundens vatten betydligt mindre uppmärksamhet ur

forskningssynpunkt än de kvarfära avlagrihgamas akviferer har så att säga samhället varit

mindre väl förberett på störningar, som uppkommit i samband med deri förstnämnda typen av

grundvatten. Ofta har ett visst mått av överraskningsmoment varit för hancJen.

Det gäller framför al l t , som ovan antytts, de gruridvattensänkningar, som förorsakats av tun-

nelsystem, som anlagts under våra största städer. Deras dränerande inverkan på berggrundens
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vatten förorsakar, som bekant, i sin tur en utdränering av de ovanför liggande kvartära sedi-

mentens vattenförråd. Sedimentens volym minskar härigenom, sättningar sker och svåra ska-

dor på byggnader kan bl i resultatet (5). Pålverk och rustbäddar, som tidigare låg under grund-

vattenytan, kommer att ligga över denna, vilket givetvis kommer att medföra omfattande

skador.

Sedan uppmärksamheten har fästs vid dessa förhållanden har en mycket aktiv forskning etable-

rats på dessa områden. Så t .ex. utför sedan flera år tillbaka ett forskarteam, STEGA, syste-

matiska undersökningar av tunnlars och andra djupliggande byggnadsföretags inverkan på ovan-

för liggande byggnader, dels i cityområden dels i nyexploaterade mera perifera områden.

Undersökningarna pågår både i Stockholms- och Göteborgsområdet. I det senare fallet är un-

dersökningarna dessutom kopplade t i l l en speciell vetenskaplig undersökning av grundvatten-

förhållandena i Angeredsområdet med särskild hänsyn t i l l geologisk-tektoniska förhållanden

och grundvattenytans korttidsvariationer (tekn.l ic. Lars Y.Nilsson och f i l . l i c . Lars Nilsson).

Det kan alltså konstateras att det råder en allmän enighet om uppkomstsättet hos de skade-

verkningar, som kan iakttagas i tätbebyggelse i samband med tunneldrivning. Däremot kan

man notera att i t i l lgänglig teknisk litteratur det har framträtt mycket sparsamt metoder för

att undvika eller åtminstone begränsa en dylik utdräneringsprocess av berggrundvattnet ovan-

för en tunnel, såsom varande roten och upphovet t i l l det onda.

I princip förefaller det mycket enkelt att återställa ett utdränerat grundvattenmagasin ovan-

för ett bergrum. Man til lför på något sätt vatten t i l l berggrundens spricksystem. Härigenom

stiger grundvattenytan, och så småningom restitueres de normala förhållandena. I prakviken

är emellertid denna process mycket swår att utföra med fullgott resultat. Orsaken hförtill är

komplex, men torde sökas dels i själva orienteringen av spricksystemen, dels i förekomsten

av sprickfyllnader i dem (grus/lera) och dels i det fenomenet att luftfickor ofta uppträder och

blockerar tillfartsvägarna för infiltrerande vatten.

Med en viss generalisering och förenkling kan man säga att berggrundens spricksystem upp-

kommit genom spänningar i jordskorpan rried maximal tryckspänningsriktning oftast parallell

med jordytan. Dylika spänningstilIståhd har, med hänsyn t i l l geologiska vittnesbörd, sanno-

likt varit mycket intensiva i samband med oroliga perioder i jordens historia. Spänningarna
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har utlösts i form av sönderbrytning av en redan konsoliderad berggrund. Härvid uppdelades

berggrunden i större eller mindre block, som av trycket glidit mot varandra eller upp på var-

andra. På andra ställen uppträdde i stället tensionskrafter, som åstadkom djupa sprickor i

jordskorpan ofta med stora insänkningar som föl jd. Dessa starka krafter åstadkom mycket ofta

uppkrossningsfenomen mellan de olika blockens sidor. Sprickorna av denna typ blev därvid

fyllda av detta uppkrossade material i form av smärre bitar, grus eller finare fraktioner. Ibland

har dessa sprickfyllnader konsoliderats t i l l en ny bergart.

Det är av stor betydelse för en sprickas vattenhållande förmåga vilken typ av sprickfyllnad,

som finns i den. Leriga fraktioner hindrar effektivt vattentransport. Detta framgår tydligt

vid s.k. vattenförlustmätningar i samband med kärnborrningar, där rr.an kan jämföra typen av

kärnans sprickfyllnader och vattenförlusternas storlek.

Beroende på berggrundens mineralogiska sammansättning kan den finkorniga fraktionen öka

eller minska. Hög halt av glimmer (tvåglimmergnejser) har erfarenhetsmässigt (Göteborgsre-

gionen) prefererat en mera lerig sprickfyllnadstyp, då däremot spröda kvartsrika finkorniga

bergarter oftast har grövre fraktioner som sprickfyllnad.

Spricksystem, längs vilka ingen eller mycket ringa rörelse har ägt rum är vanligen icke vat-

tenförande .

I och med att de normala vattenkanalerna i berggrunden töms underifrån t i l l en tunnel kan in-

filtrationsvatten ovanifrån intränga. Detta följer givetvis i största utsträckning de vertikala

spricksystemen. Det kan då vara risk för att vid denna perkolation, de finare fraktionerna föl-

jer med och spolas ut i tunneln nedanför.med läckvattiK?. Vid hög nederbörd och kraftig gra-

dient hos avsänkningstratten bedöms denna risk som stor. Vid en längre tids utspolning av de

finare;fraktionerna kaniriläckningen i tunneln sålunda successivt Öka. Liknande fenomen tor-

de inträffa vid användning av s.k. vattenridåer i berggrund med,leriga slag. ,

Vissqsmetoderhar framkommit med;syfteatt;bevara,grundvattenytan,vid,normal nivå ovanför

ett tunnel- eller bergrumsbygge under byggnadsperioden. Janelid (I) föreslår att borra hori-

sontella.hål ovanför det blivande bergrummet eiler tunneln innan brytning sker. Äyen,under

utbrytningen av en .stigortellérisphakt skulle ettdyl ikt förfarqnd^ikujinatske.; =



103

En annan metod har framförts av Larsson och Ull gren (4). Den innebär, att man ökar den na-

turliga infiltrationen i berget genom tillförsel av vatten i markplanet, varifrån infiltration i

olika spricksystem kan ske. Förutsättningen för denna metod är

1. Genomsläpptigt jordartsmaterial ovanpå berget, där infiltration ej kan ske

direkt på blottat berg.

2. God kännedom om berggrundens tektonik, varigenom infiltrationen kan ske

i lämpliga spricksystem.

Genomsläpptigheten hos ovanpå liggande jordart är givetvis av stor betydelse för infiltratio-

nen. Där denna kan anses alltför l iten, t .ex. när det gäller hårt packad morän eller lera d i -

rekt på berget, kan man genom rördrivning och tillförsel av vatten genom dessa sannolikt för-

bättra situationen.

En god kännedom om berggrundens tektonik är av fundamental betydelse. De vattenförande

spricksystemen kan på ett tidigt stadium under byggnadsperioden studeras ingående i själva

tunneln och det är sannolikt att en tektonisk modell av dessa är möjlig att upprätta. Sprick-

system av tensionskaraktär kan skiljas från de skjuvsystem som är täta och de som genom rö-

relse blivit krosszoner. Den tektoniska bilden kan anknytas t i l l inläckningar i tunneln och

sannolika infiltrationsvägar kan extrapoleras.

Ett exempel på detta förfaringssätt har omnämnts av Larsson & Ullgren (4) från Shell-Koppar-

trans raffinaderi i Göteborg. Ett gaslagringsrum har byggts på ca 100 m djup, f i g . 1 . Av f i -

guren framgår, att de vattenförahde spricksystemen ger ett "asymmetriskt" tillflöde av vatten

till bergrummet. Vid lokaliseringen av anläggningen företogs en undersökning av jorddjupet

öyer de möjliga lokaliseringsområdena för bergrummet. Härvid upptäcktes en grund fördjup-

ning i berggrundsytan, fylld med morän och i era. Det ansågs att här fanns en klar möjlighet

att företaga konstgjord infiltration undérförutsätrning att sprickor fanns, som kunde föra vatt-

net vidare mot djupet. Vid dén slutliga lokaliseringen av bergrummet togs hänsyn t i l l detta.

Under bergrummets utsprängning uppträdde läckage i två spricksystem (krosszoner). Genom att

jämföra deras läge med aktuella kärnborrhål runt bergrummet kunde en sannolik extrapolering

av infiltrationsvägarha ske: Genom att fyl la "dammen" ovanför bergrummet med vatten åstad-

koms énstignihg av grundvattenytan t i l l normal nivå, trots avtappningen underifrån.
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Det lyckade resultatet av denna infiltration anvisar möjligheten av att i större skala söka åter-

ställa störningar i grundvattenytan t .ex. på grund av tunnelbygge. Det skulle kunna ske med

hjälp av ett antal spegeldammar, placerade på lämpliga ställen i förhållande t i l l vederbörande

tunnel. De ovan anförda kraven om god genomsläpplighet hos jordartsmaterialet och god kän-

nedom om berggrundens tektonik är givetvis även här förutsättningar för ett lyckat infiltrations-

förfarande. Det första villkoret kan synas självklart. Det andra är av vital betydelse och utan

den kan hela procedurens framgång äventyras. Ett par exempel skall här nämnas.

Fig. 2 visar tvenne tänkta tunnelavsnitt. I fallet I skärs tunneln av två spricksystem och i

skärningslinjen mellan dem uppkommer en skär-axel, Z . Om det har varit til lräckligt rörel-

se i de varandra skärande ytorna blir berggrunden starkt uppkrossad längs denna axel och den

kommer att verka som en effektiv dräneringsbrunn för grundvattnet om den mynnar i tunnelns

tak. Om infiltrationsvatten tillföres denna vertikala zon kommer det givetvis att omedelbart

rinna ner i tunneln och måste pumpas upp igen. I detta senare fall måste infiltrationen anses

som direkt misslyckad. Det gäller att skaffa en tillräckligt lång läckväg och det har icke

skett i detta tänkta f a l l .

Om däremot, som i fall I I , tunneln skärs av en dylik sprickzon med en viss grad av uppkross-

ning kan det vara lämpligt att infiltrera vatten i denna, men en bit ifrån tunneln. Ett exem-

pel på en dylik skäraxel återfinns i f i g . 3. Det är hämtat från en finkornig granitisk bergart

vid Bergby, Markim, Uppland. Bilden är tagen mot en flack horisontell bergyta 2 x 1.3 m.

Tektonikens roll i sammanhanget får ej enbart begränsas t i l l lokala synpunkter runt själva

tunnelavsnittet. Tekroniska mönster av typen olika dal system kan ha mycket olika gryndvat-

tenförhållanden (3). Vissa bergartstyper är vattenfattiga, andra åter rika på berggrundvatten.

Som ovan nämnts torde ett antal spegeldammar utplacerade med hänsyn t i l l den tektoniska

bilden kunna motverka en utarmning ,uv grundvatfenförrådet ovanför en tunnel under bygg-

nadstiden. Fig. 4 visar en schematisk bild av ett,tunnelavsnitt med :tyå spegel dammar, den

ena förlagd direkt på berg och den andra genom rördrivning genom tätande sediment i kon-

takt med berget. ,,•_'_.

Vinsten med detta förfaringssätt är, att bergets naturligai dränering bibehå!lesoch risken för

utspolning av tätande leriga fyl!nåder i spricksystemen torde vara betydligt mindre än. vid

inpressning

rionsdamm

strävas.
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inpressning av vatten under högt tryck genom borrhål. Ju större höjdskillnad mellan infiltra-

tionsdamm och tunnel (= bergtäckningen) som finns, desto längre läckväg bör givetvis efter-

strävas .
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Shell-Koppartrans raffinaderi, Göteborg

Fig. 1 Schematisk bild av gaslagringsrum med vattenförande spricksystem. Infiltration sker

i berggrunden genom en fördjupning i bergytan. Efter Larsson & Ullgren (4).

(Underground cavern for the storage of liquid gas, Shell-Koppartrans refinery,

Gothenburg, Larsson & Ullgren (4).)
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Fig. 2 Principskiss, visande två krosszoner som skär varandra i skäraxein Z i taken av

tunnel I , I tunne] II uppkommer endast en skjuvzon.

(Principal sketch showing two intersecting sets of crush zones with a shear axis,Z,

which may cause strong drainage into the tunnel I . Tunnel II has only a shear zone.)

Fig. 3 Skäraxel i

och skärax

(Shear axis

vertical.)

Fig. 4 Schematis

Den ena

bergytan

(Sketch oi

dams the

pipes thro



Fig. 3 Skäraxel i finkornig granit, Bergby, Markim, Uppland. Bilden är tagen uppifrån

och skäraxeln står vertikalt.

(Shear axis in fine-grained granite, Bergby, Markim, Uppland. The axis is

vertical.)

Fig. 4 Schematisk bild av en tunnel med två spegeldammar för infiltration i berggrunden.

Den ena är förlagd direkt på berg och den andrci är via ett rörsystem förbunden med

bergytan. Blockdiagram av J.E.Meijer.

(Sketch of a tunnel with dams for infiltration into the bedrock. From one of the

dams the water percolates directly into the rock and from the other by means of

pipes through the covering sediments. Drawing by J.W.Meijer.)
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GRUNDVATTENKONTROLL I STORSTADEN

(Ground water control, in cit ies)

Fii mag Anders Nordström Naturgeografiska institutionen,
Stockholms Universitet

Sammanfattning

Det finns idag inga föreskrifter om att grundvattennivåerna skall mätas och
registreras i våra tätorter. Inte heller finns något organ som inom kommunen
samlar och bearbetar al la grundvattendata. I Stockholm och Göteborg med sina
rikligt förekommande kohesionsjordar förekommer idag och i framtiden stor bygg-
nadsaktivitet, ofta under grundvattenytan. Skador orsakade av grundvattensänk-
ningar kan undvikas eller minskas genom att kontinuerlig grundvattenmätning görs
med efterföljande bearbetning och kontroll av data.

Byggnadsnämndens agerande i grundvattenfrågor

De senaste decenniernas om- och nybyggnadsverksamhet i de stora tätorterna i

Sverige har på många platser sänkt grundvattennivån. Som ett resultat av detta

har marksättningar inträffat, där speciellt Stockholm och Göteborg har blivit

hårt utsatta. Orsakerna t i l l grundvattensänkning är som bekant flera (1). En av

dem är länshållning genom pumpning som sker vid byggande under grundvattenytan.

Innan ny- eller ombyggnad får ske måste ärendet enligt byggnadslagen prövas av

kommunens byggnadsnämnd. Nämnden kan med hänvisning t i l l byggnadsstadgan förbjuda

all pumpning av vatten om risk för skador finns på t.ex. grannfastigheter. Oftast

går tyvärr inte byggnadsnämnden så hårt fram utan ger t i l lstånd t i l l obegränsad

pumpning. Orsaken t i l l detta får t i l l viss del skyllas på bristande kunskap om

vad som kan hända. I de fall där nämnden begränsat länshållningen, kontrolleras

sällan at t detta följs.

,Man frågar sig vad det är för personer som utgör byggnadsnämnd i kommunen. Leda-

möterna utses av kommunalfullmäktige men skall i större kommuner biträdas av

experter som stadsarkitekt, stadsingenjör jch ev. andra befattningshavare. I

Stockholm är den expertis som biträder nämnden samlad i ett organ som kallas

byggnadslovsbyrån. Den domineras av väg- och battenbyggnadsingenjörer som tydligen

ännu inte förstått vilka konsekvenser som erhålles genom länshållning av byggnads-

platser, att vattentäta lager genombryts, a t t grundvattenmagasin dräneras genom

inrinning i bergtunnlar där inte tätning sker m.m.
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Skadeståndsersättning

Om en fastighet skadas av grundvattennivåändringar är det helt klart att ska-

dorna skall ersättas av den som orsakat dem. tyvärr har det visat sig mycket

svårt att slå fast, vem den skyldige är. Det ankommer på den som drabbats av

skada att bevisa annans skyldighet till skadan. Ofta förekommer det byggnads-

arbeten av olika slag i närheten av varandra. Så kan t.ex. ett nytt hus upp-

föras och samtidigt utsprängs en bergtunnel något kvarter därifrån. Utöver detta

påverkas grundvattenytan av att infiltration av nederbörd hindras genom hus och

asfalterade gator. Det framgår klart att det inte är särskilt stor chans att

bevisa vem den eller de skyldiga är. Jurister tillsammans med geoteknisk-geo-

logisk expertis brottas för närvarande t.ex. i Stockholm med flera fall av ovan-

nämnda typ.

Grundvat tenkontro11

Ett av kärnproblemen vid rättegångarna är att få fram på vilken nivå grund-

vattenytan befann sig innan skadorna orsakades. Det är tyvärr så att man inte

har observationshål representativt utplacerade, så att de täcker de områden där

nybyggnad äger rum. Ibland slås observationsrör ned vid tiden för byggstarten

men förstörs eller mäts inte i efter byggnadsaktivitetens upphörande.

Före 1955 har man i Stockholm mycket få kontinuerliga mätningar av grundvatten-

ytan. Idag har observationsnätet på vissa platser i Stockholm blivit relativt

tätt men saknas å andra sidan helt på många för sättningar och rötsvampangrepp

känsliga ställen.

stads Gatukontor är ägare till ca 300 rör i vilka kontinuerliga

mätningar görs (en gång i månaden). Televerket och Elverket äger äveu de rör

med månatliga mätningar.

Tyvärr finns ännu. ingen samlad bild av vattennivåerna i Stockholm. Författaren

håller på med bearbetning av grundvattendata i anslutning till Stockholmsåsen

(delen inom Stockholms stad). Det har visat sig i det närmaste omöjligt att er-

hålla de mätresultat som privata byggnadsfirmor förfogar över. Rädslan för att

grundvattendata skall missbrukas gör det idag mycket svårt att samla ett

representativt material.

Uppbyggnad •
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Uppbyggnad av kontrollsystem och registrerixi^ av grundvattendata

I större kommuner där kohesionsjordar är vanliga och nybyggnadsprogrammet är

stort borde det finnas ett under byggnadsnämnden lydande organ som handhar regi-

strering och kontroll av grundvattendata. Byggnadsnämnden skulle vid varje bygg-

nadsaktivitet under grundvattenytan kräva en noggrann grundvattenundersökning

inom ett väl tilltaget område runt byggnadsplatsen. Ett nät av observationshål

bör upprättas i kommuner där grundvattenproblemen finns eller kan väntas upp-

komma. Kontinuerliga (månatliga) mätningar behöver göras före och efter byggnads-

aktivitet i områden känsliga för grundvattenförändringar.

(1) NORDSTRÖM A., Grundvatten. Ett försummat miljöproblem i storstaden, Sveriges

Naturs årsbok, (1970).

Övrig litteratur som behandlar grundvattenproblem i stadsbebyggelse:

ARBETSGRUPPEN STEGA, Byggnadsverksamhetens inverkan på grundvattenförhållandena

ooh byggnadstekniska konsekvenser av grundvattenförändringar.

Interimsrapporter till Statens råd för byggnadsforskning,

(1967-70).

(En del av det ta material publiceras under 1970 i tidskriften

Byggmästaren.)

ERIKSSON" E., GUSTAVSSON T., NILSSON K., Ground Water Problems, Pergamon Press,

London, (1968).

HELLGREN A., Skadliga grundvattenändringar, Stadsbyggnad nr 5, (1959)-

HELLGREN A., Problemet med grundvattensänkning, Svensk Naturvetenskap, (1969).

LINDSKOG G., BERGDAHL U., Grundvattenproblem i Stockholms city, Väg- och

Vattenbyggaren 8, (1968).

MORPELDT G-0., NORDIN P-0., ROOSAAR H., Byggnadsgeologi. Bebyggelseplanering

med hänsyn till den geologiska jämvikten, Byggmästaren 6, (1967)»
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BETR. DE METEOROLOGISKA FAKTORERNAS OCH JORDMÅNENS INVERKAN PÅ

ODLINGVÄXTERNAS SKÖRD MED HÄNSYN TAGEN TILL EEVATTNINGSBEHOVET

(On the effects of meteorological factors and the soil on crop

yields with reference to irrigation demand. )

Dipl.ing. Jussi Hooli Tekniska högskolan i Helsingfors

Sammanfat tning

I undersökningen redogörs medelst statistiska metoder meteorolo-
giska, jordmåns-, gödslings- och fenologiska faktorers inverkan
på vårsädesslag-, potatis- och höskörden i södra och sydvästra
Finland. Skördeinaterialet baserar sig på försöksstationers odlings-
försök och lantbrukets årsstatistik. För utredande av jordmånens
inverkan är en del av materialet från mineraljordar och en del från
torvjordar. Provseriernas längd varierar från 1 5 - 4 0 år. Meteoro-
logiska faktorer är bl.a nederbörd, temperatur, relativ fuktighet
och molnighet. Då utredningen av materialet ej ännu är slutfört,
kan man i detta sammanhang endast konstatera att skördenivåns all-
männa höjning till stor del förklarar skördevariationerna och så-
lunda försvårar utredningen.

Avsikten med undersökningen är att utreda den för bevattning er-

forderliga vattenmängden i södra och sydvästra Finland. Området

hör till landets intensivast odlade områden, där hälften av odlings-

arealen är för torka känsliga mo-, mjäla- och lerjordar. Här finns

också största delen av landets bevattnade åkerareal (något under

10 000 ha). Inom nämnda område ligger också en betydande del av

landets industrier och bosättning och deras andel kommer ännu att

växa i framtiden. Då områdets vattenresurser är tämligen begrän-

sade har uppgörande av översiktsplan beträffande vattenbehovet i

framtiden blivit nödvändig. Bl.a. har plan uppgjorts för ledande

av vatten från landets inre sjörika delar längs bergtunnel. Vid

uppgörande av dylika översiktsplaner bör också för bevattning er-

forderliga vattenmängden klarläggas, då denna är ofta störst då

vattenresurser är som minst.

Vid klarläggande av sambandet mellan vattenmängden vid bevattning

och skörden kan användas två olika metoder. En möjlighet är att

använda sig av hydrometeorologiska observationer och olika sta-
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tistiska uppgifter om skörderaängder samt analysera på grundval av

dessa t.ex. sambandet" mellan nederbörd eller jordfuktighet och

skörd. En annan möjlighet är att göra bevattningsprov med olika

vattenmängder och analysera skörderesultaten som erhållits. Av ut-

redningar som baserar sig på bevattningsprov kan nämnas under-

sökningen, som gjordes i Tekniska högskolan för två år sedan (2)

och som baserar på bevattningsprovresultat från olika nordiska

länder. I föreliggande undersökning redogores däremot medelst sta-

tistiska metoder förhållanden mellan meteorologiska, jordmåns-,

gödslings- och fenologiska faktorers inverkan samt deras gemensamma

inverkan på vårsädesslag-, potatis- och höskörden. Skördematerialet

är samlat från försöksstationernas odlingsprov samt från lant-

brukets årsstatistik,lantbrukssällskapsvis angivna medelvärden.

På figur nr. 1 är visade försöksstationernas läge och lantbruks-

sällskapens verksamhetsområden samt konturer av principiella åker-

jordarna. Av försöksstationerna representeras Tammisto och Jokioi-

nen mullhaltiga lerjordar och Léteensuo kärrjord. Av Maasoja för-

söksområde är en rikligt mullhaltig lerjord och en. del kärrjord.

Jordmånsförhållandena är för lantbrukssällskapens verksamhets-

områden i medeltal tämligen likartade med undantag av Satakunta,

där torvmarkernas andel av åkerjorden är större än på andra områden

Försökseriernas längd har vid försöksstationerna varierat i medel-

tal från 15 - 40 år. Prån lantbrukets årsstatistik erhållna för-

söksserier är däremot från en 36 år lång period. Denna period är

uppdelad i två 18 år långa perioder som vardera har behandlats

separat. Som meteorologiska faktorer har vid analyseringen använts

nederbörd, temperatur, relativ fuktighet och molnighet samt i

vissa sammanhang snötäckets djup och tjäldjupet. De är bestämda som

månädsmedelvärden eller enligt fenologiska skeden beräknade medel-

värden. Vid försöksstationerna är dessa medelvärden beräknade

baserande på observationer gjorda vid klimatståtioner som placerar

i samband med försöksstationerna."Vid lantbrukssällskapens^verk-

samhetsområden har använts territoriella medelvärden som grundar

sig på observationer gjorda vid flere meteorologiska stationer.

Vid statistisk behandling-har använts korrelationsräkning och ut-

väljande regressionsanalys. Som betydelsegräns har antagits'5'#:s
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Dâ faktorerna som inverkar pâ skördevariationerna är mânga och

deras beroende av varandra likasom av växten är mycket komplicerat

har i detta sammanhang beaktats endast nâgra fâ tillväxtfaktorer

och vid utredning av deras inverkan har man varit tvungen att an-

taga relationerna i huvudsak som lineariska. Pör klarläggande av

meteorologiska faktorers betydelse vilka använts vid analyserna

som avbildare av klimatväxlingarna, har korrelationskoefficienter

uträknats mellan dessa faktorer baserande pâ material frân olika

klimatstationer. Pâ grundval av undersökningsresultaten kan man

konstatera att korrelationskoefficienterna mellan temperatur,

relativ fuktighet och molnighet är i hög grad beroende av obser-

vationsstationen samt ora beräkningarna baserar pâ ursprungliga

observationsvärden eller medelvärden. Vid användning av medel-

värden kan man konstatera en betydande korrelation mellan rela-

tiv fuktighet och molnighet (r=O,55 - 0,82), men korrelationen

med temperatur är för vardera mindre betydande. Däremot vid använd-

ning av ursprungliga observationsvärden förekommer ett rätt bety-

dande beroendeförhallande mellan temperatur och relativ fuktighet.

Nederbörd korrelerar betydande endast med relativ fuktighet. Korre-

lationen mellan total stralningsmängd, solljustimantal och avdunst-

ning (Class A pan) har konstaterats vara rätt betydande, men korre-

lationen med temperatur och nederbörd i allmänhet av mindre bety-

delse. Med relativ fuktighet och molnighet är korrelationen däremot

betydande.

Pör närvarande utreds meteorologiska och andra tidigare nämnda

faktorers inverkan pâ skördevariationerna. I detta sammanhang kan

endast konstateras att den kraftiga utveckling som gödslings- och

lantbrukstekniken genomgâtt under ârtiondena har bidragit till

betydligt större skörder och sâlunda väsentligt försvarat försöks-

seriernas behandling. T.ex. av provserierna som baserar pâ lant-

brukets ârssi.atistik har t.o.m. cirka 65 $> av skördevariationerna

berott pâ sk. trendfaktorer (fig. 2.). Vid försöksstationerna har

dock trendens inverkan blivit betydligt mindre.
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MODELING WATEIl MOVEMENTS AND DIFFUSION IN LAKES

Docent Klas Cederwall

W. M. Keck Laboratory of Hydraulics and Water Resources

California Institute of Technology. Pasadena, California

Abstract

Some major topics envolved in the dynamics of a lake or a reservoir have been
reviewed. The discussion of the physical processes has been conceptual rather
ti.an analytical to give some background for the mathematical modeling of
circulation and diffusion in a thermally stratified water body.

A proper understanding of the natural processes of transportation and dilution
in a lake and their relation to the environmental conditions, is crucial in many
problems of water quality management. The wide scope of applied hydrologicai
significance of these problems, has merely been indicated.

Introduction

In recent years the need for better methods to provide insight into the physical

behaviour of lakes and reservoirs has been very evident. One of the reasons

for this is the increasing demands for water for municipal, industrial and other

uses. We have found that the quality characteristics of a lake are directly

related to the processes of circulation and diffusion within the lake.

Another problem that has become increasingly important is that of predicting

the ecological consequences of significance following disposal of waste effluents

and heated waters. This is certainly a very complex question and a necessary

prerequisite to make such predictions is -he estimate of the thermal and current

structures of the water body as well as possible changes induced by these

discharges. The dynamical processes that occur in a lake are of course similar

to those in the ocean and the atmosphere, although there are some salient

differences. The upper layers of the ocean and the lower layers of the atmos-

phere have been studied extensively especially in the last fifteen years, the

objectives very often being to establish the dispersive properties for discharged

pollutants. Much useful information relevant to a limnological case can be gained

from these studies.

' ' } ; • • .

©•>;:_
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Modeling Technique

As in most geophysical flow phenomena the turbulent transport processes

dominate in lakes and reservoirs. In deep lakes, however, the \ypolimnion

can be intermittently non-turbulent. A crucial problem when modeling the

circulation pattern and diffusion is the complex interactions between the thermal

stratification and the turbulence field of the water. A complete physical

description of a lake is not possible to obtain. Every approach has to introduce

some simplifications. The degree to which a model of the prototype -

analytical or experimental — represents the true conditions is dependent on the

assumptions made concerning prototype behaviour.

The analytical approach, that is prototype simulation by a mathematical model,

has been used successfully for water quality studies in various environments.

The computerized models as well as the use of automatic data processing

systems have turned out to be extremely valuable tools for the engineer working

in this field.

A mathematical model is developed through three distinct phases: conceptual,

functional and computational. The conceptual model of the problem analyses

the fundamental physical elements to be incorporated in the model. As a second

stage, we have to convert the proposed physical model into mathematical terms.

The computational solution is the final step in the development of the- mathe-

matical model. The predictive capability of a proposed model should always be

tested in the field or in the laboratory by comparing to observed data.

The trend is towards more and more sophisticated mathematical models. '

Two-dimensional water quality models have been used consisting of a-flow model,

a dispersion model and a reaction model. The latter decays substances,

generates reactions between substances and simulates sources and sinks. The

operational problems are, however, severe, as large volumes of data are

needed.

In the future the models will probably be designed to make the computation inter-

active. This would permit data insertion and data alteration by drawing curves

on a tablet, change of variables and back-stepping in the computation by use of a

typewriter, and display of results in chart or graph form on several cathode-ray

tubes.
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In this development towards an operational type of water quality management we

will find both purely theoretical and semi-empirical approaches for modeling of

flow phenomena extremely valuable.

The Stratification Cycle

The termal (density) stratification of a lake is the factor which completely

controls the circulation and turbulence structures of a temperate lake. In the

Scandinavian countries, this is the type of lake we are most interested in. The

annual variation of temperature is governed by various inputs and outputs of

energy; e.g. solar radiation, evaporation, back radiation but also sometimes

significantly by advection of heat into and out of the lake from flow-through.

A temperate, dimictic lake has surface temperatures above 4°C in summer and

below 4 C in winter. It has large thermal gradients with pronounced seasonal

variations and it circulates at two separate occasions every year, in the spring

and late autumn.

From the beginning of winter and lasting to early spring there is usually an

appreciable inverse stratification. With the coming of warmer weather a

definite temperature profile develops. If the heat that is absorbed at the surface

directly after the spring turn-over is unable to be mixed downward to the very

bottom, due to prevailing weak currents, then the bottom temperature of the lake

will remain close to 4 C and the summer stagnation period starts immediately.

Usually some heat is distributed all over the depth after spring circulation before

stratification actually sets in.

Periods of alternate stagnation and complete circulation can occur during the

early part of the stratification cycle. Consequently, the summer temperature

of the lower layers of a lake is very much related to the meteorlogical conditions

that prevailed during the critical period following spring turn-over.

During the summer stagnation period we find three different regions in the lake.

A well-mixed epilimnion rests on the cooler and hence also denser hypolimnion

where turbulence is produced mainly by slow currents induced by internal

seiches. The intermediate region between these two layers is the metalimnion,

characterized by a pronounced temperature profile. The thermocline is defined

as the level of maximum thermal gradients.

During the stably stratified summer period the thermocline slowly erodes into

the deeper layers of the lake by upward entrainment of the cooler hypolimnetic

water into the epilimnion. Some time in late summer the total heat content of
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the water body reaches a maximum and the lake begins to cool. The thermo-

cline continues to descend and finally disappears when the lake circulates.

Detailed information on the stratification cycle and classification of lakes is
3 4)

found in any reference work on limnology. '

Circulation and Diffusion

The density variations in a thermally stratified lake give r ise to internal flow

patterns which may differ entirely from those found in homogeneous water

bodies. This internal circulation is driven not only by the heat exchange with

the atmosphere, but also significantly by wind-induced energy.

Let us first look at the epilimnion. The dynamical processes that take place

there are primarily related to the momentum and energy interactions at the

air-water interface. A considerable fraction of the energy input by wind action

is diverted to wave motion. The turbulence in the surface layers is maintained

largely by the wind-induced currents. In deep waters the waves produce very

little turbulence except when the wave field is saturated and surplus of wave

energy is turned into turbulent motion when the waves break. There is , however,

considerable production of turbulence in the shallow water regions of a lake,

specifically in the breaking zone. Obviously it is only turbulence that can

penetrate far down to the metalimnion — that is turbulence produced in deep water

— that may cause any significant vertical mass and heat exchange. While the

momentum flux, T , from the air to the waves is only a small fraction of the

total momentum flux, T , at the air-water interface, the energy flux to the

waves, T ' c, may be comparable to or greater than the energy flux, T • u^., to
w 5) /T ° **•

the current. Here c is a representative wave speed and u.,, = J—- , the shear
^ Pw

velocity chosen as a typical velocity of the drift current, p is the density of the
water. Similarly we can define a shear velocity,. v s , of the air flow

t"
P.

with p the density of the air.

(1)

Since a representative velocity of the wave components among which breaking

occurs is of the order of 5 • v^ and v^^SOu^. - the latter is also a good

estimate of the relation between wind velocity and induced wind drift at the water

surface - we find that the energy flux to the breaking waves, relative to the

energy flux t
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T • c
energy flux to the current, - ~ - , is roughly 150 times the corresponding

ö *
T

relation of momentum fluxes, — .
T

O

Hence, both vertical and horizontal diffusivities in the surface layers must

depend on several environmental parameters among which wave and wind

characteristics are predominant. Furthermore, the eddy diffusivities are

strongly influenced by the prevailing thermal structure of the water, and show

some typical seasonal variations. For instance, during the second half of the

stratification period when the lake is cooling, the vertical mass exchange

within the epilimnion is due to convection, arising from local instability,

whereas in the beginning of the summer the diffusivities are related primarily

to turbulence produced by wind shear. It is obvious that the transport rates can

be very high when large convective eddies participate in the heat exchange.

A wind blowing over a lake induces a drift current close to the surface essentially

in the same direction as the wind. The wind drift is not a uniform movement but

has sometimes a definite structure. The water flows in series of parallel

helices - alternately clockwise and counter-clockwise - with their long axes

along the wind. Such "Langmuir" observations have frequently been reported in

the ocean and in lakes. The surface drift sets up a return current in the opposite

direction immediately below the surface current which extends down to include a

considerable part of the metalimnion. The wind drags the surface water towards

the lee shore and the thermocline is tilted in the opposite direction. The. slope of

the thermocline may be so large that it causes upwelling of hypolimnion water on

the windward side of the lake. When the wind ceases or changes direction

potential energy is released and seiches and internal waves are generated.

Most of the turbulence that penetrates downwards through the surface layers is

filtered out by the stratification of the metalimnion. The hypolimnion may never-

fcheless show intermittent patches of turbulence, caused by the degradation of

internal waves at the thermocline. More important, however, is the turbulence

produced by hypclimnetic currents. The only major mechanism causing such

currents is internal seiches which are rather frequent in lakes during the

stratification period.

Internal seiches have been found to induce epilimnetic currents of the order of

1. 0 knot in Cayuga Lake, the corresponding hypolimnetic currents being of the

order of 0. 2 knots. This should be compared with the wind-induced currents

at the surface which seldom exceed 0. 1 knots.

6)
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Although the hypolimnetic currents produce some turbulence, it is believed that

the mixing in the deep laye-rs is very slow. A water parcel displaced by the

internal seiche, may be as much as 50m, normally returns to its original

position. However, flushing effects, similar to what is found in surface waters,

can be present in lakes with irregular bottom topography. The net water

exchange between for instance semi-closed deep water volumes may profit
8)

considerably from such a pulsating flow mechanism. Interesting studies have

been carried out in Lake Huron to throw some light on the water exchange

between the shore zone exhibiting bays and other sheltered pockets of water and

the main mass of the lake. Similar experiments studying the movements of

tagged deep water would be. very informative.

The stratification of the upper layers of a lake results from the interaction

between wind-induced turbulence and stable buoyancy gradients due to influx of

heat from the atmosphere. This is of course dynamically an extremely compli-

cated, non-linear process and there is no analytical solution to the problem.

The stratification is maintained by the steady downward erosion of the thermo-

cline into the underlying hypolimnium. Hence, cold bottom water of the lake is

entrained through the thermocline and mixed with the warmer, fairly free circul-

ating surface water. Periods of active erosion makes the thermocline stronger,

the stratification more pronounced. During periods with small wind velocities

local turbulence slowly smooths out the sharp temperature profile.

The mechanism of entrainment - sometimes called a one-way transport to

distinguish from diffusion which is a two-way transport - is crucial in many

flow phenomena of environmental engineering interest. The vertical entrain-

ment is very often the process which maintains; the characteristical large-scale

circulation in natural flow systems.

Internal Waves

Only surface waves can be generated in a homogeneous body of water. However,

in a stratified fluid, internal waves may develop, ranging from progressive

waves with periods of only a few minutes to standing waves - internal seiches -

with considerably larger periods. For a two-layer system the wave motion

resembles that of a train of gravity waves travelling on the free surface, the

amplitude rapidly decreasing with distance above and below the interface. A

continuously stratified or multiple - layer system shows much more complex

internal wave motions. ;
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The presence of internal waves both in the ocean and in lakes has long been

recognized. Every continuous recording of the vertical temperature profile

in a stratified lake discloses that very particular and sometimes dramatic

distortions of the profile take place. This implies that the scheme for monitor-

ing the thermal structure of a lake has to be analyzed carefully as to for instance

the location of thermistor stations as well as the frequency of measurement. It

is impossible to isolate undesirable transients from infrequent measurements.-

Furthermore, the data obtained should be coordinated in time and space to give

maximum information on the properties of the internal wave phenomena. For

instance, three triangular-spaced, simultaneous recordings of frequency and

phase-shifts may give us also the wave number vector provided the stations are

sited not too far from each other.

Let us look at the dynamics of small-amplitude waves in a stratified medium. If

u and v denote the velocity components in the directions of x and y respectively,

with y being the vertical coordinate, the linearized equations of motion are after

neglecting higher order terms in the perturbation quantities, '

3u _ 9p_' , .

_ 8v dp' , , , .
P ä F - - ä 7 " g p (3 )

f i s the mean density and a function of y alone, p' is the density of perturbation,

p' denotes the pressure perturbation. The viscous terms have been dropped.

If they are retained the wave motion will be damped. Hence, by ignoring the

viscous terms we are implicitly studying slowly damping waves in a fluid of

small viscosity. The equation of continuity is written

Furthermore, the fluid is assumed incompressible and non-diffusive, so that

Eq. (5) has the linearized form

Introduce a stream function Y which satisfies the continuity equation and define

ill , the Brunt-Väisalä frequency as

LdP (7)
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After some simplifications we obtain 12)

Let us look for a solution of the form Y = TQ(y)

= 0 . .

x +k 2 y -o

(8)

where kx and ks

are the wave numbers in x and y directions and uo the frequency. If we assume UJ

( WQY \—§— ) then we

arrive at the following frequency relation for the internal waves

tu3 kfo x

(9)

Define short waves by

(10)

where k is the wave nurr'jer vector and L the wave length. Then
3

ID s i n s

and 9 the angle between the vertical and k*. The locus of the crest of the waves at
a particular time can be written kxx + k3y = const. From this follows that the
crest is perpendicular to k. Similarly by derivation of the stream function it is
found that the velocity vector (u, v) is parallel to the wave crest. The group
velocity and consequently the propagation of wave energy is also in the direction
of wave crest.

The physical meaning of these results is not.obvious. Let us therefore think of
the following simple experiment., In a tank with uniformly stratified water we
excitate for a moment the fluid by moving a vertical string up and down.
Assuming no friction, the result is'.a\harincnic oscillation of the fluid with the
natural frequency, U) , the Brunt-Väisäla frequency. Now, let the string be
tilted at an angle 9 with the vertical. Analyzing this .oscillation we will find that
the natural frequency of the system follows Eq. ( l l) . The maximum frequency of
.these internal waves is obviously a) , the wave -number vector then being hori-
jzontal and the motion consisting.of alternate vertical columns of water oscillating
about their mean level. As tu decreases for a fixed value of uu it follows that 9
must increase anö finally the motion tends towards a periodic horizontal sliding
of each layer pa3t the next. ^The wave rnotion of a particular imposed frequency;
U), is "trapped" in the region close to the thérmocline where to s w .

The mechani:
understood.
the source of
the stratifical
is no less COE

concerned aln
the mechanisr
waves break -
value. Hence
raass exchang<
facial instabili
mentally verif:
frequencies, 1

with disturban*

When a train O]
shore, they ar<
This phenomem
mentally, coulc
of bottom watei
environments,
presence of a c

The generation
to visualize. H
layer model ar<
stratification,
osciilatiori oYa

layers. For ai
etal.7>

ACKNOWLBnrJ
Invaluable discj
Vanoni at the
California j n s t i |

seminars are



131

The mechanisms generating internal waves at the thermocline are not very well

understood. It is obvious that the wind and local atmosphereic disturbances are

the source of energy but such factors as bottom topography and the structure of

the stratification are probably essential. The degradation of the internal waves

is no less complex. Experimental observations of the phenomena have been

concerned almost entirely with two-phase systems. Phillips suggests that

the mechanism of wave degradation is shear induced and dynamic instability - the

waves break - occur when the local Richardson number is less than some critical

value. Hence, this is a problem which is intimately coupled with the vertical

mass exchange ar.ross the thermocline. However, other mechanisms of inter-

facial instability have been proposed. Similar to the theoretically and experi-

mentally verified instability of surface waves for certain types of modulated
14)frequencies, internal waves may disintegrate when interacting non-linearly

with disturbances of a particular kind.

When a train of internal waves travelling along the thermocline reaches a sloping

shore, they are likely to break and produce turbulence just as surface waves do.

This phenomenon which has not been studied either theoretically or experi-

mentally, could be one of the reasons for the more efficient vertical entrainment

of bottom water, sometimes observed in near-shore regions of stratified

environments. However, other factors may complicate the situation, e. g- the

presence of a coastal jet.

The generation of internal seiches in a lake is fairly well understood and is easy

to visualize. It has been found that the periods calculated by use of a simple two-

layer rnodel are close to observed periods in lakes with a well developed

stratification. In a rectangular basin of constant depth the period of internal
• • • • . ' . ; • • £ - . • j . . • : . : ' • • - ' • . u - - • - • ' 1 6 )

oscillation of a free standing wave is given by

7
2 L '[7 /Ln /Lpx /nx, + p2 /h2 .

n is the.; number, of-waye nodes and p and h indicate density and depth of the two

layers. For a more detailed analysis of the, seiche oscillation, see Sundaram,

et al.7)
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INDIRECT METHODS FOR ASSESSING VERTICAL MIXING IN LAKES

Fil dr Erik Eriksson and Fil kand Barbro Bragg

International Meteorological Institute in Stockholm

Abstract

The vertical mixing in lakes can be assessed from changes in the budget of
conservative properties in lakes. Such properties are heat and dissolved
nitrogen. Also the sum of di ssolved oxygen and carbon dioxide on a molar
basis conveniently called total dissolved oxygen is a conservative property.
Like nitrogen total dissolved oxygen enter are "exhaled, " by lakes during
the period when water is warming up and "inhaled" when water is cooling,
the vertical transport taking place through water mass movements .
The present paper describes the principles of computation and some examples
from Lake Velen.

Introduction

A property is said to be conservative if there is no source or sink in situ of

a lake. Perfect in this respect are the rare earth gases and , for practical

reasons also dissolved nitrogen. Heat insofar as the heating takes place

in the uppermost layer can also be regarded as a conservative property.

For more refined cc mputations using heat one would have to obtain the light

absorbtion at different depth using suitable sensors. Another conservative

property is the sum of the concentrations of dissolved oxygen and carbon

dioxide species when they are expressed in as for instance millimoles per

liter. The reason for this can be seen from the idealized formula for the bio-

logical processes assimilation - decomposition

CO + H O CH2O

where CH2O stands for carbohydrates. The formula is not strictly true when

the organic matter formed contains a considerable portion of organic nitrogen.

In this case oxygen is required also for oxidation of this nitrogen to nitrate

so that proportionally more oxygen is needed than corresponding to the carbon

dioxide released. On assimilation more oxygen is released than carbon

dioxide taken up. For the present, purpose, however, this refinement does not

seem necessary although'it can easily be taken into account.
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The choise of method for assessing vertical mixing in a lake depends on cost

and convenience. .In the Lake project of the Swedish IHD-programme both

water temperature and "total" dissolved oxygen (i. e. the sum of dissolved

oxygen and carbon dioxide species expressed in moles per liter) were

studied by systematic surveys at intervals of a month or two.

Next step is to

face area betw

The transport ;

have

.in. f ,-

Principles of computation

For the present purpose the lake is divided into several horisontal layers and

the volume of each layer is estimated from, morphometric maps of the lake.

Transport of a property like heat or "total" dissolved oxygen is pictured as due

to exchange of water between adjacent layers, the assumption being that each

layer is internally well nixed. From a survey of the property (temperature

measurements or collection of water samples for chemical analyses at a

representative numberof points) the change in the property between two survey

occasions will enable one to compute the transport of that property between the

layers. If heat is used the change in the heat content of a layer has to be accoun-

ted for by a net flux of heat into or out of the layer.

Number the layers from bottom and up by i, 2, n, the n:th layer being the

surface layer. Using the numbers as indices we denote the change in the rele-

vant property (heat or "total" dissolved oxygen) Q, , Q~, Q .

The transport from layer 1 to layer 2 we denote T , from layer 2 to layer 3 by

T, and so on, negative values of T indicating downward transport and positive

values upward transport. .Considering our balance we now get

T2 = T l -

Tn-i = Tn-2 - Qn-1

( i )

n
= T

n - i

The last, T thus account for the net loss^or gain by the lake of the property

in question. The other T:s.show the details of internal transports.

F
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Next step is to compute the transport per unit area, the latter being the inter-

face area between layers so that Al is the area between layer 1 and 2 and so on.

The transport per unit area we can call flux and denote them by F, , F ? so we

have

F2 = V A 2

F . = T . /A .n-1 n-i ' n-1

F = T O/An n ' n

(2)

These fluxes are now regarded as being due to exchange of water between

adjacent layers of unequal concentrationsof the property. The water exchange

can be regarded as two fluxes of equal magnitude but opposite directions. If the

water exchange flux between layersl and 2 is f. and the concentrations of the

property under study are C. and C, we will have F, = f, (C, - C_) and so on.

Thus denoting mean concentrations (means of the two surveys made) by

C,, C_ C and the water exchange fluxes by f. , f2, f we have the

relations

F l = f l
F 2 = f2

r . = f , (C . -C )n-1 n-1 v n-i n '

(3)

from which the f:s can be computed. The f:s can be expressed in various ways,

a suitable way being as a length per day. Thus, these water exchange velocities

are the relevant quantities for describing the vertical mixing. If we want to

know how a sub static eadded to the lake at a certain depth will spread vertically

we can use these f:s to compute it. We can also devide these f:s by the

distance between the midpoints of the layer and get a quantity which has the

same dimension as a diffusion coefficient expressed e.g. in m /day.

We might call it - turbulent diffusion coefficient although we are then involving

a specific mechanism of which we generally have no details.



136

Errors in application

The possible errors in this method of assessing vertical mixing fall into two

categories; errors due to assumptions not always valid and errors due to the

measurements done. As to the first category the computation of mean concen-

trations C, is critical since the inherent assumption is that the mean

concentrations in the layer changes linearly with time, allowing an average

for the time interval to be computed. This linear change assumption will not

always be valid. Suppose for instance, that a sudden cooling of the water takes

place, followed by a warming, all within a time interval. The mean

concentrations computed as an average of the concentrations at the beginning

and at the end of the time intervals will not give differences C, - C, ,

representative for the mixing processes within the time interval. Quite

serious errors may be introduced, in fact the fluxes f may even turn out

negative. To detect such possible sources of error, continuousrecords of

temperature of different depths are valuable and may even aid in obtaining a

realistic mean concentration with respect to the vertical mixing process.

Measurement errors can arize if the r epresenta tivity of the surveys under-

taken is inadequate or if the chemical methods used for determining e.g.

dissolved oxygen and carbon dioxide species. In the investigation undertaken

by the authors the determination of carbon dioxide has been especially difficult

which, however, is due to the rather extreme chemistry of the lake studied.

Applications to Lake Velen

This 1 ake which at present is asubject to a rather thorough study as part of

the Swedish IHD-programme is situated in the Representative Basin Velen in

the southern central part of Sweden. It is a rather typical elongated water mass,

6. 25 km long and with a mean width of 0.45 km and an area of 2.8 km .

Its mean depth is 6. 5 m and the maximum depth 17. 6 m.

The first surveys for sampling the lake was made at a number of stations

which formed cross sections of the lake. It was soon found ttat good repre-

sentativity was obtained with fewer sampling stations. In 1968 there were 5

such stations sampling vertically at 2 m intervals. In 1969 the final sampling

programme was fixed to 7 stations sampling at 0. 5. 1. 5, 3, 5, etc meters down

to bottom. These then represented layers of 2 m thickness except the surface

layer which was taken to be 1 m. For each station and depth a representative

volume was w
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volume was worked out from the morphometric measurement available.

During the surveys which lasted a couple of days and were spaced at 1 to 2

months the temperature was measured at each sampling point and samples

were taken for determination of oxygen, pH and alkalinity. The total concen-

tration of carbon dioxide species was determined from temperature, pH and

alkalinity using the empirical relations of the equilibrium coefficients of the

c arbon dioxide system to temperature at the salinity of the lake. These were

worked out by interpolation of the data presented by Buch (1) for ocean carbon-

dioxide systems. Lake Velen has a rather low salinity, the electrical conduc-

tivity being around 40 |xS only, a value not far off from the electrical conduc-

tivity of precipitation in this region.

Oxygen was determined by the well-known Winkler-method and pH was deter-

mined on the sample immediatly it was takeu', using a glass electrode.

The data on temperature, oxygen and total carbon dioxide concentration were

used to compute the amounts of these properties present in the volumes of

water represented by the samples. These amounts were then added "horison-

tally" so that the total amounts in each layer was obtained. Ckygen and total

carbon dioxide amounts expressed in moles were added and constitute the

"total" oxygen. The changes in these quantities in an interval between two

surveys constitute the Q:s referred to earlier. Mean concentrations in each

layer were also computed and averaged for the two surveys encompassing

an interval. They constitute thus the C:s used for computing the water exchange

fluxes f.

One example on such a case is given in table 1. This is based on surveys made

June 19 and August 15 in 1968, thus a rather long interval of time but rather

important since this is a time of great stability of the water in the lake and

will thus give minimum vertical mixing. The vertical exchange velocity in

the next to the last column (f:s) are expresssed in m/day (24 hours) and vary

as seen from 0.12 to 1. 9 m/day. There are some unexpected irregularities

which are presumably due to measurement errors. One would expect a rather

smooth increase from bottom and up and not the maximum at the 8 m level

computed. At greater depth volumes are fairly small and the samples few ,

hence they have been added up to one layer.
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In the last two columns the "turbulent" diffusion coefficients are computed,

expressed both in m /day and cm /second. It is seen that the highest value

is of the order 0.1 cm /second, probably a reasonable value.

The second example is from 1969 covering the interval May 20 to July 16.

The vertical mixing is in this case computed both from the heat budget and

the total oxygen budget. The results showing the computed vertical exchange

parameters obtained by the two methods are shown in table 2.

When setting up the heat budget heat flow from the bottom sediments has

been neglected and it is, further, assumed that all external addition or

subtraction of heat takes place in the surface layer. The latter assumption

is probably not too severe in view of the rather strong colour of the lake water

it is brownish in appearance indicating strong admixture of humic substances

It would, of course, have been better if extinction data of the water had been

available. The assumption made is probably not critical. Any extra addition

of heat due to light absorbtion, if taken into account •would cause a decrease in

the exchange parameters.

The values of the vertical exchange velocities computed from the heat

budget are not much different from those in table 1. The high value for the

interface between the top layer and the next may be due to some light

absorbtion in layer 2. The remaining figures indicate rather moderate mixing

at greater depths.

The vertical exchange parameters computed from the total oxygen budget seems

to be far too large especially when compared to the data in table 1. One can

in this case expect a systematic error in total oxygen and this is most likely

linked to the extremely low alkalinities found not only on these two occasions

but throughout 1969. The total carbon dioxide is computed from an expression

that reads

tot - CO2 = alk * (1 +X)

where alk stands for alkalinity and X is H/K where K is the first dissociation

coefficient of carbonic acid and H is the hydrogen ion concentration. In the

1968 case the hydrogen ion concentration was of the same magnitude as K so

that X was not far off from unity. Since the error in estimating the proper K

value (being a function of temperature and salinity) is fairly large because of

poor data and computation of hydrogen, ion concentrations from pH data are

always beset with large errors the error in X is generally great and likely
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to be systematic. As long as X is not much greater than unity the computation

of tot - CO_ is not too bad. The best results are, of course, obtained from

lakes with rather high pH - values when X will be only a few percent of unity.

In 1969 the situation had changed appreciably insofar that pH-values were

much lower than in 1968. This means that Xwill be much greater than unity

and dominates the expression for tot - CO_. Hence, it is quite possible that

tot - CO, is considerably underestimated especially at greater depths.

With our present methods the estimate of "total" oxygen is extremely uncertain

in lakes where pH is low. A better method for assessing tot-CO_ must be

used in this lake, preferably extraction of the carbon dioxide as a gas and

determination by infrared absorbtion.

Concluding remarks

The present study indicates that indirect methods based on budget changes of

conservative properties in lake water can be used for studying vertical mixing

in lakes. There are, however, pitfalls which have to be avoided and further

studies may guide the choise of which property is convenient for the purpose

and how it is best determined.

(1) BUCH, K, Das kohlensäuregleichgewichtssystem im Meerwasser,

Havsforskningsinstitutets Skrifter. Helsingfors, no 151, 1951.



l M M ^ -71-s uff

Table 1. Computations of vertical mixing parameters in Lake Velen, using "total" oxygen.
Period: June 19 to August 15.

Index Extent Volume Area of Net tran- Mean con- Vertical

of of

layer layer

in m

of

layer in
6 3

inter- sport (F) centration exchange

face in

106m2

across

inter

faces in
3

10 moles

7

6
5

4

3

2

i

0-?.

2-4
4-6
6-8

8-10

10-12

12-17.6

5.04

4.02
3.U

2.27

1.56

1.05

1.08

2. 24
1.78

1.34

0.93

0.63

0.41

842
758

608

408

189

95

in moles/m velocity

in m/day

0.283

0.286

0.311

0.327

0.332

0.338

0.369

1.93
0.29
0.46

1.56

0.88

0.12

"Turbulent" diffusion coefficient

in m /day in cm /second

0.96
0.15

0.23

0.78

0.44

0.067
0.010

0.016

0.054

0.030

Table 2. Computed vertical exchange parameters for Lake Velen usi
oxygen balance. Period: May 20 to July 16 using heat balance and "total1

Index of Extent of From heat budget From total oxygen budget



Table 2. Computed vertical exchange parameters for Lake Velen using heat balance and "total"
oxygen balance. Period: May 20 to July 16.

Index of

layer

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Extent of

layer m

From heat budget

Vertical exchange

velocity in m/day

From total oxygen budget

0-1

1-2

2 - 4

4-6

6-8

8-10

1.0 -12

12-14
14-16

1.21
0.98
0.26
0.18
0.12
0.11

0.11

0.14

'Turbulent "
diffusion

coefficient
2 ,

in cm /sec.

0.140

0.075

0.015

0.010

0.007

0.006

Vertical
exchange

velocity

in m/day

7.79
3.25
2.82

2.23
1.57
1.12

"Turbulent"
diffusion

coefficient
^/secondin cm '

0.90

0.38

0.33

0.26

0.18

0.13

0.006

0.008
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VATTENOMSÄTTNING I SJÖAR MED OLIKA KARAKTERISTIKA

- ETT IHD - FORSKNINGSPROJEKT

(Mixing and Water Exchange in Lakes with different Characteristics

- an IHD - research project)

Fil lic Malin Falkenmark . Svenska IHD-kommittén

Sammanfattning

Verkningarna av föroreningsutsläpp i en sjö beror förutom av hydro-
kemiska och hydrobiologiska faktorer även av hydrofysikaliska, i
första hand sjöns interna och externa vattenomsättning. Dessa pro-
cesser är av betydelse för tidsförloppet för den rent fysikaliskt
betingade ackumulationen av förorening i sjön. I artikeln beskrivs
ett nyligen påbörjat IHD-forskningsprojekt för studium av vattenom-
sättningen i sjöar med olika morfometriska, hydrologiska och meteo-
rologiska karakteristika. Den använda metodiken beskrives kort, var-
efter några resultat presenteras från pågående vattentemperatur-,
strömnings- och vattenståndsstudier i sjön Veien i Vätterns till-
rinningsområde.

Inledning

Ett av särdragen i vårt lands hydrologi utgörs av dess stora rike-

dom på sjöar. Sjöarna utnyttjas på en mångfald olika sätt inom sam-

hällslivet men dessa befinner sig ofta i inbördes konflikt med var-

andra. Såsom beslutsunderlag vid avvägning mellan olika anspråk ef-

fordras prognosmodeller, kapabla att förutsäga effekten av planera-

de ingrepp av olika slag. För att kunna utveckla sådana, framför-

allt för bedömning av en sjös kapacitet att emottaga avloppsvatten,

kräves ingående kännedom om sjöars dynamiska beteende.

Verkningarna av föroreningsutsläpp i en vattenrecipient utgör resul-

tatet av ett komplicerat samspel mellan olika fysikaliska, kemiska

och biologiska processer. Rent principiellt råder analogi mellan

förloppen, vare sig utsläppet sker i en atmosfärisk eller en hydro-

sfärisk recipient: huvudskillnaden ligger i recipientens dimensio-

ner och dess ventilationsegenskaper:

utsläpp »•spridning
gm fysikaliska
processer *̂ *»

ändrade
fysikaliska
förhållanden

ändrade kemiska
förhållanden

ändrade
biologiska
förhållanden
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I recipienthänseende skiljer sig en sjö från en flod genom det be-

gränsade vattenutbytetT Detta medför att ett transient tillstånd in-

träder, som fortgår intill dess "balans" upprättats mellan per tids-

enhet tillförd och bortförd materia. Under detta ackumulationsskede

ökar kontaminantens medelkoncentration i sjön' och kan tecknen på

påverkan av recipienten vara ringa- Med hänsyn till betydelsen av

den tidsskala vattenomsättningsprocesserna introducerar i sprid-

ningsförloppet har ett närmare studium av desamma bedömts utgöra en

angelägen forskningsuppgift och ett viktigt komplement till de

stort upplagda kemisk-biologiska recipientundersökningar som på

senare år genomförts, men som i stor utsträckning bortsett från

den interna omsättningen i recipienten.

Forskningsprojektet ingår som ett led.i verksamheten under Inter-

nationella Hydrologiska Dekaden och ledes av IHD-kommitténs sjö-

grupp, sammansatt av docent, Valter Axelsson, bitr professor Erik

Eriksson, fil lic Malin Falkenmark (ansvarig projektledare) och

laborator Lars Karlgren (sedan maj 1970 ingår även professor Gunnar

Lindh i gruppen). Undersökningen bekostas av Statens Naturveten-

skapliga Forskningsråd och Riksbankens Jubileumsfond.

Spridningsförloppet

Ett i vattnet löst ämne som utledes i en sjö genomlöper kronolo-

giskt sett följande spridningsskeden:

primär spridn.—•sekundär spridn.—•ackumulation—•stationära förhål.
=init.kinetisk =ädvekt. undan- =konc.ökning =balans mellan
+potent.kinetisk transp.+turbu- gm återspridn. tillförd och bort-
spridning 1) lent diffusion 2) vid gränsytor förd mängd

m m

Utspädningsförloppen under de olika skedena styrs av sjöns egna

skiktningsförhållariden samt av vattnets rörelser. I dessa kan in-

kluderas också turbulensen, vilken närmast genom den mindre skalan

skiljer sig från mer storskäliga rörelser med advektiva effekter

på kontaminanten. Många olika delprocesser samverkar till det re-

sulterande rörelseschemat. Delprocesserna verkar i såväl horison-

tell som vertikal led och varierar i styrka och relativ betydelse

mellan olika årstider. Huvudsakligen horisontell spridningsverkan

härrör från,följande processer: vindströmmar,.seichströmmar, genom-

1) CEDERWÄLL 196*, l 2 ) s £ l o O K S . / t y t f ™ / r : K

strömning, tätl

samt turbulens.

vågomblandning,

kal instabilite

Det transienta

de, då balans ij

takt som den nyi

mansatt av en ré

utbyte med atmoa

sedimentation, x

kopplingen t i l l

gör att verkligt

ett inert, konse.

nismer utom den ]

medför långtidsvc

hållanden torde i

Det yttre vattenu

vatten är i princ

(mellan tillopp

byte genom sund ...

skärgårdar och ku

förhållanden intr

"tidskonstant", u

parameter, icke m

vattenmassa, ty d

spatiala variatio

Andra processer/p

effekten av en vi

nanténs, uppehålls

vattnets transitt;

tresserad av samt

väl utspädning soi

vattnets rörelser J

Eftersom1 vattenröi



145

strömning, täthetsströmmar pga horisontella täthetsdifferenser

samt turbulens. Huvudsakligen vertikalt verkande är å andra sidan:

vågomblandning, inre vågor (brytande vågor), konvektion vid verti-

kal instabilitet samt turbulens.

Det transienta skedet efterföljes av ett i princip stationärt ske-

de, då balans inträtt genom att kontaminanten bortförs i samma

takt som den nytillförs recipienten. Bortförselmekanismen är sam-

mansatt av en rad processer, främst: hydrografisk ventilation, gas-

utbyte med atmosfären, kemiska reaktioner, biologisk upptagning,

sedimentation, radioaktiv avklingning. Den ytterst komplicerade

kopplingen till och uppbyggnaden av det keiuisk-biologiska systemet

gör att verkligt stationära förhållanden aldrig inträder. Även för

ett inert, konservativt ämne, för vilket samtliga bortförselmeka-

nismer utom den hydrografiska ventilationen kan antagas försumbara,

medför långtidsvariationer i vattenutbytet att kvasistationära för-

hållanden torde utgöra ett mera adekvat uttryck.

Det yttre vattenutbyte, varigenom vattenmassan ventileras med friskt

vatten är i princip sammansatt av flera processer: genomströmning

(mellan tillopp och avlopp), vattenutbyte med atmosfären samt ut-

byte genom sund med angränsande större vattenområden (speciellt i

skärgårdar och kustvikar). Den tid som åtgår innan kvasistationära

förhållanden inträtt och som kan beskrivas med någon recipientens

"tidskonstant", utgör uppenbarligen en viktig recipienthydrologisk

parameter, icke minst i prognossammanhang. Den varierar över sjöns

vattenmassa, ty den bestäms av det lokala vattenutbytet och dettas

spatiala variation.

Andra processer/parametrar av vital betydelse för den framkallade

effekten av en viss förorening är dels utspädningen, dels kontami-

nantens, uppehållstid i recipienten. Den sistnämnda är sammansatt av

vattnets transittid mellan utsläppsplatsen och den punkt man är in-

tresserad av samt föroreningens egen rörelse relativt vattnet. Så-

väl utspädning som transittid sammanhänger i sin tur intimt med

vattnets rörelser i recipienten.

Projektets syfte och allmänna uppläggning

Eftersom' vattenrörelser och vattenomsättning på ett systematiskt
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lit

sätt måste bero av sjöns volym, konfiguration, djupförhållanden,

klimat, vindexposition," hydrologiska karakteristika, skiktning,

relativt läge mellan inlopp och utlopp m m planeras IHD-undersök-

ningen genomförd i en serie sjöar med olika karakteristika. Under-

sökningen är på kortare sikt inriktad på att med direkta och in-

direkta medel studera olika termiska och dynamiska processer som

försiggår i sjöar och som leder till de existerande fysikaliska

och kemiska tillstånden. På längre sikt skall studeras inverkan av

vattenbalans, morfologiska och meteorologiska parametrar på dessa

dynamiska processers karakteristika. Projektet är enligt planerna

uppdelat på två separata skeden: under ett första genomföres detal-

jerade studier i en sjö med enkelt bäcken, under ett senare utvid-

gas undersökningen till successiva serier av sjöar med systematiskt

varierande karakteristika, i vilka bedrivs parallella undersök-

ningar .

Vattenrörelser och vattenomsättning kan direkt studeras genom

strömningsmätningar. Dessa måste emellertid vara synnerligen om-

fattande för att ge en integrerad bild av rörelseförloppet i sjön

under olika årstider. Kostnaderna för sådana undersökningar blir

snabbt prohibitiva och indirekta vägar att nå informationen är

därför nödvändiga. Vattenomsättningen påverkar fördelningen av

t ex värme och syre i vattenmassan: i förevarande undersökning ut-

nyttjas detta och studeras variationen i tid och rum av framför-

allt vattentemperatur och totalsyre.

Undersökningsobjekt: sjön Velen

För att ge närmare kontakt med praktiska problem i samband med hu-

vudprojektets genomförande utfördes 1967-68 en förundersökning.

För denna liksom för undersökningens föifsta skede utvaldes en sjö

niéd relativt enkelt bäcken:' Velen i Vätterns tiilrinningsömråde.

I valet spelade även ekonomiska faktorer in: Veleris tiiirinningsom-

råde utgör iiämligen Ls k representativt område i det svenäka IHD-

programmet och intensiva hydrblögiéka undersökningar pågår där un-

der dekadperioden, vilka kunde tillgodogöras" även1 sjöprojektet.

Sjön Velen är till sin allmänna .form. långsmal med N-$r huvudsträck-
nin9...9ch. en större utbuktning. ilhöjd',med.sjönŝ '\mi;ctpärti7,(fiĝ  1) .
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Sjöns längd är 6,25 km, medelbredd 0,45 km och yta 2,8 km . Sjöns

djupränna och djupaste parti är centralt belägna. Maxirnidjupet är

17,6 m, vilket motsvarar ca 3 ggr medeldjupet (6,5 m). Volymen upp-

går till 18 miljoner m , varav hälften ovan 4-m isobaten. Sjöns

form och dimensioner gör att den longitudinella uninodala seichen

beräknats ha en svängningstid av ca 22 min.
o

Sjön avvattnar ett 45,5 km stort område, till större delen skog

med inslag av myr. Dess avrinning är av sydsvensk typ med hög vin-

teravrinning och låg sommaravrinning; amplituden mellan högsta och

lägsta månadsvattenstånd är 0,27 m. Vattenföringen från sjön utgör

i medeltal 0,33 m3/s (1938-50). Sjön har därför en i förhållande

till sin volym ringa genomrinning. Vid medelvattenföring är den

nominella utbytestiden ca 600 dygn, vid högvattenföring ca 200 och

vid lågvattenföring ca 3 000 dygn.

Velen är en extremt oligotrof sjö med starkt humushaltigt vatten.

Halten av lösta ämnen är låg.

Metodik

övergången från den sparsamt bestyckade förundersökningsperioden

1967-68 till en mera komplett datainsamling sker successivt. Mät-

ningarna omfattar f n temperaturregistrering i olika mätsystem,

intermittent mätning av sedimenttemperaturer samt vattenprovtagning

för analys av syre- och kolsyrehalt, synoptiska studier av ström-

ningsfördelningen vid varierande skiktningsförhållanden och olika

meteorologiska situationer. Därjämte registreras vattenståndsvaria-

tioner samt utföres erforderliga meteorologiska och hydrologiska

observationer (lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet och

-riktning, nederbörd, tillrinning och avrinning). Specialundersök-

ningar ägnas bland ännåt vattenmassans finstruktur. Undersökningen

är kompletterad med éft limnoiogiskt basprogram.

Yå££entemgeraturmätning: Temperaturen registreras med en intermit-

téns av 10-15 min i 66 olika punkter i vattenmassan. Mätningarna

är fördelade på 4 vertikaler utefter djupfåran samt mätanordningar

dels tvärs en vikmynning, dels i två näraliggande vertikaler. Givar-

enhéten i"djupfårévertikalerna"utgörs av termistorer monterade på
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en plastslang med fasta uttag på varje meter (fig 2). Arrangemanget

förenklar byte av givardjup. Givaren har precisionen 0,05°C och

^idskonstanten ca 2 sek för att tillåta uppföljning av även snabba

temperaturförlopp. Registreringsenheten är en Aanderaa-datalogger.

Temperaturerna registreras som olika motståndsbelopp i en 10 bitars

binär kod på 1/4" magnetband. Instrumenteringen är förankrad i ett

bojsystem med givarna på fixt avstånd från bottnen.

För synoptiska översiktsmätningar samt specialstudier över snabba

temperaturvariationer användes en specialkonstruerad mätbrygga;

givarna ger även i detta fall en precision på 0,05°C. Instrumentets

låga tidskonstant (2 sek) tillåter snabba mätningar (10-15 sek per

observation).

Sedimenttemgeraturer: I en grund sjö deltager bottensedimenten i

den årliga värmeomsättningen. För att följa energiutbytet mellan

vattenmassa och sediment mätes sedimenttemperaturer. Mätutrustning-

en, utgörs av en 4,5 m lång, isärtagbar stålstång, i spetsen på

vilken är fästad en temperaturkropp med bricktermistor monterad i

ett aluminiumhölje. I stångens övre ände finns en ansats, ovanför

vilken löper en 8 kg blyhejare för ned- och uppdrivning av stången

i sedimenten. Givaren har relativt hög tidskonstant (ca 90 sek),

vilket gör mätningarna tidskrävande. I Habelsbolsviken har en serie

fasta givare anbringats, vilka mätes var 14:e dag.

§£E§SS±53§S?ä£DinS§£i F°r a t t erhålla möjligaste synoptiska över-

blick över strömningsmönstret utförs uppföljning av barlastade V-

formade strömkors; dessas vandringar i sjön observeras genom samti-

diga pejlingar med två vinkelmätningsinstrument (Wild NK 19) med

inbördes radiokontakt mellan stationerna. För att möjliggöra var-

aktigare uppföljningspass med relativt liten personalåtgång (optisk

uppföljning starkt tröttande för observatörerna) har radarmetodik

prövats. Genom intermittent fotografering av radarskärmen kan ström-

ningsrörelstrna därvid upptagas på film och återges med starkt för-

kortad tidsskala. Metoden bedöms efter någon vidareutveckling lämp-

lig för uppföljning av det storstilade strömningsmönstret.
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tentemperaturmatningarna. Linhjulet i en konventionell pegel med

stor flottör är lagrat på sfäriska kullager; dess vridning uppföljs

med precisionspotentiometer, vars inställning avkännes av en

Aanderaa datalogger. Pegeln ger en upplösning bättre än 1 mm.

EUDlStionskontroll av de registrerande mätenheterna utförs genom in-

spektion varannan vecka, kombinerad med olika standardmätningar.

§§a£^St2iS2fD a v d e t omfattande datamaterialet ligger i stor ut-

sträckning på ADB och omhänderhas av IHD-kommitténs ADB-grupp. Da-

taprogram är framtagna för rutinbearbetning av dels vattentempera-

turregistreringarna, dels strömkorsundersökningar.

Det hydrgkemiska_grggrammet redovisas separat i ERIKSSON-BRAGG 1970.

Några resultat

Några resultat från förundersökningarna 1967-68 skall här återges

för att något illustrera de processer, som är föremål för studium.

Temgeraturförhållanden under en typisk sommarperiod visas i fig 3

(12-26 juli 1967). Under perioden rådde svaga till måttliga vindar

från S till W. Figuren visar livliga temperatursvängningar i språng-

skiktet: karakteristisk amplitud är 1/2-1 m, karakteristisk period

1-1 1/4 dygn. Även hypolimnion karakteriseras av temperatursväng-

ningar med ofta inverterat förlopp inom angränsande temperaturin-

tervall. Här försiggår tydligen någon form av pumpning av vatten

fram och tillbaka. Det regelbundna temperaturmönstret i språngskik-

tet avbryts av vissa meteorologiskt betingade störningar, som med-

för hastiga temperaturförändringar. I samband med en störning den

18/7 iakttas en viss uppvärmning i hypolimnion framförallt i 11-14

m skiktet. Uppvärmningen sker plötsligt, vilket tyder på att det

är frågan om vattenutbyte.

Liknande livliga temperatursvängningar i språngskiktet rådde även

sommaren 1968. Uppenbart är att sådana inre vågor måste beaktas

vid planering av sjöundersökningar: de skärper väsentligt kravet

på samtidighet i synoptiska mätningar' av olika slag.

Det bör tilläggas att det temperatursprång som framträder i nedre

delen av hypolimnion endast är skenbart: det äger i själva verket

rum i det synnerligen lösa sedimentskiktet på bottnen, i vilket
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den understa givaren vid dessa tillfällen varit nedsjunken. (Detta

fel är numera avhjälpt)-.

Ett visst intresse ägnas temperaturförhållandena i Habelsbolsviken

med hänsyn till den roll som vikarna torde spela vid sjöns uppvärm-

ning resp avkylning: horisontella temperaturgradienter i samband

med differentierad uppvärmning resp avkylning kan väntas ge upphov

till täthetsströmmar, varigenom vikvatten förs ut i sjön och er-

sätts av sjövatten. Förhållandet illustreras i fig 4, som visar

temperaturens variation med tiden på olika djup i en vertikal vid

vikmynningen mellan em den 10/6 och aftonen.påföljande dag. Tempe-

raturvariationerna är som synes livliga. På vissa nivåer är de

emellertid mera måttliga. Ett häftigt språng äger rum på dels 1,5,

dels 5 m-nivån straxt efter kl 13 den 11/6, tydligen genom att

varmt vatten från viken strömmar ut på den övre nivån och ersätts

av kallt vatten som strömmar in på 5 m nivån. Fenomenet upprepas

kl 15.30.

Under somrarna 1967 och 1968 utfördes sammanlagt 21 serier ström-

öiD3§U2de.r.s.9.1SDiS9a.r. genom uppföljning av svärmar av strömkors. Stu-

dierna var koncentrerade till sjöns djupområde jämte angränsande

partier. Många av strömningsbilderna är oregelbundna i denna del av

sjön, vilket är relativt naturligt med hänsyn till dels den kompli-

cerade konfigurationen där, dels förhållandet att.strömmen i ett

visst ögonblick utgör en funktion av icke blott den rådande vinden

utan även vindens historia (NOBLE 1965) . Detta gör det svårt att

ur så kortvariga mätningar som då utfördes:få fram större mängd in-

formation. Genom övergång till radaruppföljning håller tekniken nu-

mera, på att modifieras så att långvariga'studier blir möjliga. Någ-

ra exempel på intressanta strömningssituationer återges i fig 5.

Exemplet den 25 juli 1968 med svag vind av stabil, riktning, sedan 4

tim (JNE 0-1 m/s), visar en regelbunden vindcirkulation med vindpa-

ralle^l strömning i ytan, kompensationsströmning ovan ..språngskik-

tet (båda med .hastigheter,kring 2,5 cm/s), samt endast, obetydliga,

cirklande rörelser, i.hypplimnion. En analog situation den.',15., aug

med svag och stabil vind sedan 12 tim (NW 0-1,5 m/s) visar.samma

regelbundna karaktär men högra:srrömningshästigheter (medelhastig-

het i de tvä:épilimniohsKikten:>l6i" resp''3 cm/s) . V -:
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Den 25 sept gjordes en studie över trajektorievariationen vid suc-

cessiva utsläpp i samma punkt, av intresse ir ;å tanke på beräkning

av spridningskarakteristika. Vinden hade i detta fall varit av oför-

ändrad riktning sedan 8 tim (NNE 3-6 m/s). Variationen mellan suc-

cessiva banor torde kunna tolkas som en illustration av det turbu-

lenta inslagets inverkan på banornas begynnelseriktning. Det bör

tilläggas att vinden avtog under försökets senare del, vilket

snabbt gav utslag på ytvattenrörelsen, mindre snabbt på gradient-

rörelsen i den undre nivån.

Vattenståndsregistreringen visar att seicher förekommit såväl under

islagd som isfri tid. Maximalt uppmätt amplitud är i båda fallen

ca 20 mm. Periodanalys har ännu icke utförts annat än för enstaka

fall genom enkel bestämning av tidsavståndet mellan successiva maxi-

ma. Perioden uppskattades då till 23 resp 18 min. Den uninodala

seichens period har som tidigare nämnts beräknats till 22 min.

Seicherna orsakar strömningar i vattenmassan, särskilt starka i det

smala sundet.i sjöns N vik. Vid en fullständig temperaturöversikt

av sjön i febr 1969 konstaterades också starka skiktningsstörningar

i denna del av sjön.

Ett visst intresse har ägnats vattnets finstruktur, bland annat ge-

nom täta temperaturmätningar i näraliggande punkter (exempel i fig

6). Temperaturvariationerna är som synes livliga även i detta fall

och visar att överlagrat på den långsamma rörelsen i samband med

interna vågor förekommer kortperiodiga variationer, tydande på in-

homogeniteter i vattenmassan - vattenpaket. Närmare analys visar

att för de snabba variationerna är korrelationen låg mellan nära-

liggande punkter. Den fortsatta undersökningen kommer bland annat

att inriktas på att finna skiktens horisontella och vertikala di-

mensioner samt betingelserna för deras bildning.

Iakttagelser betr inskiktning av vattenmassor i djupvattnet har

riktat uppmärksamheten på den zon där språngskiktet med sina liv-

liga svängningar tar bottenkontakt, vilken kan utgöra en nyckel-

zon ifråga om vertikalomblandning i en vattenmassa.

Avslutningsvis bör tilläggas att undersökningsresultaten kommer

att närmare analyseras bland annat med utnyttjande av stokastiska
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metoder samt genom uppföljning via matematisk modell av cirkulatio-

nen i en sjö av given form.
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Fig 5.
STROMTRAJEKTORIER FRÄN FÖRSÖKEN 25 JULI,
,15 AUG SAMT, 25 SEPT 1,968

Mätdjupsbeteckning:1 (1)25/7 (2)15/8 (3)25/9
heldraget 1,5 1,5 8,0
streckat 5,5 4,0 1,5
streck-prickat 8,5,
streck-dubbei-prickat 10,0 - -

Vindriktningsin.arkering'en i. cirkeln anger rikt-
ning mot vilken'vinden blåser
S k a l a 1 : 7 5 0 0 • •-,..••••:-•
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VANNOMSETNING 06 HYDROKJEMI I ULIKE TYPER RESIPIEMTER

(Water circulation and hydrochemistry in different types of recipients)

Cand.real. Hans Holtan. Norsk institutt for vannforskning

Blindern, OSLO 3. Norge

Sammenfatning

De topografiske forhold i Norge bevirker at vannet i vesentlig grad renner av
på jordoverflaten, og det har således en relativt kort kontakttid med under-
grunnen. Vannet er som regel bløtt og saltfattig. Elektrolyttinnholdet vari-
erer omvendt proporsjonalt med -vannføringen. Elvenes materialtransport er van-
ligvis beskjeden. I de store, dype innsjøsystemer etableres homogent kjemiske
forhold, avhengig av vannets oppholdstid. Her skjer det også en betydelig ned-
brytning av organisk materiale, og akkumulering av plantenæringsstoffer. Fore-
løpig er de største og viktigste innsjøer relativt lite belastet med forurens-
ningsmateriale.

Høye fjell, bratte fjellsider og dype daler er de mest karakteristiske trekk i

det norske landskapsbilde. Fjellgrunnen er i det vesentligste bygd opp av grunn-

fjell og sterkt omdannede avsetningsbergarter som vanligvis er motstandsdyktige

mot forvitring, særlig kjemisk forvitring. Løsavsetningene har som regel liten

mektighet.

Landets sterkt varierende topografi innvirker på vassdragenes karakter. Vassdrag

som løper mot vest har vanligvis små nedbørfelt og er derfor relativt korte, men

med stor fallhøyde. Vassdragene på Østlandet, i det nordlige Norge, delvis også

i Trøndelag, er betraktelig større, både med hensyn til lengde og nedbørfelt.

Til gjengjeld er fallhøydene her mindre og mer jevnt fordelt.

Praktisk talt overalt er vannets oppholdstid i elver og vassdrag av relativt

kort varighet. Vannets kontakttid med undergrunnen er derfor kort. Allikevel

er den kjemiske sammensetning i nedbøren og i avrenningsvannet, selv fra områder

med harde bergarter uten vegetasjonsdekke, meget forskjellig. Dette er tilkjenne-

gitt i tabell 1, 3om viser de kjemiske forhold i nedbøren og avrenningsvannet fra

et høyfjellsområde (Filefjell). Verdiene fra utløpet av Begna, som har sine kil-

der i de samme fjellområder, viser at de kjemiske forhold har forandret seg lite

ned gjennom det 200 km lange vassdrag, til tross for at vannmassene har passert

M- - 5 større innsjøer.
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Tabell 1. Hedfall og transport i kg pr. ha og år

ul a \
I

I
ft r

II I

Stasjon

Nedbør

Filefjell

Begna

pH

5,6

6,5

6,7

El.ledn.
evne

17,t

12,5

19,3

KMNO
mg 0/1

1,0

2,5

Ca

2,6

10,6

12,4

Mg

0,8

2,2

3,3

Na

3,8

*,2

3,1

K

1.0

2,3

1,6

Alk.

70,8

69,9

Cl

3,7

5,7

3,0

11,3

13,6

11,2

Total
N

1,5

1,1

1,*

Total
P

0,1

0,1

Det mest bemerkelsesverdige er at avrenningsvannet ..på Filefjell har betydelig lav-

ere elektrolytisk ledningsevne enn nedbøren - dette til tross for at saltkon-

sentrasjonene har økt merkbart. Dette har sammenheng med nedbørens betydelig

surere karakter enn avrenningvannet. Forøvrig er konsentrasjonene i avrennings-

vannet fra Filefjell av samme størrelsesorden som ved Begnas utløp.

Vannkvaliteten i et vassdragssystem preges av de geologiske forhold i nedbør-

feltet. Avrenningsvann fra kambrosilurområder er langt rikere på elektro-

lytter enn vann som drenerer eruptive bergartsfortriasjorier. 1 den øvre del av

Glåma f.eks. øker vannets elektrolytiske ledningsevne fra ca. 30uS/cm til ca.

70uS/cm på en strekning av 150 km. Videre nedover dalføret avtar så elekt-rblytt-

innholdet igjen slik at den elektrolytiske ledningsevne ved utløpet på ny er ca.

30uS/cm. Den dominerende bergartstype i nedbørféltet er sparagmittformasjoner

i de øverste områder. Elven renner så over i et område hvor kambrosiiur dbminerer.j

Videre nedover løper elven over i sparagmitt- og grunnfjeiisområdéne. Variasjo-

nene i vannets kjemiske forhold gjenspeiler seg i de biologiske ved en betydelig

frodigere vegetasjon enn ellers i det elveavsnitt hvor vannets elektrolyttitmhold

er høyest. I vassdrag som drenerer områder hvor berggrunnen er relativt ensartet,

er det små variasjoner i vannkvaliteten.

Berggrunnens betydning for vannets kvalitet er videre demonstrert av noen obser-

vasjdnsverdier fra et mindre vassdrag, i närheten av Oslo, som i vesentlig grad

drenerer kanibrosilurområder. Enkelte av observasjbnsverdiene er fremstilt grafiskl
ifigurl. V * -:" - -•'•' • • ^ • • v • • ; " = -' :•-:!•':-•:; • •-.. . <••-. ; - J ; , u - . - r i .•

Vassdraget, som i betydelig grad belastes med forurerisningsmateriaie fra klbakk-
avløp og avløpsvann fra jordbruksområder, passerer på sin ve f en'liten Innsjø
(overflateareal: 1,7 km2, største dyp-. 38 ra, midlere avløp: 1,5 ni3/sek og
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teoretisk oppholdstid: ca. 6 måneder.). Innsjøen er noe eutrofiert, og under

produksjonsperiodene bevirker planteplanktonets forbruk av kulldioksyd en for-

skyvning av C0_ - HCO - CO.-likevekten, med det resultat at CaCO_ felles ut.

Dermed avtar vannets elektrolyttinnhold (spesielt kalsiumsalter), men av større

interesse er at vannets innhold av fosforforbindelser avtar sterkt. Dette har

sammenheng med produksjonsforholdene - vannets innhold av organisk stoff øker

således sterkt, men det er rimelig å anta at fosforinnholdet også reduseres som

følge av utfelling av kalsiumfosfater.

Grunnvannspåvirkning av et vassdrag kommer til uttrykk gjennom tidsvaria-

sjoner i de kjemiske forhold. Elvevannets elektrolyttinnhold er betinget av hvor

store mengder overflatevann og grunnvann elven til enhver tid fører. Da vannets

elektrolyttinnhold er direkte proporsjonalt med den elektrolytiske ledningsevne,

kan denne parameter brukes for beregning av i hvilken grad elvens vannføring er

influert av grunnvann (2).

Hvis grunnvannsfraks jonen betegnes med Qg, nedbørfraksjonen med Qn, total vann-

føring med Q, og de tilsvarende verdier for elektrolytisk ledningsevne betegnes

med og, om og a, får vi følgende enkle ligninger:

I Qg . ag + Qn . on - Q.a

II Qg + Qn = Q

som ordnet gir:

I norske vassdrag varierer yannets elektrolyttinnhold omvendt proporsjonalt med

vannføringen. Spesielt er dette tilfelle med vassdrag som til sine tider er
- • - : • - • • - ' 1 . ; • ; • • • • -'.-• . * • : • : , v . ' " ' . '

sterkt grunnvannsf ørende.

Materialtransporten i de fleste norske elver er relativt beskjeden. Bare i de

nedre områder, hvor vassdragene til sine tider mottar store mengder erosjonsmate-

riale fra marine områder, kan elvene være betydelig slamførende. I en liten elv
•-,&•

aom i betydelig utstrekning drenerer marine områder, er den midlere materialtran-
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sport ca. 65 tonn pr. døgn. _ Elvens nedbørfelt er 670 km , og midlere vannfør-

ing ca. 12 m3/sek. Middelverdien for materialtransporten i Glåma (nedbørfelt:

3996f km2, midlere vannføring: 606 m /sek), som til sine tider også er slamfør-

ende, er av størrelsesorden 300 tonn pr. døgn. I forhold til nedbørfeltet til-

svarer slamføringen i den førstnevnte elv 97 kg/ktn /døgn, mens den i Glåma er
ty

7,5 kg/km /døgn. Elver, som har sin opprinnelse i breområder, er gjerne sterkt

belastet med breslam. Gudbrandsdalslågen, hovedtilløpet til Mjøsa, drenerer

Jotunheimens breområder. Elven har som følge av materialtransporten et grønnaktig

utseende - den nordlige del av Mjøsa kan sogar være grønnaktig. Det finfordelte

breslammet minsker gjennomsiktigheten i vannet til en ubetydelighet - noe som

selvsagt virker hemmende på produksjonen av planktonalger. Få den annen side

kan viktige stoffer for produksjonen (fosfor) bli utløst fra de finfordelte slam-

partikler. Allikevel må man anta at fosforforbindelsene i størst utstrek-

ning foreligger som uløselig mineral, og det er foreløpig lite kjent hvor lett

disse forbindelser kan overføres til biologisk virksomme stoffer (1).

Innsjøer

I motsetning til de dynamiske forhold rennende vann representerer, er

innsjøer mer eller mindre stabile systemer. Disse stabile forhold vil også

gjenspeile seg i de kjemiske -forfiold. Variasjonene i nedbørforhold og even-

tuelle sivilisatoriske virksomheter i nedbørf eltet o.l. vil ikke så umiddel-

bart innvirke på vannkvaliteten i innsjøen, som tilfellet er med rennende vann.

Vannmassenes lange oppholdstid i en innsjø vil videre betinge en lagringseffekt

av f .eks. plantenæringsstoffer. Vannkvaliteten kan derfor, avhengig av belast-

ning, iansjøenes form og størrelse osv., etter hvert endre karakter.

Typisk for de fleste større norske innsjøer er en langstrakt utformning og stort

dyp. Mjøsa er således ca. 120 km lang, har en største bredde på ca. V* km og et

største dyp på W 9 m. Hornindalsvatn på Vestlandet er betydelig mindre, men her

er dybden hele 5 m m (Europas dypeste innsjø). Typisk er også at hovedtilløpet

munner ut i motsatt ende av avløpselven, sett i lengderetningen. Tyrif jorden

er i så måte et unntak i og med at den har sitt hovedtilløp og avløp i de vest-

ligste områder.

I det følgende skal det knyttes noen bemerkninger til de hydrograf iske for-

hold i 6 av de største innsjøer i Norge, nemlig Mjøsa, Hurdalssjøen, Øyeren,
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Randsfjorden, Tyrifjorden og Norsjø (se figur 2 og tabell 2).

Når det gjelder de geografiske og hydrologiske forhold, er det særlig to av inn-
sjøene som peker seg ut, nemlig Mjøsa på grunn av sin størrelse og vannmassenes
lange oppholdstid og Øyeren på grunn av vannmassenes korto oppholdstid. Vann-
massenes oppholdstid i en innsjø har stor betydning for nedbrytning av organisk
stoff. Jo lengre oppholdstiden er, desto mer vidtgående er gjerne nedbrytningen
og dermed innsjøens selvrensningsevne. Øyerens korte oppholdstid kan medføre at
det t i l førte forurensningsmateriale i stor utstrekning passerer innsjøen uten
vesentlig omdannelse. I en innsjø med lang oppholdstid, f.eks. Mjøsa, er det en
mer effektiv nedbrytning av organisk materiale, men plantenæringsstoffer v i l bl i
holdt tilbake, slik at de senere kan komme planteproduksjonen t i l gode om igjen.

På grunnlag av vannmassenes oppholdstid v i l også Hurdalssjøen, Tyrifjorden og
Randsfjorden være relativt gode fel ler for plantenæringsstoffer, men ha en rela-
tivt god selvrensningsevne. Vannmassenes oppholdstid i Norsjø er betydelig kor-
tere, og reduserer derfor muligheten for nedbrytning av organisk stoff og anrik-
ning av næringssalter.

Utviklingen mot eutrofe forhold v i l arte seg forskjellig i grunne og dype innsjø-
er. I dype innsjøer v i l utløste næringssalter fra bunnsedimentene i langt mindre
grad komme produksjonssonen t i l gode enn i grunne innsjøer. Videre v i l nedbryt-
ningen av organisk stoff i bunnsedimentene, på grunn av temperaturforholdene,
være mer effektiv i en grunn innsjø enn i en dyp. Et viktig forhold er dessuten
at større vannmasser står t i l rådighet i dype innsjøer, slik at fortynningseffekten
for t i l førs ler t i l overflaten blir større. Bortsett fra Øyeren kan de innsjøer
som er behandlet alle karakteriseres som dype.

De innsamlede opplysninger om arealutnyttelse, bosetningaforhold, industri o . l .
tyder på at Øyeren, Mjøsa og de sydlige deler av Randsfjorden er mest utsatt for
forurensningstilførsel. Dessuten ligger de f les te og viktigste forurensningskilder
i disse innsjøers umiddelbare nærhet. Dette spi l ler en stor rolle for virkningene
av forurensningsbelastningen. I motsetning t i l Mjøsa, hvor forurensningsmaterialet
blir t i l f ør t i større e l l er mindre mengder fra en rekke steder rundt innsjøen,
kommer ti lførselen t i l f .eks. Tyrifjorden mer konsentrert, nemlig i alt vesentlig
via Storelva (tilløpselven). Dessuten foregår sannsynligvis gjennomstrømningen i
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denne inns ja i stor utstrekning i det vestlige område, og innsjøens hovedvann-

masser skulle ikke være så utsatt for forurensningsmateriale.

Hurdalssiøen og Norsjø synes å være de innsjøer som er minst utsatt for forurens-

ninger. For Norsjøs vedkommende er det også et gunstig forhold at en stor del av

belastningen med forurensninger tilføres en innsjø i vassdraget ovenfor.

I 5 av de behandlede innsjøer må størsteparten av de tilførte vannmasser passere

hele innsjøen i lengderetningen før de når utløpet. Dette kan som nevnt ha stor

betydning for de kjemiske forhold i innsjøene. I Mjøsa og Randsfjorden f.eks.

øker den elektrolytiske ledningsevne (middelverdier) fra ca. 20pS/cm (i begge inn-

sjøer) til henimot tOwS/cm ved utløpet. Videre er det i stagnasjonsperiodene en

klar lagdeling mellom elektrolyttfattig vann i overflatelagene, skarpt atskilt

fra noe mer elektrolyttrikt vann i dypet. Årsaken til disse forandringer er at

berggrunnen i nedbørféltet forandrer karakter fra dominerende eruptive

bergarter i den øvre del av feltet til store områder med kambrosilurbergarter

i de nedre områder (längs sjøene). I stagnasjonsperiodene, sommer og vinter,

gjør de tilførte vannmasser seg mest gjeldende i overflatelagene. Vannets inn-

hold av organisk materiale er størst i de nordlige områder, utenfor hovedtil-

løpene. Dette har sammenheng med at organiske stoffer, som tilføres fra nedbør-

féltet, suksessivt brytes ned sydover i innsjøene på grunn av at vannets oppholds-

tid øker.

I Tyrifjordens hovedområde derimot er det liten eller ingen forandringer i de

kjemiske forhold hvsrken i horisontal eller vertikal retning, og det er heller

ikke større variasjoner "med tiden. På en stasjon like utenfor hovédtilløpet

er det således blitt observert omtrent de samme-kjemiske forhold som på en sta-

sjon lengst syd i innsjøen (Holsfjorden). Det er heller ikke på noen steder

observert vesentlige- vertikale gradientér i vannets kjemiske "forhold, .dette

gjalder organiske såvel som uorganiske forbindelser og plantenawingsstoffer.

Disse stabile forhold har sammenheng med at vassdraget ovenfor^passerer relativt

store innsjøer-(Randsfjorden og Sperillén) hvor1 eventuelle variasjoner i vannets

k v a l i t e t l e n g e r o p p e b l i r u t j e v n e t . ••'•••• u-, ; •.--.: ,; >•-,• •=
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lige områder) forholdsvis ensartet. Middelverdiene for pH varierer fra pH 6,5

i Hurdalssjøen til pH 7,2 i Randsfjorden. Vannets spesifikke elektrolytiske

ledningsevne er praktisk talt den samme i Mjøsa, Øyeren, Randsfjorden og Tyri-

fjorden, mens Hurdalssjøen og spesielt Norsjø har noe mer elektrolyttfattig vann.

Med unntak av Øyeren er alle innsjøer lite belastet med partikulært og organisk

materiale. Permanganattallene for Randsfjorden og Tyrifjorden tyder imidlertid

på at vannet i disse innsjøer har størst innhold av organisk materiale. Mår det

gjelder vannets innhold av plantenæringsstoffer er forholdene i Øyeren og Norsjø

noe avvikende i forhold til de øvrige innsjøer. Øyeren har høyt innhold av både

fosfat- og nitrogenforbindelser, mens Norsjøs vannmasser har et relativt lavt

innhold av fosfater. Bortsett fra Øyeren er forøvrig vannets konsentrasjon av

plantenæringsstoffer relativt lav i alle innsjøer.

Mjøsa og Hurdalssjøen tiltrekker seg spesiell interesse fordi vi der har mulig-

heter for å foreta en vurdering av hvordan forholdene i innsjøene har forandret

seg gjennom den siste mannsalder. Begge innsjøene har vært undersøkt tidligere,

Hurdalssjøen i 1926 og 1927, Mjøsa 2 1899 - 1901 og i 1927. Ved å sammenlikne

resultatene av de biologiske undersøkelser fremgår det at planktonet i Hurdals-

sjøen ikke har forandret seg vesentlig på de siste 40 årene, og at innsjøens oligo-

trofe preg er bevart. For Mjøsas vedkommende gir sammenlikningen et annet utfall.

Det er fremdeles diatoméer som er den kvantitativt viktigste komponent i plante-

planktonet, men det er-andre arter som nå utgjør vannmassenes vegetasjon enn det

var tidligere. De nye arter av diatoméer som nå dominerer planktonet i Mjøsa,

indikerer en eutrofierende påvirkning av vannmassene. Det er grunn til å regne

med at forurensningspåvirkningene av en så stor innsjø som Mjøsa først vil gjøre

seg merkbare gjennom endringer av biologiske forhold i overflatevannet. Det fore-

liggende materiale er for lite til å gi sikker beskjed, men det er en tydelig

indikasjon på at det antakelig finner sted en viktig endring av de biologiske

forhold i Mjøsas vannmasser. Selv om endringene enda i dag kanskje vesentlig

har vitenskapelig interesse, kan de lett utvikle seg videre og få praktiske

konsekvenser (3) (t).
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Östlandsområdet
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Tabell 2. Mjøsa, Hurdalssjøen, Øyeren, Randsfjorden, Tyrifjorden, Norsjø

Geografiske forhold» Teoretisk belastning. Hydrografi

167

Geografiske forhold:

Høyde over havet, m

fedbørfelt, km2

Overflateareal, km

Største dyp, m

Volum, mill. m

Middel dyp, ra

Midlere avrenning, m /sek

Teoretisk oppholdstid

% skog i nedbørfeltet

% myr i nedbørfeltet

% jordbruksareal

'ersoner / km
2

Industriekvivalenter / km

Hydrografi:

Sprangsjiktets be-
liggenhet m dyp

reraperatur i °C i dyplagene

% 0. i dyplagene under
stagnasj onsperioden

>H

Spes. ledningsevne, 20 C, pS/cm

Farge, mg Pt/1

Turbiditet, rag SiO2/l

Permanganattall, mg 0/1

Klorid, mg Cl/1

Fosfat, orto, ug P/l

Fosfatt total, vg P/l

Mitrat, pg N/l

»FA, PgM/1

Total hårdhet, mg CaO/1

Jern» ug Fe/l

Mangan, Mg Ha/1

Mjøsa

122

16420

365

449

56244

153

320

ca. 6år

20,6

3,1

5,9

11,*

18,9

20-35

3,5- 4

80-85

7,0

36,9

13

0,5

2,2

1,3

., .5 ',

19

252

160

9,0

44

. 5

Hurdals-
sjøen

176,2

572

33,7

59

756

24,4

10,3

2,3år

67

7

H

6

12-16

3- 6

80-30

6,5

24,8

14

0,5

2,6

-• 7 ?.

16

168

4,7 :

32

50

Øyeren

101

39964

85,2

70,5

1121

13,2

695

19*

32,8

5,6

4,7

10

14,3

25-35

3- 6

60-80

6,8

35,5

81

12

5,0

1,8

3

76
179

240

8,5

292

40

Rands-
fjorden

132

3663

136,9

120,5

6080

44,4

58,6

3,3år

46,6

8,6

5,6

9,6

0,5

ca. 20

3- 6

ca. 90

7,2

37,5

19

0,6

3,4

1,0

5

18

208

170

10,8

52

6

Tyri-
f jorden

64

9808

134,1

295

13938

114

170

Norsjø

15

9975

58,4

170,5

5100

87,3

298

2,6år 200X

40

5,5

4,6

8,6

17,2

20-^30

3- 5

80-90

7,0

32,5

15

0,8

3,4

1,3

3

17

159

140

8,2

58

5

19,4

2,5

2,0

5,5

5,7

25-30

3- 5

ca. 90

6,6

19,5

14

0,9

2,0

1,0

2

7

253

120

4,5

29

14

døgn
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INSTRUMENT- OCH METODIKUTVECKLING FÖR FYSIKALISKA SJÖUNDERSÖKNINGAR

(Development of instruments and methods for physical lake research)

Fil lic Tommy Lindeli • Naturvårdsverkets Limnologiska Undersökning, Uppsala

Sammanfattning

Naturvårdsverket stöder forskningsverksamhet inom större sjösystem bl.a. genom att
finansiera huvudparten av Naturvårdsverkets Limnologiska Undersökning (NLU). Hydro-
loggruppen inom NLU som bildades 1969 har arbetat med instrument- och metodutveckling
för sjöundersökningar i Mälaren och bl. a. utvecklat ett helautomatiskt instrument för
mätning och registrering av temperatur, specifik ledningsförmåga och transmission.
Även ett halvautomatiskt system, där s. k. port-a-punchkort används för registrering i
fält, finns utarbetat.

Introduktion

Urbaniseringsprocessen är en av flera faktorer som bidragit till försämrad vatten-

kvalité i ett stort antal svenska vattendrag och sjöar. Befolkningsutvecklingen i tätorterna

har varit mycket markant under 1900-talet, inte minst i Mälardalen. Under de senaste

100 åren har befolkningen här ökat ca 20 ggr. Avloppsutsläppen har ökat i paritet med

befolkningen, men denna större belastning av vattendrag och sjöar följdes ej upp i till-

räcklig utsträckning med vetenskapliga undersökningar. Statens Naturvetenskapliga

Forskningsråd beslöt därför att stödja vetenskaplig verksamhet inom ett vitt limnologiskt

verksamhetsområde. Mot bakgrunden av befolkningsutvecklingen i Mälardalen och Mälarens

betydelse bl. a. som råvattentäkt, var det naturligt att Mälaren blev den första sjön att

undersökas. Här startade verksamheten i juli 1964 under namnet Mälarundersökningen.

I juli 1968 övertog Statens Naturvårdsverk ansvaret för undersökningen och i januari på-

följande år utvidgades Mälarundersökningens ansvarsområde till att omfatta även andra

större sjösystem i landet. Samtidigt ändrade undersökningen namn till Naturvårdsverkets

Limnologiska Undersökning (NLU). Uppsala Universitet är medförvaltande myndighet

och huvuddelen av arbetet utförs på Limnologiska och Naturgeografi ska institutionerna

vid nämnda universitet. Organisatoriskt är NLU uppdelat på en fysikalisk-kemisk sek-

tion och en biologisk sektion.
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Fram till 1969 var undersökningarna huvudsakligen inriktade på biologiska och kemiska

problem. I januari 1969 tillkom en grupp för fysikalisk limnologi och hydrologi samt

sedimentologi.

Hydrologgruppens verksamhet omfattada 1969 tester av instrumentutveckling och metodik

i Ekoln - en nordlig vik av Mälaren.

Metodiska problem

En primär uppgift för en sjöhydrolog är att studera sjöars strömningsförhållanden och

termiska tillstånd. Av särskilt intresse for biologiska produktionsförhållanden är de

betingelser som bestämmer tillförsel av t. ex. närsaltsrikt vatten till det trofogena

skiktet. För bestämning av såväl allmän strömningsbild som termiska förhållanden och

dif fusionsfenomen kan synoptisk kartéring användas.

Vid undersökningarna i Ekoln har vi därför sökt insamla information om sjön så synoptiskt

som möjligt, vilket med nödvändighet krävt, förutom begränsningar i antalet mätta para-

metrar, även snabba insamlings- och bearbetningsrutiner.

Parametervalet gjordes efter en pilotundersökning sommaren 1968 (Carlsson, B. -

Kvarnäs, H, ? 1968) efter vilken temperatur, specifik ledningsförmåga och extinktion

valdes som basparametrar. Konventionell insamlings- och bearbetningsmetodik visade

sig snart oanvändbar p. g. a. att den var alltför tidskrävande. Därför skisserades ett auto-

matiskt mätsystem för insamling och bearbetning av fysikalisk, vatteninformation. Detta

instrument byggdes under 1969 och under konstruktionstiden utarbetades ett halvautomat-

iskt system, där information från mätningen samlades direkt på förpreparerade hålkort,

vilka sedan kördes i dator.

Nödvändigt för jämförelser mellan olika synoptiska undersökningar är att valet av prov-

punkter är fixt i sitt basmönster. På Ekoln valdes 40 vertikaler fördelade på 10 sektioner

enligt fig. 1 och provtagning skedde på varannan meter (0.5, 2, 4 m osv.). Temperatur

har mätts med pärltermistor och Wheatstonebrygga, medan extinktion och ledningsförmåga |

mätts i laboratorium efter vattenprovtagning med Ruttnerhämtare.
Vid
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Port-a-Punch som fältregi streringsmetod

Under vintern 1968/69 utarbetades en metod för direktregistrering i fält med hjälp av för-

preparerade hålkort, s. k. Port-a-Punchkort. Metoden är i huvudsak överensstämmande

med den som bl. a. använts av en del skogsbolag och som är prövad av Skogsbrukets

Datacentral i Sundsvall.

Förpreparering av hålkort för port-a-punch kan normalt inte göras tätare än varannan

kolumn (dvs. maximalt 40 kolumner/kort). Genom att inte ha förpreparering av hålkorten

i vissa kolumner, utan i stället förstansa korten med hålkortsstans, så kan man lätt få

identifiering av hålkorten (datum och sektionsbeteckningar t. ex).

Hålkorten medföres i fält i två stycken.plastboxar, en för ostansade och en för stansade

kort. Själva stansningen utföres med en specialpenna på ett port-a-punchbräde enligt

fig. 2.

Detta system med registrering i fält har avsevärda fördelar jämfört med ett konven-

tionellt registreringssätt med block och penna. Vid samtliga försök med registrering

på hålkort har felprocenten visat sig vara mycket låg. Hålkorten har varit tämligen tå-

liga mot köld och väta. Korten har, så när som på ett tillfälle, direkt kunnat köras i

datamaskin. Resultaten av undersökningarna har sålunda varit mycket lättillgängliga och

snabbåtkomliga. Gbservationsvärden kan även direkt utskrivas med hjälp av kortläsare.

Det är sålunda möjligt att samma dag (eller senast påföljande dag) som mätningarna/ana-

lyserna utförts få resultaten utvärderade och tabulerade och om så önskas även diagram-

matiskt framställda. Fördelarna med ett så snabbt redovisningssystem inses lätt.

I den av Hans Kvarnäs nedan redovisade undersökningen har vi exempelvis förstansat

i kolumn 1-14 med sjösystemsbeteckningar, beteckning på del av sjön, datum, sektions-

och vertikalbeteckning. Sedan har vi, genom att använda konstanta dj apintervall vid prov-

tagningarna, djupet definierat genom positionerna på hålkortet (fig. 2).

Vid fältundersökningarna har värden, som avlästs på Wheastonebryggan instansats på ett
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kort och vattenprovets nummer har stansats på annat kort. De analyser som ?edan

gjorts i laboratorium av specifik ledningsförmåga och grumlighet har även noterats dir-

ekt på hålkort. Genom ett speciellt testprogram har vi mycket snabbt kunn&t kontrollera

de eventuella felstansningar som gjorts och rätta till dessa.

De på Wheatstonebrygga avlästa motståndsvärdena har genom ett särskilt program trans-

formerats till temperaturvärden, vilka sedan tabulerats. Exempel på utskrift från nämnda

program finns i fig. 3. Översta sifferblocket är en direkt kopia av instansade värden.

Därunder följer tabulering varvid kolumn 1 anger djupet. Övriga siffervärden är tempera-

tur för de olika vertikalerna, i detta fall för sektion 7. Asterisker på temperaturdia-

grammen markerar bottenprofil. Ledningsförmåga och grumlighet har framställts analogt

efter att först ha korrigerat felaktigheter med ovannämnda testprogram.

I vissa fall kan diagrammatiska framställningar direkt med dator vara mycket tidsbe-

sparande och värdefulla. Ett exempel på sådant diagram återfinns i fig. 4 som visar

temperaturens förändring med djupet i sektion.09 (fyra vertikaler) i juni 1969. Observe-

ra det vackert utbildade språngskiktet.

Användandet av port-a-punch metoden har inneburit avsevärda tidsvinster, i synnerhet

i bearbetningsfasen.

Instrumentutveckling

Det ovan nämnda helautomatiska instrumentet har till uppgift att in situ mäta och regist-

rera uppgifter om djup, temperatur, specifik ledningsförmåga samt transmission. Vid

konstruktionen har i största utsträckning kommersiella komponenter använts.

Av principschemat (fig. 5) framgår hur signalerna från givarna når stansenheten. De

fyra givarna till vänster är sammanslagna till en enhet som sänks ned i vattnet till olika

djup. Från givarna överföres signalerna till givarindikatorer och digitalvoltmeter för

att via drivenheten instansas på hålremsa. Genom ett enkelt handgrepp inkopplas sig-

nalerna från önskad givare och instanyning sker genom att trycka i en knapp på
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digitalvoltmetern.

Instrumentet finns beskrivet av A. Wikström och L. Håkansson (1970) och vid testmät-

ningar under 1969 har tidsåtgången med detta instrument visat sig uppgå till endast

1/20 av den för konventionell metodik.

Litteraturförteckning

Carlsson, B. - Kvarnäs, H.: Fyrisåvattnets inskiktaing i Ekoln. Stencil. Naturgeo-

grafiska institutionen, Uppsala (1968)

Wikström, A. - Håkansson, L. : Nytt automatiskt instrument för vattenundersökningar.
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REGIONALA OCH TEMPORALA STUDIER AV SPRIDNINGS- OCH INSKIKTNINGS-

KARAKTERISTIKA I EKOLN, MÄLAREN

(Regional and temporal studies of distribution and inflow caracteristies in Lake Ekoln,
Mälaren)

Fil kand Hans Kvarnäs • Naturvårdsverkets Limnologi ska Undersökning, Uppsala

Sammanfattning

Sex synoptiska undersökningar i Ekoln utförda under 1969, ligger till grund för en karak-
teristik av inskiktnings- och spridningsförlopp under olika årstider i Ekoln. Fördelningen
av specifik ledningsförmåga visar att Fyrisån vintertid inlagras i de djupare delarna av
Ekoln. Under våren blandas vattenmassorna fullständigt, medan under sommaren Fyris-
ån inskiktas i språngskiktet. Speciell vindsituationer sommartid orsakar uppvällning av
hypolimniskt vatten,vilket resulterar i en tillförsel av inskiktat Fyrisåvatten till epi-
limnion.

En studie av tidsförlopp är grundad på variationer hos specifika ledningsförmågan i till-
flöde och recipient. Där beskrivs det utblandade Fyrisåvattnets uppehållstid som funktion
av tiden.

Vid isläggning då omvänd skiktning inträdor stabiliseras Ekolns vattenmassor. Inström-

mande vatten från Fyrisån och Hågaån är då tyngre. På grund av hög salthalt breder detta

ut sig över bottnen i form av täthetsströmmar. Efter isläggningen sker i bottenregionen

ingen nämnvärd vertikal blandning och inströmmande åvatten deponeras relativt oblandat

(fig. 1).

Vqlymen vatten med specifik ledningsförmåga överstigande 300/,. mho (medelvärde
6 3

321 /*. mho) uppgick vid provtagningstillfället i januari till 144 • 10 m motsvarande 39%
6 3

av centrala Ekolns totalvolym 320 • 10 m .

Inflödet av Fyrisåvatten och Hågaåvatten från det att täthetsströmmen börjat utfylla de

djupare delarna i mitten av november fram till januariprovtagningen har beräknats till
6 3

60 * 10 m (medelvärde 375 /*. mho). Kvoten mellan i Ekoln befintlig volym med specifik

ledningsförmåga överstigande 300/*. mho och tillförd volym utgör ett grovt mått på ut-

spädningen som under isoytan K = 300 A1-mho har beräknats till 2. 5 gånger. Av mars-
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provtagningen (fig. 1) framgår att utfyllnadsprocessen fortgår. Det inblandade åvattnet

upptar nu en volym av 180 • 10 m eller 53% av centrala Ekolns volym.

Ekoln visar sig under senvintern vara termiskt instabil i skiktet 12 - 24 m. På grund av

hög salthalt uppvisar åvattnet högre täthet i förhållande till sin temperatur än omgivande

"Ekolnvatten". Detta orsakar ett temperaturavtagande med djupet, vilket framträder tyd-

ligt i sektionerna 6 och 7 (fig. 2). Värmetillförseln från sedimenten medför att effekten

ej är markerad i de bottennära skikten där temperaturen ökar med djupet. Den grunda

tröskeln (6 m) i sundet mellan Ekoln och Skofjärden utgör en effektiv spärr för uttrans-

port av bottenvatten. Under vintern sker därför en anrikning av inströmmande åvatten.

Det vatten som transporteras ut ur Ekoln är vatten härrörande från höstcirkulationen.

Under majprovtagningen rådde relativt kraftiga NNO vindar med vindstyrkor upp till

10 meter/sekund, vilket resulterade i avsevärda vattentemperaturanomalier. Det term-

iska mönster som bildades är en direkt följd av vindens inverkan.

Figur 3 visar yttemperaturen (0.5 m). Den varierar mellan 4.5 och 8.5 C. I Grane-

bergsviken, som utgör Fyrisåns mynningsområde i Ekoln, återfinns en kraftig tempera-

turgradient med isotermerna löpande i vikens längdriktning. De högsta temperaturerna

uppmättes i Ekoln sydöstra del medan de lägsta uppmättes i Granebergsviken. I vertikal-

planet är isotermerna starkt snedställda i sektionerna 2, 3 och 5 (fig. 3), vilket visar

att vatten väller upp längs den nordöstra stranden av Granebergsviken.

Utgående från antagandet att sjöns vertikala skiktning var likartad i samtliga sektioner

före denna vindsituation har varmt ytvatten vindtransporterats från Granebergsviken

söder och väster ut med en ansamling i den sydvästra delen av Ekoln.

I slutet av maj överskred specifika ledningsförmågan 300 J*. mho i Fyrisån och Hågaån

och ökade successivt till ca 400 >*.mho (430 /«.mho i Hågaån). Ökningen av specifik led-

ningsförmåga i tillflödena under juniprovtagningen har resulterat i en svag höjning av

specifika ledningsförmågan i sektionerna 2 och 4 där man på 4 meters nivån kan se en

vips tendens till inskiktning i språngskiktet. „
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Inskiktningen av Fyrisåvatten är tydligt märkbar i juli då Fyrisåvatten bildar en plym som

breder ut sig till i höjd med Skärholmen. Det inskiktade vattnet är beläget i språngskiktet

(10 m) och är mest koncentrerat i den nordvästra halvan av Granebergsviken, troligt-

vis orsakad av jordrotationens tendens till högervridning av strömmar.

Augustiprovtagningen kan anses som ett typexempel på hur Ekolns skiktade vattenmassa

reagerar då den utsattes för kraftig vindpåverkan. Den 27 augusti svängde vinden från

NNO till OSO med vindstyrkor hela tiden större än 6 meter/sekund, därefter övergick

vinden den 28 augusti till sydlig med vindstyrkor varierande mellan 3 och 9 meter/sekund.

En snedställning och uppluckring av språngskiktet i de norra delarna samt en samman-

pressning av språngskiktet i de södra är karakteristiskt för denna provtagning (fig. 2).

15 graders isotermen ligger på 4 meters djup i norra Ekoln och 11 meters djup i de södra

delarna.

En i ytan belägen zon med hög specifik ledningsförmåga täcker de västra och mellersta

delarna av Granebergsviken. I höjd med Skärholmen avlänkas denna zon nedåt och kan i

sektion 05 spåras på 6 meters nivån (fig. 1).

Denna hävning av vatten i Granebergsviken, vilken resulterat i en tillförsel av hypolimt:-

iskt vatten och Fyrisåvatten till Ekolns epilimnion, är en företeelse som står i direkt sam-

band med den nordliga vindsituationen. Detta kan inträffa vid varje tillräckligt kraftig

nordlig vindsituation under sommarhalvåret.

Studier av tidsförlopp i Granebersviken

Det faktum att specifika ledningsförmågan är lägre i Ekoln än i Fyrisån under större

delen av året och att salthalten är. en konservativ egenskap hos vattnet medför att speci-

fika ledningsförmågan är en god indikator på Fyrisåvatten. Genom att, via studier av

specifika ledningsförmågans variation, bestämma blandningsvolymen (volymen av det

genom blandning utspädda Inströmmande vattnet) erhålles ett mått på den volym vatten

som direkt deltar i processen då åvatten och sjövatten blandas. Under förutsättning att

inströmmande vatten transporteras i strömstråk som skär sektionerna kan en viss sann
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uppehållstid (T) beräknas. Det är den tid som åtgår för att, med ett givet värde på in-

flödet, helt ersätta vattnet i en blandningsvolym. Om vattenföringens variation med tiden

betecknas Q (t) och inblandningsvolymens variation med tiden betecknas V (t) definieras

uppehållstiden T (t) som kvoten mellan V (t) och Q (t). Ovanstående resonemang är till-

lämpat i Granebergsviken, som utgör Fyrisåns mynningsområde i Ekoln. Volymen i

viken är 23 • 10 m och den begränsas av ett tänkt snitt från Skärholmen parallellt

med sektion 03.

På vilken nivå en vattenmassa inskiktas bestäms av de skillnader i täthet < temperatur

och salthalt) som inströmmande vatten respektive recipient uppvisar. Den horisontella och

vertikala spridningen av dessa vattenmassor är intimt sammankopplade med sjöns term-

iska egenskaper och rådande vindförhållanden, varför dessa fenomen i korthet diskuteras

nedan. '

Under våren inträffar islossning och vårflod ungefär samtidigt, vilket medför att den

termiska skiktningen bryts samtidigt som det inströmmande åvattnets täthet avtar p. g. a.

lägre saltkoncentation. Detta resulterar i en fullständig blandning som fortgår så länge

som vattnet är oskiktat. Efter denna period stiger salthalten i ån samtidigt som den

termiska skiktningen förstärks. «

Under jsommaren sker inskiktning och blandning i och över språngskiktet medan vertikalt

utbyte med vattenmassan under språngskiktet förhindras av den kraftiga täthétskiktningén. r

Vid måttligt starka vindar blåsande in mot viken kan språngskiktet tryckas 'ned tillfälligt g

och därmed även blandningszonen utan att något utbyte med underliggande vattenmässor

äger rum. Då vinden blåser från viken ut mot den fria vattenytan rivs språngskiktet upp,

med påföljd att inskiktat åvatten inblandas i epilimnion. En situation då språngskiktet

snedställdes inträffade vid provtagningen i augusti 1969. , r r :

Under h.ö_s£en inträffar konvektion p. g. a. avkylning, varvid avkylt vatten successivt

blandas med underliggande vattenmassor. Den tidpunkt då Fyrisåns vatten här samma,. S

tMthet «om Granebergsvikens homoterma vatten sker fullständig blandning. Då åvatten

under hösten avkylas snabbare än sjövatten erhåller åvattcet på relativt, kort tid en större
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täthet och bildar en täthetsström som inblandas i sjöns djupare partier. Utfyllnaden av

tyngre åvatten pågår sedan hela vintern.

Under tiden juli 1968 - augusti 1969 har 9 synoptiska undersökningar utförts, vilka i

huvudsak ligger till grund för beräkningarna. Sektion 03 har valts att representera ström-

stråkens genomskärningsarea (inblandningszonen) (fig. 4).

Granebergsvikens yt-djupdiagram samt inblandningszonens läge i sektion 03 (fig. 5) h'gger

till grund för beräkningen av inblandningsvolymen som anges i % av Granebergsvikens

totalvolym (fig. 5). De synoptiska mätningarna visar i de flesta fall att blandningszonen

horisontellt sett är utbredd över hela sektionen, varför ingen hänsyn tagits till eventuella

stråk fria från inblandat Fyrisåvatten mellan de nivåer som definierar inblandningszonerna.

Genom plottning av kvoten mellan blandningsvolym och dygnsmedelvattenföring erhålles

en bild av residenstidens variation med året (fig. 5). ;

Under vintern, då vattenföringen i det närmaste är konstant, ökar residenstiden successivt

från några dygn upp till mellan 40 och 60 dygn. Detta hänger intimt samman med bland-

ningsvolymens ökning. Under vårfloden sjunker residenstiden och varierar mellan 3 och

5 dygn. Trots att hela volymen deltar innebär detta ett totalt utbyte av vatten i hela

Granebergsviken redan några dygn efter vårflodens inträde. Efter vårfloden avtar bland-

ningsvolymen i takt. med sommarskiktningens inträde och detta ger under juni månad

residenstider på ca 25 dygn. Under juli och augusti är inblandningsvolymen ca 25%, vilket

ger residenstidér på mellan 5 och 10 dygn.
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SPRANGSKIKTSRÖRELSER OCH VATTENUTBYTE: STUDIER I NORRA
VÄNERN

(Thermocline movements and water exchange; studies in the northern part
of lake Vänern)

Byrådirektör Ulf Ehlin Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska
Institut

Sammanfattning

I norra delen av Värmlandssjön har omfattande recipientundersökningar utförts
rörande bl. a. ström- och temperaturskiktningsförhållanden. För mätningarnas
utförande har använts bl. a. automatiskt registrerande instrument. Mätresulta-
ten visar, att mycket stora vattentransporter förekommer såväl i epilimnion
som hypolimnion samt att transporterna dels är vindgenererade, dels orsakas
av interna vågor. Externa seicher har relativt sett ingen nämnvärd betydelse i
sammanhanget. Språngskiktets nivåvariationer anger med god överensstämmelse
vattentransportens storlek.

Inledning

Vid tidigare etabler ingår av cellulosaindustrier har recipientproblemen spelat

en undanskymd roll och dominerande frågeställningar har i stället varit fabrika-

tionsvattentillgången, närheten till råvaran och kommunikationsmöjligheterna.

Av denna anledning är ett antal av de svenska cellulosaindustrierna belägna vid

recipientområden med mycket begränsad kapacitet, speciellt sett i relation till

de föroreningsbelastningar de utsätts för från allt mer högproduktiva industri-

anläggningar. Några sådana överbelastade områden finns i norra delen av Vä-

nern och i två av dessa, Asfjorden och Kattfjorden med anslutande områden av

Värmlands sjön, har Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut sedan

mitten av 1960-talet utfört undersökningar för att klarlägga vattenområdenas

kapacitet att mottaga avloppsvatten från cellulosaindustrierna, Gruvöns och

Slottsbrons bruk vid Asfjorden och Skoghalls ver ken vid Kattfjorden. Område-

nas belägenhet framgår av fig. 1. Undersökningarna, som haft en betydande om-

fattning, har innefattat studier a.v ett flertal fysikaliska och kemiska förhållan-

den, och bl. a. har automatiska instrument och radioaktiva spårämnen utnytt-

jats. De kemiska provtagningarna och analyserna har utförts av Industrins

Vatten- och Luftvård AB och det isotoptekniska arbetet av AB Isotopteknik.

Ett viktigt led i undersökningarna har varit att klarlägga vattenomsättningens

mekanism och att försöka uppskatta dess storlek, varför ett speciellt intresse

ägnats skiktnings- och strömförhållanden. Här skall fortsättningsvis endast

beskrivas resultaten av vissa temperatur- och strömmätningar utförda i As-
fjorden.
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Asf jordens morfometri

Asfjorden, se fig. 2, har en huvudsakligen nord- sydlig sträckning och står

genom ett relativt smalt sund mellan Risnäs udde och Asundaön, nedan kallat

Risnässundet, i förbindelse med Värmlandssjön. Norr om detta ca 1. 5 km

breda sund vidgar sig Asfjorden till en ca 6 km lång och 2-2, 5 km bred bas-

säng, vilken övergår i två ca 1, 5 km långa vikar, en i nordlig riktning in mot

Älvenäs och en i västlig riktning in mot Gruv.ön. I den inre delen av denna se-

nare vik mynnar Slottsbrosundet, genom vilket Asfjorden står i förbindelse

med Grumsfjorden. Asfjordens area innanför Risnäs udde är 23 km2 och voly-

men 570 miljoner m3, varav ca 330 milj. m3 ovan 20 m djup. Medeldjupet är

25 m. Risnässundets tvä r snitts are a är 40 000 m2 .

Tillrinning

Tillrinningen från landområden till Asfjorden sker-huvudsakligen genom två

vattendrag, dels Norsälven mynnande i Asfjordens nordligaste del, dels Borg-

viksån, vars vatten via Grumsfjorden och Slottsbrosundet tillföres Asfjorden.

De normala medelvattenf öringarna har vid mynningarna beräknats till 57 re-

spektive 11 m 3 / s . Båda vattendragen är reglerade.

Vattenståndsvariationer

Vänerns vattenstånd är reglerat och får varieras med en amplitud på ca 1, 5 m.

Under de år unders ökningarna pågick intensivast, 1966 och 1967, var ampli-

tuden 59 respektive 85 cm. Detta innebär för Asf jer dens del en variation, av

vattenvolymen med 13, 5 och 19, 5 milj. m3 under respektive år, vilken ut-

tryckt i % av Asfjordens totala volym blir 2, 5 respektive 3, 5 %.

För att närmare observera vattenståndet i Asfjorden uppsattes en.registre-

rande pegel vid Gruvön. Registreringen visade att seiche r är allmänt före-

kommande. Så gott som alltid uppträdde i vattens tands diagrammen en våg-

rörelse med en period på ca, 1, 2 timmar och en amplitud av oftast;ca 2 cm.

Vid några tillfällen föreko^n amplituder awstorleksordningen 5 cm. En seiche

med ungefär samma period observerades även vid enstaka tillfällen vid Skog-

hallsverken vid inloppet till Kattfjorden. Perioden överensstämmer i stort

• ett med den teoretiskt beräknade perioden 1, 1 timmar för en uninodal seiche

i Värmlandasjön med norä-g sydlig axel. De nämnda seiche mas inverkan på v

vattenom sättningen i Asfjorden är liten.= Om vattenståndet faller likformigt r(
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med 4 cm på en halvtimme motsvarar detta visserligen en vattentransport ut

ur fjorden på ca 400 m3/s, men nettoutbytet av vatten i samband med våg-

rörelser med så kort period torde vara mycket begränsat.

Temperatur B kiktning en och vattentransporterna

Vattnets temperaturskiktning har uppmätts dels genom manuella mätningar av

synoptisk karaktär i ett stort antal punkter fördelade över hela undersöknings-

området och dels med en automatisk temperaturanläggning placerad vid Gruv-

ön. Denna registrerade var 10:e minut vattentemperaturen på 10 nivåer mel-

lan ytan och 21 m djup. En mängd temperaturmätningar från tidigare under-

sökningar i vattenområdet har också funnits att tillgå.

Temperatursprång skiktet utbildas under tiden maj-juni oftast på ca 5-10 m

djup, men sjunker bl. a. på grund av vindinducerad turbulens under somma-

ren allt djupare, för att under sensommaren återfinnas mellan 20 och 40 m

djup. Karakteristisk för Asfjorden är den speciellt under för som -laren mycket

starka skiktningen.

De automatiska temperatur mätning arna har visat att temperatursprångskiktet

är utsatt för stora och snabba vertikala nivåförändringar orsakade av vind-

drivna vattentransporter i epilimnion och därav bildade kompensationsström-

mar i hypolimnion. En effekt av dessa av vinden orsakade vattentransporter

är även interna seicher. Exempel på språngskiktsvariationerna i Åsfjorden

återfinnes i fig. 3, där temperatur fördelning en under en tidsperiod åskådlig-

gjorts genom dels varje dag kl. 13.00 uppmätta temperaturvärden, dels iso-

termen för 14° (representerande språngskiktets centrala del) vilken ritats upp

på grundval av värden registrerade var 10:e minut.

För att närmare studera strömförhållandena i Risnässundet utfördes ström-

mätningar där bl. a. under sommaren 1966, dels manuellt med hjälp av Ekman-

mätare, dels automatiskt med två registrerande strömmätare av typ Geodyne.

Den ena av dessa placerades i epilimnion på 6 m djup, förhållandevis mitt i

sundet, och den andra i hypolimnion på 27 m djup på samma plats (se fig. 2).

Mätarna registrerade var 20:e minut strömmens hastighet och riktning och

var utplacerade under perioden 18/6-6/10. Ett fel uppstod på den övre mäta-

ren den 14/8, varför observationer efter detta datum endast erhölls från 27 m

djup. I fig. 3 har nordkomponenterna - d. v. s. de in mot Åsfjorden riktade
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strömkomponenterna - av de-observerade strömvektorerna åskådliggjorts för

tiden 19-29/6. Det framgår av figuren, att dessa komponenter så gott som

hela tiden är motriktade varandra och av samma storleksordning. Detta för-

hållande gäller under hela observationstiden. En analys av strömmens energi-

spektra har visat, att de dominerande rörelserna har långa perioder (> 1, 5

- De torde ha meteorologiskt ursprung.

Det termiska språngskiktet höjer eller sänker sig som ovan framförts när

vatten bortföres från respektive tillföres ytskiktet genotn de vinddrivna vatton-

transporterna. Om vattenståndet i samband härmed inte nämnvärt ändras med-

för detta att en till- respektive borttransport av motsvarande storlek sker i

djupskiktet. Ett enkelt sätt att mäta de minsta tänkbara vattentransporterna

(de minsta, därför att strömmar som «j orsakar variationer i språngskiktets

läge kan förekomma) till och från ett område är alltså att med registrering av

vattentemperaturen på olika djup observera temperatursprångskiktets djup-

variationer samt med hjälp av en volymskurva för vattenområdet beräkna vat-

tentransporterna. Temperaturobservationerna bör utföras med och volyms-

förändringarna beräknas för relativt korta tidsintervall för att de klimatiska

effekterna på språngskiktets nivå i största möjliga utsträckning skall elimi-

neras.

Storleken av vattentransporterna till och från Asfjorden kan även beräknas

medhjälp av strömhastigheterna i tillströmnings- respektive utströmnings-

arean och dessa ytors storlek, samt kännedom om tillrinningen från omgi-

vande landområden och eventuella vattens tands variation er. Vid en sådan be-

räkning erhålles transporternas verkliga storlek. Under förutsättningen att

vattentransporterna in och ut ur Asfjorden sker enligt en tvåskiktsmodell,

innebärande att en viss transport in i Asfjorden över språngskiktet motsva-

ras av en lika stor transport ut ur området under språngskiktet samt att ;

vattenståndsvariationerna medför magasinsförändringar av obetydlig stor-

lek, kan följande samband uppställas för vattentranspor ten genom Risnäs-

sundet ovan språngskiktet. , ' . - , ' •

(3)

Til

enlij

(2)
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Q = A(h) • J* = vj • aj + qx = -v? • * 2 - q2 (l)

där Q = tillförseln av vatten till området ovan språngskiktet (ytskiktet)

b = djupet till språngskiktet (antages lika inom det aktuella vatten-
området)

A(h) = ytan av vattenområdet i språngskiktets nivå

a.(h) = tvärsnittsytan av genomströmningssektionen ovan språngskiktet

a,(h) = tvär snitts ytan av genomströmnings sektionen under språngskiktet
(djupskiktet)

a = a, + a,

v. = medelhastigheten av strömmen över språngskiktet

v- = medelhastigheten av strömmen under språngskiktet

q. = tillrinning till ytskiktet (yt- och grundvatten)

q_ = tillrinning till djupskiktet (grundvatten)

q = total tillrinning från omgivande lanuytor = q. + q.

Om tillrinningen antages ske blott till ytskiktet, d. v. s. q, = 0, erhålles
följande likheter.

(2)

(3)

(4)

(3)

Q

Q

Q

och

Q

= A

= v

CLfc

r '-
= "V2 *

(4)

•v

ger

V 2

l i +

a 2

' l
(5)

med villkoret v, • v_ i 0

Tillförseln och borttransporten av vatten till Asfjorden har beräknats såväl
enligt (2) som enligt (5) för tidsperioden 19/6-13/8. Vid beräkningen enligt
(2) har --- tagits från temperaturregistréringarna vid Gruvön varvid beräk-
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ningarna begränsats till tidsperioder då språngskiktet låg grundare än 21 m

(= lägsta mätpunkt). Som språngskiktets nivå har valts isotermen för 14°C,

vilken synes ha varit centralt belägen i skiktet. Exempel på de beräknade vär-

dena redovisas i figur 4.

Vid beräkningarna enligt (5) har antagits, att de strömmar som uppmätts på

6 respektive 27 m djup i Risnässundet representerar medelströmmen i skik-

tet ovan respektive under språngskiktet; v? = nordkomponenten ay strömmen

på 6 m djup räknad positiv åt norr, v_ a nordkomponenten av strömmen på 27 m

djup räknad positiv åt norr. q visade sig vid beräkningarna oftast vara mycket

liten i förhållande till Vj • a. Den försummades därför men samtidigt infördes

som villkor att beräkningen endast skulle utföras för situationer då /v, •

Sättes q= 100 m3/s (medeltillrinningen till Asfjofden 70 m3/s) erhålles

/v,/ ^ 2, 5 cm/s (starthastighet för strömmätarnac^l, 5 cm/s). Ytterligare vill-

kor för att beräkningen skulle kunna utföras i detta fall är enligt ovan att

v, • v, — 0.

I diagrammet, fig. 4, har de tidsperioder då alla villkor för beräkningen inte

varit uppfyllda lämnats öppna. Sammanlagt för hela beräkningsperioden, totalt

1 320 timmar, utgör dessa 362 timmar. Ay de således 958 timmar för vilka be-

räkningarna utförts var strömmen i ytskiktet ingående under 398 timmar och

utgående under 560, vilket innebär att den nordgående strömmen i genomsnitt

varit starkare än den sydgående. Genomsnittstransporten under de mätperio-

der då inström förekommit i ytskiktet var ca 1 100 m3/s samt vid utström 850

m3/s. Transporterna i djupskiktet var lika stora fast motsatt riktade; Det

framgår av fig. 4 att vattentransporten ovan språngskiktet tidvis varit avse-

värd genom Risnässundet, ofta av storleksordningen 2 000 m3 /s, vid enstaka

tillfällen 4 000 m3 /s .

Följande budget över ytskiktets vattenmängd erhölls:

Tillförd vattenvolym genom tillrinning från landytor ca 140«10 m3

Tillförd vattenvolym genom Risnässundet

Bortförd vattenvolym genom Risnässundet
Tillförd vattenvolym - bortförd vattenvolym

ca 1580- 10° m3

s:a ca 1720' 10b m3

ca 1710- 106 m3

ca 10- 106m3

vic
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Den tillförda nettovolymen 10* 10 m3 skall jämföras med den ökning av yt-

skiktets volym som erhölls genom språngskiktets avsänkning ca 225- 10 m3.

Den erhållna bristen ca 215' 10 m3 torde bero på vattentransporter som skett

under de tidsperioder då beräkningsvillkoren ej varit uppfyllda samt felaktig-

heter i beräkningarna genom att de uppmätta strömmarna på 6 respektive 27 m

djup ej helt representerat medelhastigheten i skikten. Den klimatologiska effekt

som orsakade att språngskiktet långsamt sjönk under beräkningsperioden torde

också i väsentlig grad ha bidragit till att bristen uppstod.

Volymsförändringen i ytskiktet under mätperioden har även åskådliggjorts i

figur 4, dels beräknad med hjälp av ovan behandlade vattentr ans portkurva,

dels medhjälp av språng skiktets nivåförändringar uppmätta med den registre-

rande temperatur anläggning en vid Gruvön. Diagrammet visar dels att beräk-

ningarna enligt de båda metoderna visar en tämligen god överensstämmelse,

dels att ekv. 5 för beräkning av vattentransporten genom Risnäs sundet har

gett ett relativt gott resultat. I annat fall hade nämligen volymskurvan av-

lägsnat sig: från̂  noll värdet (= begynnelsevolymen den 19/6) mer än vad som

nu är fallet.

Det undre diagrammet i bilaga 15 åskådliggör vattenståndsförändringarnas

inverkan på Åsfjordens volym. Det framgår klart att nämnvärt fel i beräkning-

arna ej begåtts genom att antaga vattenståndet konstant vid beräkningen. Ob-

servera att skalan i diagrammet beräknat på vattens tands variationer satts be-

tydligt större än i ovanför ligg ande diagram för att några variationer över hu-

vid taget skulle bli synbara.

Slutsatser

De utförda observationerna och beräkningarna har visat att de vattentranspor-

ter i Asfjorden som har sin grund i variationer i vindförhållandena och som

påverkar temperatursprångskiktets läge är betydligt större än de som orsakas

av t. ex. genomströmning. Vattenståndsvariationernas ändringar av vattenma-

gasinet i fjorden är även försumbara i detta sammanhang.

De mätningar som utförts utanför Skoghall vid Kattfjorden visar att likartade

ström- och skiktnings variationer förekommer i detta, område, vilket ger an-

ledning att förmoda att förhållandena är likartade i vikar och bukter i Värm-

landssjön.
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WATER EXHANGE IN THE SOUNDS BETWEEN THE FINNISH MAINLAND
AND THE KEMIÖ ISLAND THROUGH THE STRÖMMA NARROWS

Veli Hyvärinen The Finnish Hydrological Office

Abstract

In the Strömma narrows the water exhange from the sea to the sounds
around the Kemiö island is gouverned by the oscillations of water level
in the Baltic Sea. During the summer of 1966 The Finnish Hydrological
Office made water level and current observations in theStrömma narrows.
Water discharge curves were determined for the Strömma sounds.
Water stream flow was observed to be nonsymmetrical, ie. under same
water level difference conditions the water discharge was greater when
water was streaming to the south than to the north. This phenomenon
may be caused by the geometry of the narrows;, the current to the south
shows less turbulence than the converse current. From the discharge
curves and water level observations it is hoped to find out if there are
any net currents around the Kemiö island.

Introduction

The strong periodic water currents in the Strömma narrows in South-

West Finland have been known for long time. The currents are caused

mainly by the oscillations of the water level in the Baltic Sea. The period

of main oscillation is about 12 hours. In 1966 (from 17 jun to 8 oct)

The Finnish Hydrological Office made water level current and discharge

measurements in Strömma. The results were needed for the planning of

the new channel and highway bridge, which were completed in 1968.

Water exhange conditions after this have not been investigated. Therefore

the results described here are for the period before 1968.

Observations

Water stages were observed on four recording gauges, Strömma S,

Strömma N, Salo and Rajalahti. (Figure 1). A series of 18 water dis-
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charge measurements were rrd.de in the old Strömma channel by the usual

velocity-area-method. Five current meters were in simultaneous use in

these measurements because of the rapid changes of the discharge. From

these measurements and from the theoretical equation

Q = k(2g H ) 0 ' 5

the discharge curves in Figure 2 were determined. In this equation

Q = water discharge in m / s in the old Strömma channel,

k = coefficient calculated from the actual measurements,

g = 9.81 m/sec , the acceleration of gravity, and

AH = IH(Strömma N) - H(Strömma S)| = water level height

difference between the gauges in Strömma N and S.

From the discharge curves in Figure 2 it is se.en that for the same water

level difference AH the discharge to the south is greater than to the north.

In streaming to the south the water enters the narrows with less turbu-

lence than in streaming to the north.

Figure 3 shows an example of water exhange through the Strömma narrows

from 30 aug 1966 to 5 sep 1966. In the same time the avarage water

discharge from the rivers in the mainland around the Kemiö island was

about 5 m /sec = about 0.5 • 10 m .

Discussion

During the trial period in Figure 3 there has been a net water flow around

the Kemiö island counterclockwise, ie. in the converse direction of the

nonsymmetry of the discharge curves, shown. This means that this non-

symmetry cannot be the only factor to determine the net water currents.

The winds and currents of f the Baltic Sea have a strong effect. . : , . i

The observation'period of ihe summer of 1966 is too short to make it
possible of calculating any reliable independent frequency distribution of
the water currents in Ströhuna. Figure 4 shows that there is no clear
dependence between the discharge Q arid the rate of change of water level
dH/dt in Strömma. So any,good comparisons between Strömma and some

US!
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other sea level station cannot be made for determining the discharge
frequences in Strömma on the basis of the known water level change rate
frequences at other stations. Figure 5 shows the comparison of dH/dt
and amplitudes A between the Strömma S and Hanko gauges. A and dH/dt
are both seen to be in Strömma about 1. 2 times larger than those in
Hanko. From these and from the results of HELA and L.ISITZ1N very
rough distribution values of the Strömma current frequences can be cal-
culated:

Q(50 %) = about 40 m3 /s ,
Q(10%) 70
Q( 1 %) 100
Q(0. 1%) 130 „
Q(0. 01%) 160 rn / s .

The cross section of the new Strömma ehauuel is many times larger than

that of the old. For this reason the geometry of the current through the

Strömma narrows has changed radically after 1968. A new series of

observatons is needed to describe the situation today. After these possible

observations more detaild frequency analyses of the currents may be made

and they would be of more importance.
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THE FLOW OF WASTE HEAT FROM THERMAL, ELECTRICITY PRODUCTION

Jörgen Christensen

M.Sc. &M.A., Senior Scientist, Aktiebolaget Atomenergi, Stockholm

Abstract

The cooling/electricity ratio for a thermal power plant may be expressed as
a function of the thermal efficiency defined in a suitable way. The ratio varies
considerably for different types of plant- The flow of waste heat from thermal
electricity production in the Nordic countries anno 1980 is assessed to be 22GW.
The waste heat flow to the world's hydrosphere to-day is very small by oceano-
graphic standards, but its effects may soon become decernible. The Baltic Sea
and Sweden are mentioned in particular.

Introduction

When heat is transformed into work through a thermal cycle process, entropy

is degraded from one temperature to a lower temperature, e.g. that of the en-

vironment. The flow of low grade heat, that is let out at this degradation and

must be dissipated, is often designated "waste heat"; but this term is in so

far misleading as said heat flow is a necessary part of the process, partly

analogous with the outlet water flow from a water turbine.

One of the conditions of industrialisation in Europe was that we succeeded in

mastering the thermal cycle working process and in utilising it at a large scale.

During the first hundred years the effects of the degradation heat, which is

thereby conveyed to the environment, were marginal compared with the heat

flows of Nature and they were hardly observed; the process units (heat motors

or heat engines) were spread out and small — mostly of a thermal power well

below 10 MW.

The consumption of thermomechanical work has however grown exponentially

and seems to so continue. The same is true of the size of the biggest process

unite, i .e . the electric generating plants, which has now passed a thermal

power of 3 000 MW.

The flow of degradation heat from such a plant is about 2/3 of its thermal

power and its magnitude is fifteen times that of the net radiation from the sun

on a square-kilometer of sea or ocean surface. With this tremendous geogra-

phical concentration of power the heat influence's tangibly the close and poss-

ibly the far environment of the plant, i
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Thermodynamics of Thermal Electricity Generation

The efficiency of an energetic process may be defined in many different ways.

Usage comprises some twenty definitions. Here below I designate by 'thermal

efficiency'or "I)' the value of a fraction* whose numerator is the most economi-

cal output of the engine-generator minus its average consumption of auxiliary

power and minus the average consumption of auxiliary power by the whole

plant, e.g. for circulation or, if boiler with firing, for air blowers, coal

mills etc., and whose denominator is the flow of enthalpy with the working

medium from the heat source minus the flow of enthalpy with the working me-

dium entering the heat source.

Using the symbols in figure 1 the definition may be expressed as follows:

_ p _ p _ p _
17 ^21 22 23

A

24

H l ~ H l 6

The steam plant depicted is used as an example only and Will be used as such

again below. The definition applies equally well to other closed working cycles,

e.g. with gas turbines and MHD, but not to the generation of chemo-electricity

("fuel cell power"). It may be convenient to use an other definition for com-

bined process steam or district heating and electricity generating plants, but

such plants are of minor importance in the present context.

F o r a q u a s i - s t a t i o n a r y change of s ta te in an open s y s t e m the f i r s t law of

t h e r m o d y n a m i c s m a y for ins tance be e x p r e s s e d a s fol lows: '•' ' •_•" "-

Ah + L ( | c) + g AB = Tds - | wfr | -

i .e . the increase of (specific) enthalpy plus the increase of kinetic energy and

of potential (gravitational) energy; equals the input of heat ( \ Tds minus the '

frictional loss j w, t ) minu» the techiiical work performed, w. .

When applying the law in this form tö a normal turbo-generator set the in-

creases of kinetic and of potential energy are negligible. Assuming further
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TURBO-GENERA TOR PLANT

Sketch of flow diagram with boundaries. Figure 1.

H enthalpy ., Æ
H flow of enthalpy W
h specific " " j /kg
P electric power W

system boundary

11:
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that the state of the system is stationary, that among its limiting surfaces only

that of the turbine condenser is diatermanous we find through derivation with

the symbols of figure 1 that ,'• ; .

H 1 6 " H 1 = H 2 5 ~ H 2 9 " P 1 9 . ' " ' i ' " ' "

Or, after inserting 1) from the preceding paragraph:

w _ w P
rt29 25 ~ 1} 19

— which is the fundamental equation,:,stating the relation,between the flow of

degradation heat from "the turbine to the environment, the electric power de-

livered from the plant and the thermal efficiency of the turbo-generator set as

defined above. •; '• . . . • • . . • ? ••• ,, • ••

The generator is inmost cases cooled with hydrogen or water, the turbine

bearings are cooled with oil or water'. 'These hê at flows as well as the heat

loss from the surface of the set have for the sake of simplicity hot been sepa-

rated but are comprised"by H-Q — H24» they are in other words regarded as

being transferred tö, the renviroiiment?with, the main flow of cooling water. •'• - ':

This is often, though liot always, what does .in fact take place. Their sum

may be as large: as 10 % of the he at_!flöw1 rom the turbine condenser. ,

The ratio of the heat flow with th:e ,̂cooling water to;t3ie-net,electric powet is :

c/e-power ratio = v>'
19

= ̂ - 1

The system boundaries and the definition of efficiency are deliberately chosen j

such that losses from the heat source — e.g. in the form of gamma heating of

reactor shielding or hot'smoke from,the chiiinney of a fired boiler — are; ex- i,

eluded. These flows are not insignificant (with a fired boiler they may be 1.5.̂ 8.

of the heat flow from the turbine condenser), but they are transferred;mainly

to the atmosphere, ,to wnose^ heating they will niot, contribute tangibly for along,

time-to come. In contrast the heat flow from thg turbine condenser is as yet

most frequently transferred to the hydrosphere and thence belongs to the field

of interest off the presefit conference. • ' * - - " . .

the]

C

'a-/A- ">':4: '$'•"'-. <
0 .
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Generation Plant Aspects

TheJieat_Jlpws_from.U.l§.Iits_c>f Different _T££es_

Table 1 shows data for a few electric power plants. The last column contains

the c/e-ratio; the variation is considerable.

The smallest c/e-ratio is that of the Eddystone unit, built 1957 and using water

in the supercritical state as the workiig medium.

The plants with advanced reactors also have quite moderate c/e-ratios. Thus

for the plant with a reactor of Dragon's type the c/e-ratio is merely 12 %

bigger than that for Eddystone; the heat flow from the chimney of the Eddy-

stone unit is however itself approximately 12 % of the cooling water heat flow.

Hence we find

t h a t there is no significant difference between the heating of the local en-

vironment by a modern electric power plant with a fired boiler and that by an

electric power plant with a reactor of advanced type and the same net electric

ou.put,

t h a t the heating of the local environment by a plant with a reactor of the

types prevailing today (i.e. carbon dioxide-graphite, boiling water, pressur-

ised water) is 70 to 100 % greater than that by a plant with a fired boiler or

with an advanced reactor for the same net electric output.

Me_tho_ds_oJ JDirmmshing^ He_at_Flow_ ;

In order, to utilise the fuel exergy well with a thermo-mechanical cycle the

heat should be transferred to the working medium at a high temperature; with

a »team cycle this is partly achieved through superheat and reheat. Further-

more the exergy ecöroiqlhy may be improved;if the cycle heat flows are trans-

ferred through small temperature differences; this is partly achieved through

preheating of the feed water, which has the consequence that the cycle ap-

proaches a Carnot's cycle. '.-•'..'

These tn^thods*aro6 well kiiown and'areiboth applied in modern.power plants

with fired boiler». Superheat is however not used in atomic power plants of

the types common today; one consequence of this is that these plants heat

their environment tome 20 % more than they would otherwise have done. The



COOLING/ELECTRICITY POWER RATIO FOR THERMAL POWER PLANTS OF DIFFERENT TYPES. Table 1.

, . . . - . Country -,: Type of Admission steam Net e l e c t r i c Cooling n c/e
" o r ! h e a t ., t _ „ „ „ „ „ power per water thermal ,* power

^ ; countries source" tempv; P r e s s u r e
 u n i t inlet efficiency2) ratio

temp.
bar MW

p
°C

1. Stenungsund G2 -

2 , Karlshaari I

3. Eddys tone, block 1

4,lWylfa l ;","•

5. Indian Point-2

7. Oyster Creek

8. Pickering
9 . Marviken with

superheat

10.> Marviken without
superheat

11. Oskarshamn r

12. PFR 2nd phase

13.HTR (Dragon type)

14. Helium, AE:s
design study

I Sweden *:..

: Sweden / ;

USA

r UK. ; "';':

•; USA ; •.';

USA,, -..•:

USA ~

Canada

. Sweden

Sweden

Sweden

. U K

OECD

Sweden

•' ' ' - 2 : - "•

: firing

;_ firing

.firing

CGR

,PWR

PWR

BWR

PDR

SSDdR

BDdR

BWdR

MaB

HeGR

FHeB

3

530

535

r 649

401

(315)

(285)

472

259

284

540

565

519

4

120

180

; 345

46

-

-

41

47

68

160

170

159

5

155

314

325

590

873

780

515

508

193

131

4OO3)

275

528

1020

6

6

6

15

10,3

-.

-

• - "

-

7

7,5

11

-

7

0,422

0,452

0,461

0,320

0,323

0,324

0,328

0,297

0,336

0,284

0,327

0,42

0,435

0,408

8

1,37

1,21

1,16

2,12

2,10

2,09 i

2,05

. 2,37

1,98

2,52

2,06

1.4
1,30

1,46

9

1) type synbols: CGR-CO2 cooled graphite reactor,
Pvnt-pressurized H2O reactor, PDR-pressurized
D2O reactor, BSDdR-boiling and superheating

T P2O reactor with s ingle cyc l e , BHaB-fast Na-
cool«d breeder, HeGR-helium cooled graphite

reactor, FHeB=fast helium cooled breeder.
2) n approximately as defined in the text .
3) In original contract . Has now been increased

to about 440 MW.
4) Comma not point i s used as the decimal s ign .

N)
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Marviken D2O-project (which will not be realised) in line 9 and 10 illustrates

this .

The degradation heat flow may also, in apparent contradiction of the Carnot

principle, be influenced by the choice of working medium.

Finally the degradation heat may be i lised and its effects on the environment

thereby at least modified.

Heat Flows in Part icular Cases

WasJte_HeatJrpm_H.ants ln_theJ^r_dic_Cpuntri'JS _1980

Table 2 shows the heat flow estimated coarsely on the basis primari ly of

Nordel 's prognosis from 1969 (1).

HEAT FLOW FROM ELECTRIC POWER PLANTS IN THE NORDIC COUNTRIES IN 1980. Table 2 .

Denmark

Finland

Norway

Sweden

All together

Production of e lec t r i c i ty

annual
growth
1970-1980

%/a

annual mean power

total

GW

therma l

GW

10,0

7.1
4,0

7.3

6,5

4,1

4,8

11,5

15,1

35,5

1)

3.5

0,6

8,3

16,6

c/e-
ratio

1.3
1,6

1.7

1,9

1.7

Flow of
waste
heat

GW

4,3

4,5

0,8

12,6

22,3

i

Iceland is mentioned in the text.

In a recent forecast rather 16,6GW, see table 3.

The proportion of the thermal power generated in plants with cold condensers

is, I assume, 0,80 and constant for the four countries (cf. 0,79 for Finland

according to (2) p. 118). It. depends i.a. on the amount of district heating.

The cooling/electricity ratios are estimated from table 1 and from the plant

type spectra in the Nordel prognosis. Denmark is expected to stick to fired

boilers,<>whereas atomic power plants dominate the thermal production of

electricity in Sweden.
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Iceland has a great water power potential and, i s therefore not mentioned in

table 2 . The mean electr ic power in 1967 was 0 ,08 GW (3), whereas the po-

tential water power i s perhaps as large as 4, 0 GW (4).

å ^ — ^ ^ - f rjpm_PJ;aj?tS l^Sweden^No^wjindjLn the, Future,

The flow of degradation heat from thermal power plants in Sweden increases

rapidly, table 3 . The reason i s that most of the economically available hydro-

power (now a s s e s s e d to be 7 GW of a total 23 GW, annual mean power (5)) i s

uti l ised to-day just as in Finland.

HEAT FLOW FROM ELECTRIC POWER PLANTS IN SWEDEN. Table 3 .

Production of e l e c t r i c i t y

Hypothe-
t i c a l rate
of growth
after 1980

%/a

Year
Annual mean power

total from plant
with cold
condensers

Gtf

c/e-
ratio

Flow of
was te
heat

Hypothetical
heating of

Göta älv

centi-
grade

largest
8 rivers
in
Sweden,
centi-
grade

1967
1969

2000

2050

6,2
6,6

1980 16,6
2000 53,4
2050 981

77,7

3640

0,15
1,26

7,8

37,0

782

55,7
2890

1.4
1,4

1.5

1,5

0,21
i, 76

14,8
55,5

1173

83,2

4340

0,09
0,73

6*1
23

(485)

34,4
(1795)

0,015
0,13

1.1
4,0

85

(315) 6

Please note the word "Hypothetical"; the table i s not a prediction.
Comma not point is used as the decimal sign.

I have used two rates of annual growth, namely 6 %, which is between variant 1
(7,2 %/a) arid variant 2 (6,7 to 5,8 %/a by the end of'the'period) for the U Tie
until 1985 in the prognosis by Energikommittén (6). The rate 8 %/a'is an aver-
age for 1970-80 according to a recently revised prognosis by the national oper-
ation headquarters (7).

The. c/e-ratio after amaximumiof 1,9 is assumed to decrease with the intro-
duction of fast breeders. „ - • • , . . , . . i

J
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In order to illustrate the heat flows the hypothesis is made that they heat the

water flow of Göta älv — the largest Swedish river — at its mouth, or the

sum of the flows of the 8 largest rivers.

To visualize trends and consequences let us continue with some hypothetical

reasoning:

Assume, that the power of all condensing plants at the shores of the Baltic Sea

anno 2050 is five times that of the Swedish plants, that evaporation, conduction

and radiation, from the Baltic are constant, that the outflow equals the net out-

flow, and that the electricity production has continued to increase at a constant

rate of 6 %/a. Then the temperature of Öresund and Store Baelt will have

risen 94 degrees centigrade.

Assume instead, that said heat flow is dissipated exclusively by evaporation,

from the sea or from cooling towers. To the atmosphere will then annually be

transferred an amount of water equal to 30 % of the total Swedish precipitation.

What will actually happen? As regards the production of electricity it seems

reasonable to suppose that it is not for the whole period best described as a

simple exponential function, but rather as for instance a multiple exponential

of the type a • exp(-b exp(-ct)), which implies a growth curve with s-form and

a saturation value of a . To find a basis for plausibly estimating b and c ,

which determine the time when the growth rate stops increasing and the s-form

begins to be revealed, is extremely difficult. To estimate the saturation value

is a more manageable task, although it will depend on many complex factors

such, as the political conditions; if some time after a period of growing econo-

mic integration national frontiers should cease to exist, large movements of

people and of production factors will take place — and with them electric

power generation. That the waste heat flows from the countries around the

Baltic Sea should eventually reach 5.x 1173 GW may not seem probable. Still,

with a saturation value of electricity production of 100 000 kWh • person" • a"

(which is about 10 times the world maximum to-day) the corresponding popula-

tion would be only 425 million.

The average power this year of the world's electricity generation will presum-
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ably be about 540 GW (in 1966 it was 3 602 TWh/a (11) or 412 GW).

Approximately 20 % is hydro-power; ignoring district heating, which is a
much smaller fraction than that used above for the Nordic countries, and as-
suming a c/e-ratio of 1,3 for the thermal part, the degradation heat flow is
found to be 561 GW. Of this heat flow .roughly 85 % (my conjecture) or 477 GW
is conveyed directly to the hydrosphere (the sea and rivers) and the remaining
84 GW to the atmosphere in the form of heat of evaporation from wet cooling
towers.

For a comparison the heat flow with the Gulf Stream or — more concisely —
the difference between the enthalpy flow with the Gulf Stream entering the Nor-
wegian Sea and the enthalpy flow through the Denmark Strait with the East
Greenland Current (as calculated by F. Model 1950 (10)) is 69 000 GW
(16,5 • 10 1 2 cal per sec). .

Hence the heat flow to the hydrosphere from the world's electricity production
is.about three quarter of a per cent of the heat flow with the Gulf Stream in
the North Atlantic Ocean — now, anno 1970.
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TERMISKA EFFEKTER AV STORA VARMVATTENUTSLÄPP I MÄLAREN

(Thermal Effects of Heated Effluents in Lake Mälaren)

Hydrolog Bengt Carlsson Sveriges Meteorologiska och Hjrdrologiska Institut

Sammanfattning

SMHI har undersökt de termiska effekterna av varmvattenutsläpp i Mälaren från ett
kraftverk i Hässelby och två i Västerås, el-effekt l60 resp 200 och 300 MW. I
Västeråsfjärden - djup 10-15 m - har sommartid en tydlig horisontell temperatur-
gradient ovan språngskiktet ut till minst 10 km avstånd från utsläppsplatsen upp-
mätts. Utanför Hässelbyverket - djup 15-20 m - har vintertid varmvattnet inskik-
tat sig på 10-15- m djup, vilket observerats på mer än 5 km avstånd från verket.
I Västerasfjärden har varmvattnet vintertid huvudsakligen följt bottenprofilen
men samtidigt mer eller mindre höjt temperaturen i hela vattenmassan ut till
drygt 10 km avstånd från verken. Beräkningar visar att i Västeråsfjärden mellan
20 och Uo % av det från AB Aroskraft utsläppta värmet avgår till atmosfären via
utsläppsvaken.

Inledning

De senaste åren har i vårt land en allt större efterfrågan på elkraft och värme

framtvingat ett ökat byggande av kraftvärmeverk. Då dessa verk i många fall för

sin drift är beroende av icke oansenliga mängder kylvatten, som, sedan det upp-

värmts ett antal grader, slappes ut i recipienten, torde en miljöpåverkan icke

kunna uteslutas. Med syfte att kartlägga kylvattenutsläppens termiska effekter

har SMHI utfört temperatur- och ismätningar bl a utanför Hässelbyverket och i

Västeråsfj ärden.

Recipienten

Kylvattnet från AB Aroskrafts kraftvärmeverk och Statens Vattenfallsverks kraft-

verk i Västerås slappes längst inne i Västerasfjärden, vars yttre delar, Ridö-

och Fulleröfjärdarna, utåt begränsas av den på drygt en mils avstånd från Väster-

ås belägna Ridön. Vattenomsättningen genom sunden på ömse sidor om Ridön torde

vara mycket blygsam» Sommartid förekommer i Västeråsfjärden vindgenererade

strömmar på i genomsnitt 5 cm/s. Vintertid är under naturliga förhållanden fjär-

dens vatten i.det närmaste stillastående. Djupet i Västeråsfjärden, fig 1 a, är

mestadels drygt 10 m.
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Kylvattenmängder. Utförda mätningar

AB Aroskrafts anläggningar i Västerås togs i bruk försommaren 1969» men varmvat-

ten hade då redan sedan många år släppts ut i Västeråsfjärden från Statens Vat-

tenfallsverks kraftverk i Västerås. Kylvattenmängderna från detta senare verk är

vid full drift c:a 1*1,5 m /s med temperaturförhöjningen c:a 8°C. Förhållandevis

obetydliga kylvattenmängder släpptes emellertid ut 1967/68 medan under säsongerna

1968/69 och 1969/70 driften pågick i , i det närmaste, fu l l skala.

Kylvattenmängderna från AB Aroskrafts kråftvärmeverk låg i juni 1969 på 20 000 m

per timme el ler c:a 5,5 m /s med en temperaturförhöjning hos kylvattnet på c:a

13°C, vilken temperaturförhöjning sedan var i t den vanligaste ända fram t o m ap-

r i l 1970. Kylvattenföringen låg under en dryg månads t i d under vintern 1969/70
o

på c:a 11 000 m /tim. En del avbrott har även gjorts i driften.

I Västerås-, Ridö- och Fulleröfjärdarna har SMHI utfört temperaturmätningar sedan

i januari 1968. Mätningarna har ägt rum regelbundet, med c:a 2 månaders mellanrum

och har vintertid omfattat c:a'60 vertikaler i vilka temperaturen mätts på varje

meters djup, fig 1 a. Under isfri tid har förutom vertikala mätningar även ut-

förts s k termisk kartläggning, innebärande att termistorer bogserats på 0,5 och

3 m djup under det att temperaturen kontinuerligt registrerats med skrivare.

Resultat av undersökningarna

Sommarmätningar

Temperaturkartläggningen i fig 2 a utfördes i slutet av juli 1968 och vid en t id-

punkt då inget kylvattenutsläpp hade ägt rum i Väst eras fjärden. Språngskiktet låg

vid t i l l fäl let på c:a 5 m djup och temperaturdifferenserna mellan över- och under-

liggande vatten var 3-1t°C. Under mätdagen rådde övervägande västliga t i l l sydväst-

liga vindar. Genom vinddrivning av ytvatten orsakade dessa en c:a 0,5 högre tem-

peratur längs den östra än längs den västra stranden. Det i sammanhanget vikti-

gaste resultatet är emellertid att någon temperaturgradient i fjärdens längdrikt-

ning icke kunde iakttagas.

Den 2.7.1969 hade sedan en tid tillbaka pågått kylvattenutsläpp på 20 000 m3/tim

från AB Aroskrafts kraftvärmeverk. Utsläppsplatsen är på fig 2 b utmärkt med: as-

terisk (*). Kylvattnet mynnar på ett par meters djup via en c:a 80 m lång och

med ett stort antal c:a 1 dm stora hål försedd trätub. Effekten av detta arrange-

mang blir ett ytutsläpp utan praktiskt taget någon horisontell hastighet på ut-
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släppsvattnet.

Till skillnad från sommaren 1968 kunde den 2.7.1969 - och även vid här icke i fi-

gur redovisade mätningar den 3.6, k.9 och 30.10 - en tydlig horisontell tempera-

turgradient i fjärdens längdriktning iakttagas. Mätningarna den 2.7 Jiade före-

gåtts av en period med mycket varmt och vackert väder, varför ett kraP-cigt språng-

skikt - 6-8 graders temperaturskillnad på epi- och hypolimnionvatten - hade bil-

dats. Språngskiktet låg inne i Västeråsfjärden på 5-6 m djup och i sunden vid

Ridön något djupare, 8-10 m djup.

De horisontella temperaturdifferenser som vid detta tillfälle uppmättes mellan

vattnen kring Ridön och inre delen av Västerås fjärden var på 0,5-metersnivån

2-3°C och på 3-metersnivån 1-3°C.

Denna temperaturförhöjning i Västeråsfjärdens inre del är så stor att man, trots

den naturliga högre temperatur som sommartid kan förekomma i en viks inre delar,

med största sannolikhet kan antaga att kylvattenutsläppen här har spelat en stor

roll.

Den 3.6 och 1.7 gjordes särskilda temperaturstudier i området närmast kylvatten-

utsläppet, fig 2 c. På figuren har angivits dels de isotermer som erhölls vid

den termiska kartläggningen, dels storleken av teoretiskt beräknade avkylnings-

ytor. Ytorna, som är beräknade enligt ref (l), utgör en övre gräns för varmvatt-

nets spridning vid stationära förhållanden, och är en funktion av meteorologiska

förhållanden, kylvattenmängder och vattentemperaturer. Hänsyn tages inte till

blandningseffekter.

Som synes av nedanstående sammanställning stämmer det resultat som erhållits vid

mätningarna tämligen väl med det beräknade. Man måste vid bedömningen ta hänsyn

till att ytor med hög övertemperatur blir mindre än de beräknade beroende på av-

kylningen genom den initiella blandningen. En annan följd av denna snabba tempe-

ratursänkning är att eftersom det ej hinner avgå så mycket värme till atmosfären

kommer vid beräkningarna även för små ytor med låg övertemperatur att erhållas.

Beroende på kylvattenutsläppets utformning och vissa egenskaper hos recipienten,

t ex svaga naturliga strömmar, har dessa fel vid här redovisade mätningar varit

förhållandevis små.
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hå '
Övertemp på utsläppsvattnet 5,5 C

Normal ytvattentemperatur 11,5 C

Kylvattenföring 5,5 m / s

Vindstyrka 2,5 m/s

' 2
Övertemp Avkylningsytor (km )
( C) uppmätta beräknade

Övertemp på utsläppsvättnet 13,5°C

Normal ytvattentemperatur 20,5°C

. Kylyattenföring.5,5*m /s

Vindstyrka 3,5 m/s

Övertemp Avkylningsytor (km ),

(C) up-pmätta ' beräknade

0,1
0,5
1
2
3
k

0,7
0,2

2,6
1,6
1,1
0,7

0^2

0,1
0,5
1
2
3
k
5

=5
0,9

0^03

1,8
1,1
0,9
0,6
0,5

o',3
0,2

En uppfattning om varmvattnets utbredning i vertikal led nära utsläppsplatsen fås

av fig 2 d, vars mätvärden upptogs samtidigt med den i fig 2 c från den 1.7 redo-

visade temperaturkartläggningen. Varmvattnet bredde vid detta tillfälle ut sig

huvudsakligen ner till mellan 1 och 2 m djup, vilket djup också utgjorde gränsen

mellan en söderut gående varmvattenström och en under denna mot norr gående kom-

pensatioricström. Strömningen åstadkom att längs hela snitt t, som ligger i varm-

vattnets huvudsakliga strömriktning, samt kilometern närmast utsläppet i snitt B

och C, något språngskikt i egentlig mening inte kunnat bildas.

Ett problem som till en del belyses av fig 2 d är kylvattenutsiäppets placering

i förhållande till intaget. Såsom nu är fallet, med ett avstånd mellan intag och

utsläpp av drygt 500 m, kan man med stor säkerhet säga att en viss recirkuiation

förekommer. Ett par grader högre temperatur än,den förhöjda "normaltemperaturen"

i inre. Västeråsfjärden" uppmättes också under sommaren 1969 på intagsvattnet.

Vintermäthihgar '" ' "'-'•• " ̂'- "

Helt annat spridnlngsförlopp än" på sommaren föreligger "under vintern då ju feci-

piénténs temperatur understiger den temperatur, '+U°GV vid vilken 'sötvatten 'lar'"

sitt täthetsmaximum.*, Ö-grådigt/:TOttén\tiarungefär samma, täthet''som'8-grådigtL. r

Hela Vintern 1909/7.0 var en valt^öppen^kring kyivattenutsläppet'hjess^storiek"va-

rierade: under januari och febriiari med väderlek: och
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tast omkring 0,2-0,U km . Från och med "början av mars skedde en ständig utvidg-

ning av vaken och i slutet av april var större delen av Västerås-, Ridö- och Ful-

leröfjärdarna isfria medan de utanför Ridön belägna Blacken och Granfjärden fort-

farande var islagda. Vindens betydelse för mynningsvakens storlek framgår t ex av

att vindkantringen från SE till N mellan den 26 och 27.1 medförde att vakens ut-

sträckning mot söder på ett dygn ökade med c:a 500 m. Hur vinden kan ha denna

effekt visar mätningarna i utloppsvaken den 2^.3, fig 3 a, varav framgår att

varmt vatten förekom relativt nära iskanten. En intressant iakttagelse i samma

£igur är också att det förelåg sommarskiktning i den inre delen av vaken och s k

omvänd skiktning närmare iskanten. I skiljezonen, som var relativt skarpt marke-

rad, var temperaturen nära nog homogen +k°C.

iplatsen fås

m 1.7 redo-

e ut sig

de gränsen

sående kom-

ger i varm-

t i snitt B

placering

n intag och

cirkulation

mperaturen"

attnet.

då ju féci-

atten.har

grädigt. :

storlek' va-

och-;iag öf-

Den vidare spridningen av varmvattnet ut i fjärden har för tre tillfällen åskåd-

liggjorts i fig 3 b. Vintern 1967/68 förekom inga varmvattenutsläpp av betydelse

i Västeråsfjärden, varför de temperaturvärden som uppmättes då kan betraktas som

representativa för opåverkade förhållanden. För jämförelse kan också nämnas att

vid temperaturmätningav som gjordes i början av april 1970 i den öster om Väster-

åsfjärden belägna Kungsåravikens temperaturer uppmättes som på motsvarande djup

låg mycket, nära de från Västeråsfjärden i mars 1968.

Vintern 1968/69 var värmeutsläppet i Västeråsfjärden i calorier räknat ungefär

hälften av 1969/70 års, men p g a den lägre kylvattentemperaturen och därmed

mindre värmeavgivningen till atmosfären var värmetillförseln till recipienten

mer än ;hälftan av följande vinters. I fig 3 b kan man t ex lägga märke till 1,5"

graders isotermen, vilken i mars 1968 låg på 10-11 m djup, i mars 1969 kring c:e.

k m djup och i mars 1970 helt nära ytan. Bottentemperaturen steg från 2-2,5 C

1968 till c:a 3,5°C 1970. Totala värmeinnehållet i fjärdarna ut till Ridön har

för mars 1968 beräknats'till 3,3 . 10 cal, för mars 1969 till U,8 . 101 cal

och för mars 1970 till 6,5 . 101' cal.

En beräkning av.,värmebalansen för tiden 17-12.1969 till ?.U.3.1970 illustreras i

fig h. Hur mycket värme som avges till atmosfären från mynningsvaken är beroende

på dif f erenset. mellan ytvattentemperaturen och lufttemperaturen. Under januari

och mars, då temperaturen emellanåt sjönk till nedåt -20°C, beräknades värmeav-

givningen till luften till mellan 30 och Uo % av tillförd värme, medan i slutet

av mars, med nära 0-gradig lufttemperatur, värmeavgivningen låg strax under 20 %.

Siffran 0,7 . 10 cal för värmeavgivning till atmosfären vid Statens Vatten-
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fallsverks kraftverk har erhållits genom jämförelser med tidigare utförda beräk-

ningar ( l ) . Man kan ur fig h konstatera att av tillförd värme under vintern nära j
I

1*0 % stannade kvar innanför Ridön, lika mycket gick ut i Blacken och Granfjärden j

samt att drygt 20 % avgavs t i l l atmosfären i utsläppsvakarna. \
i

i
En annan typ av recipient än Västeråsfjärden utgör Lambarfjärden, vid vilken Häs- i

selbyverket ligger. Denna fjärd har ett djup på 10-15 m omedelbart utanför verket >

och ända upp till 50-60 m något längre ut. Vintertid förekommer ibland naturliga I

strömmar, som kan vara både nordliga och sydliga. På grund av uppströmmande vat- j

ten från Saltsjön kan därför vid vissa tillfällen en svag salthaltsgradient före- 1

komma. Under den tid här redovisade mätningar pågick var kylvattenmängderna från :

Hässelbyverket drygt 6 m /s och med temperaturförhöjningen 8-9°C-
i
i

En jämförelse mellan varmvattnets inskiktning vintertid i Västeråsfjärden och

Lambarfjärden visar en del skillnader som framgår av fig 1 b och 3 b. Som synes

följde det i Västeråsfjärden praktiskt taget bottenprofilen, medan det i Lambar-

fjärden skedde en tydlig inlagring på 10-metersnivån. Varmvattnet kunde i båda

fallen spåras mycket långt från vaken. ± västeråsfjärden återfanns det ut till

Ridön, där det "rann" vidare ut i de stora mälarfjärdarna Blacken och Granfjär-

den. I Lambar- och Lövstafjärdarna indikerades varmvattnet på en dryg halvmils

avstånd från verket och låg då fortfarande på c:a 10 m djup.

Avslutningsvis kan således konstateras att varmvattenutsläpp av här diskuterad

storlek torde kunna orsaka en i många sammanhang betydande temperaturförhöjning.

Son framgått gäller detta i första hand recipienter med förhållandevis ringa

djup och dåligt vattenutbyte, till vilken typ av recipienter även måste räknas

så stora vatten som en del mälarfjärdar.

(1) MILANOV, T, Avkylningsproblem i recipienter vid utsläpp av kylvatten, SMHI,

Notiser och preliminära rapporter, Serie Hydrologi, nr 6, (19-69)
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Fig 1 Översiktskartor med provtagningsstationer

(General maps with sampling stations)

a) Västeråsfjärden b) Lambarfjärden

i . ii

"••?-.
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UTSLÄPP AV KYLVATTEN

(COOLING WATER OUTLETS)

av tekn. lic. lan Larsen, Vattenbyggnadsbyrån VBB, Stockholm.

SAMMANFATTNING

De väsentliga faktorer bestämmande för kylvattnets spridning i recipienten

diskut eras. Vinden är av stor betydelse dels genom ökad avkylning dels genom

förflyttning av kylvattenskiktet dels genom att den åstadkommer turbulens.

Modellförsök kan därför knappast bringas att återspegla prototypen. Slutligen

omnämnes användning av kyltorn före utsläpp i recipienten varvid värme-

belastningen på denna kan reduceras väsentligt.

Värmeföröréningens stora betydelse framgår av att för varje energienhet som

vid ett-kärnkraftverk eller konventionellt värmekraftverk produceras som

elektrisk energi måste ca två enheter avledas via kylvatten som överskotts -

värme. Detta motsvarar 8 uppvärmning av 50 m / s eller 400* 10 cal/sek

för varje 1000 MW inställerad effekt. Den slutliga recipienten för dessa värme-

mängder är atmosfären antingen avkylning en sker direkt, exempelvis via kyl-

törh eller indirekt via ett vattendrag.

Analyserar man värmebalansen för ett vattentnagasin och koncentrerar sig på

de marginella ändringar,av värmeflödet genom in- och utstrålning, avdunst-

nmg och konvektion kan man beräkna ökningen i värmeförlust för varje grads

uppvärmning, av vattenytan vid i Övrigt samma meteorologiska förhållanden.

"SMan'atb^raki^ och ger

värden av

tjockt skikt medj?t grad! célcius* pr dygn. Denna avkylningshastighet beror

främst på vindhastigheten^ a .

specifika vikt

s fett yWtteridrag^att utbreda sig i ett tunt skikt på

i i - - . •

? ' i f '
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recipientens yta. Förbises blandningen och värmeavgivningen mot det under-

liggande skiktet följer av principen om linearitet mellan temperaturhöjning

och värmeavgivning att storleken A av den yta som uppvärmes ett visst antal

grader at i förhållande till naturlig jämvikt är oberoende av strömningsför-

hållandena. För detta samband gäller

A = Qo/K- In (it At )

där Q är kylvattenflödet, A to kylvattnets uppvärmning och K ovan angivna

avkylningshastighet i m / dygn. Strömningsförhållanden avgör däremot var

denna yta är lokaliserad.

Medtas inblandningen mellan kylvattenskiktet och omgivningen sjunker tempera-

turen snabbare med växande yta än vad ovannämnda formel anger. Samtidigt

berörs en större volym av uppvärmningen. Om olägenheten för recipienten är

proportionell mot uppvärmningen är den summerade olägenheten ytmässigt

men ej volymmässigt sett oberoende av utspädningen.

En viktig1 faktor för spridningen är den genom uppvärmningen förorsakade

täthetsminskningen hos kylvattnet. Denna minskning har till följd att kylvattnet

sprider sig som ett tunt ytskikt på recipienten och delvis spärrar för vatten-

bytet mellan kylvatten och recipient. Därvid minskas risken för återcirkulation

även i det fall där kylvattenintaget ligger uppströms men på en lägre nivå än

kylvattenutsläppet. Detta har exempelvis utnyttjas vid utformningen av kyl-

vattenintaget för ett planerat kärnkraftverk vid Lilla Värtan i Stockholms

inner skärgård, seLARSEN (2). Oftast finns i Lilla Värtan ett ytskikt där salt-

halten är något lägre än^bottenskiktet, så att kylvattnet som tas från botten-

skiktet genom uppvärmning får en täthet i som är större än ytskiktet men lägre

än bottenskiktet, varför det sprider ut sig som ett mellanskikt.

Utledningen av avloppsvatten i en strömmande recipient har behandlats av

LARSEN and _S ORENS EN (3), Det påvisas.här att den väsentligaste faktorn

bestämmande•,för,,spridningsmönstret är flödet ay täthetsunderskott, produkten
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av flöde och täthets differ en sen mellan recipientvatten och avloppsvatten.

Varken utspädning eller diffusion ändrar spridningsbilden väsentligt. För

kylvattenutsläpp bestämmes spridningsmönstret på samma sätt.

I (Z) påvisades att vinden genom vindskjuvspänningen är av stor. betydelse för

den vertikala diffusionen i ett skiktat vattenområde. De i (i) beräknade vertikala

blandningshastigheterna är väsentligt större än vad man baserat på strömnings-

hastigheten i recipienten kan vänta sig men ej orimliga i samband med måttliga

vindhastigheter. Därtill kommer en av vinden förorsakad förflyttning av kyl-

vattenskiktet. Man kan exempelvis vid pålandsvind tänka sig att kylvattnet

pressas in mot kusten och går ända ner till botten, varvid det trots vindstyr-

kan bättre behåller sin identitet än om det vid en lägre vindhastighet vore ut-

brett över recipienten som ett tunt skikte.

Vi kan härmed konstatera att möjligheterna att reproducera naturen i liten

skala i ett laboratorium är små, I princip är det omöjligt även i modell

med olika höjd och längdskalor att skapa samma balans mellan tröghets-

krafter, turbulenta krafter och krafter förorsakade av täthets skillnader, se

exempelvis ABBOTT and LARSEN (4). I praktiken kan man på olika sätt närma

inodellen till prototypen men tillförlitligheten av de förutsägelser som göres

utifrån modellen minskar med det planerade ingreppets omfattning. Introduk-

tionen av ett omfattande skikt av annan täthet än recipientens är en radikal

ändring av prototypen. Därtill har vi ovan konstaterat att vindskjuvspänningen

och därav betingad överförsel av energi för uppbyggnad av turbulens, vilket

omöjligen kan återges i modellen, är av stor betydelse för utbredningen av

kylvattnet. Härav kan den slutsatsen dras att man erhåller mycket liten

prognos säkerhet genom modellförsök och att huvudvikten måste läggas vid

en matematisk modell. Vissa, i detta sammanhang perifera, problem

koncentrerade kring intags- eller ut-släppsbyggverket kan med fördel studeras

i laboratoriet.
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Avslutningsvis noteras att recipienten kan avsevärt skyddas genom att kyl-

vattnet passerar kyltorn på vägen till recipienten. Kyltornvolymen för ett

slutet kylsystem växer snabbt när önskad utgångstemperatur närmar sig den

teoretiska lägsta temperaturen. Om därför avkylningen avslutas vid en högre

temperatur, för hög för ett slutet system, och kylvattnet därefter fortsätter

till recipienten kan man spara denna för upp mot 75 % av överskottsvärmen

och samtidigt klara sig med en bråkdel av de kyltorn som skulle fordras i ett

slutet system, ökningen av el-produktionskostnader för ett slutet system

beräknas till ca 7 % och för det öppna system med kyltorn till ca 3 %. I båda

fallen medräknas energikostnader för pumpning i kyltorn, byggnadskostnader

för kyltorn och minskad effekt på grund av kylvattnets eventuellt högre ingångs-

temperatur.

Ti l

•v! !
V. I

(i)

(2)

(3)

(4)

FALKENMARK och MILANOV: Om kylvattenutsläpp i recipienter.

Vatten no 1, i969

LARSEN, IAN: Cooling water in a strafified recipient. IAWPR

Congress, San Fransisco-Honolulu 1970

LARSÉN and SÖRÉNSEN: Buoyancy spread of waste water in coastal

regions. Vol i Chapter "89 Coastal Engineering 1968 London

ABBOTT and LARSEN: On the theory of modelling in a. stratified fluid.

Paper no i . 16 IAHR Congress London 1963.
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INLAGRING AV AVLOPPSVATTEN I SKIKTAD RECIPIENT

(JET DIFFUSION IN STAGNANT STRATIFIED WATERS)

av tekn. lic. lan Larsen, Vattenbyggnadsbyrån VBB, Stockholm

SAMMANFATTNING

Praktiskt tillämpling av jet diffusionsteorierna för bestämning av uppträngnings-

nivån av avloppsvatten från en utloppsledning i en skiktad recipient således att

ett framtida utsläpp simuleras vid uppmätta salthalts och temperaturprofiler.

enter.

P R

n coastal

tified fluid.

Jet diffusionsteorierna skall tillämpas på spridningen av avloppsvatten från en

på havsbotten liggande tub, där salthalten hos recipienten medför att recipient-

vattnet har en större specifik vikt än avloppsvattnet, som därmed under utspäd-

ning söker sig mot havsytan. Salthalt och täthet avtar mot ytan varvid avlopps-

vattnets utspädning i de nedre skikten kan bli så hög att tätheten hos det utspädda

avloppsvattnet på någon mellanliggande nivå, utjamningsnivån, motsvarar re-

cipientens täthet, varvid det utspädda avloppsvattnet vill söka sprida ut sig på

denna nivå. På grund av tröghet hos strålen orkar den tränga något högre upp

än utjämningsnivån.

Litteraturen om jet diffusion är omfattande. De grundläggande teorierna för en

fri stråles utbredning i en homogen recipient av samma täthet som strålen redo-

visades av HENZE (i). Utbredningen av en stråle i recipient av annan täthet

diskuterades av ABRAHAM (2) och BOSANQUET et al (3) enligt något olika

principer. Abraham förutsatte att strålen expanderar linjärt medan Bosanquet
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antog att strålinblandningshastigheten endast beror på strålens rörelsemängd

i den betraktande sektionen. Teorierna har sedan vidareutvecklats att gälla

skiktad recipient varvid ABRAHAM (2) och CEDERWALL (4) bygger på Abrahams

princip medan GUSTAFSSON och LARSEN i (5) och (6) tillämpar Bosanquets

princip. De olika principerna har diskuterats i (5) och (6) och det är författarens

uppfattning att Bosanquets princip är teoretiskt korrektare än Abrahams princip.

Emellertid är skillnaden i praktiken oftast obetydlig.

I (5) och (6) uppställdes ett ekvationssystem för utbredningen av en jetstråle i

en skiktad recipient. Ekvationssystemet löstes för linjärt varierande täthet och

resultatet jämfördes med utförda försök i (4).

Ekvationssystemet har också programmerats för datamaskin varvid ett utsläpp

av avloppsvatten med valda dimensioner kan simuleras under givna (observerade)

skiktningar i recipienten. Nedan visas resultatet av en sådan simulering för ett

utsläpp i Oslofjorden inte långt från ett område där salthaltsmätningar under en

längre period hade företagits.

Första tabellen visar en uppställning av data beträffande salthalten och beräknade

värden av motsvarande täthetsöverskott. Andra tabellen visar resultatet av

simuleringen varvid fyra flöden har beaktats för varje observation. Skillnaden

mellan beräkningsresultaten motsvarande dessa olika flöden är anmärkningsvärt

liten. Kolumnerna + A och + 2A refererar till uppträngningsnivån åv den centrala

strålens periferi respektive strålens yttre periferi. GENOMBROTT betecknar

att strålens axel har trängt upp till vattenytan. Utspädningen anges som medel-

värdet inom strålen vid uppträngningsnivån alternativt där axeln skär genom

vattenytan.
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BREIAN 10:45 STHM.A 01/06/70

OBSERVERADE SALTHALTSPROFILER OCH DÄRAV BERÄKNAD
TÄTHETSÖVERSKOTT VID BREIANGEN. VATTENTEMPERATUREN
HAR HÄRVID FÖRUTSATTS VARA 10 GRADER CELSIUS.

DATO
DJUP
M
1.0
4.0
8.0
12.0
20.0
40.0

DATO
DJUP
M
1.0
4.0
8.0
12.0
20 <0
40*0

630423
SALIN SIGMA
0/00 KG/M3
21.5 14.8
22.0
24.5
30.3
34.4
35.0

15.2
17.0
21.0
23.9
24.3

631217
SALIN SIGMA

0/00 KG/M3
30.7 2 1 . 3
30.8
32.4
33.2
33.
34.

21.4
22.5
23.0
23.3
23.6

630620.
SALIN SIGMA
0/00 KG/M3
14.3
16.9
18.6
26.2
32.5
34.5

9.8
11.7
12.8
18.1
22.6
23.9

640116.
SALIN SIGMA
0/00 KG/M3
29.2 20.2
29.5
30.9
31.3
32.8
33.9

20.4
21.4
21.7
22.7
23.5

630704
SALIN SIGMA
0/00 KG/M3
15.2 10.4
15.7
25.4
27.8
28.9
32.5

10.8
17.6
19.2
20.0
22.5

640212
SALIN SIGMA
0/00 KG/M3
32.2 22.3
32.2
32.3
32.5
33.4
34.3

22.3
22.4
22.6
23.1
23.8

235

630801
SALIN SIGMA

0/00 KG/M3
21 .5 14 .8
26.7
29.5
30.7
31.8
32.6

18.5
20.5
21.2
22.0
22.6

640312
SALIN SIGMA
0/00 KG/M3
23.6 16.3
23.6
26.1
27.8
32.3
34.5

16.3
18.1
19.3
22.4
24.0
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VEBY 1 0 : 4 9 STHM.A 0 1 / 0 6 / 7 0

UPPTRÄNGNINGSNIVÅ FÖR AVLOPPSVATTEN VID EMMERSTAD
VID OBSERVERADE SALTHALTSPROFILER I BREIANGEN

AVLOPPSVATTEN UTLEDES HORISONTELLT P Å 2 0 M'S DJUP GENOM
DYSOR MED DIAMETER . 1 5 M I EN MYCKENHET AV ! 2 . 5 TILL

5 0 L / S PER DYSA

UTSPÄDNING
GGR
35
33
32
32

26
25
24
26

55
51
47
45

64
60
55
51

86
78
70
63

70
66
60
55

136
124
105

32
31
29
30

DATUM

630423
630423
630423
630423

630620
630620
630620
630620

630704
630704
630704
630704

630801
630801
630801
630801

631217
631217
631217
631217

640116
640116
640116
640116

640212
640212
640212
640212

640312
640312
640312
640312

FLÖDE
L/S
12
16
25
50

12
16
25
50

12
16
25
50

12
16
25
50

12
16
25
50

12
16
25
50

12
16
25
50

12
16
25
50

.5

.7

.0

.0

.5

.7

.0

.0

.5

.7

.0

.0

.5

.7

.0

.0

.5

.7

.G
• 0

.5

.7

.0

.0

.5

.7

.0

.0

.5

.7

.0
• 0

UPPTRÄNGNING SNIVÅ
AXEL
12.6
12.4
12.4
13.0

14.1
14.0
14.1
14.9

9.8
9.6
9.4
9.5

8.5
8.2
7.8
7.8

6.6
6.2
5.7
5.3

7.4
7.0
6.6
6.8

+A
10.7
10.7
10.9
11.3

12.7
12.8
12.8
13.b

7.1
7.0
7.2
7.2

5.7
5.0
5.0
5.2

3.8
2.8
2.0
2.2

3.7
3.6
3.9
4.0

GENOMBROTT
GENOMBROTT
GENOMBROTT
GENOMBROTT

13.0
12.9
12.9
13.6

11.6
11.4
11.3
1 1.9

+2A
8.9
8.9
9.3
9.6

11.3
11.5
11.5
12.1

4.3
4.3
5.0
5.0

2.8
1.9
2.2
2.6

1.0
-.5
-1.6
-.8

-.0
.2
1.1
1.2

10.2
10.0
9.8
10.3

(i)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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TRANSPORT OCH ACKUMULATION AV KVÄVE OCH FOSFOR I ETT MEL-

LANSVENSKT NEDERBÖRDSOMRÅDE

(Transport and accumulation of nitrogen and phosphorous in a drainage basin)

Docent Nils Brink Lantbrukshögskolan

Sammanfattning

Fyra olika metoder för beräkning av ämnestransport jämföres (tabell 3). -
Transporten av kväve och fosfor från sju delområden redovisas (tabell 4).
Ett område (provplats Z) med övervägande skog och enstaka bebyggelse gav
vid ordinär årsnederbörd (55 0 mm) 250 N och 8 P kg/km2- år. För områden
med tätare bebyggelse var motsvarande värden 320 N och 16 P kg/km2 'år. -
Ackumulationen av kväve och fosfor i en långsträckt tämligen grund sjö upp-
gick till 45-90 N och 2, 5-5 P kg/ha, år motsvarande 22-43 % av inflödet.

Inledning

Inom Sävjaåns nederbördsområde öster om Uppsala påbörjades hösten 1962 en

hydrologisk och hydrokemisk undersökning, som i begränsad omfattning ännu

fortgår. Avsikten med undersökningen var att kartlägga jordbrukets, skogs-

brukets och bebyggelsens roll i naturvattnens eutrofiering samt den därav be-

tingade ekonomiska ansvarsfördelningen för vattendragens underhåll.

Det insamlade datamaterialet skapar därutöver underlag dels för jämförelse

mellan olika beräkningsmetoder vad det gäller ämnestransport från neder-

bördsområden, dels för beräkning av mängden av olika ämnen som ackumule-

ras i en sjö. Dessa båda frågor behandlas i det följande, varvid diskussionen

begränsas till kväve och fosfor.

Under sökningen

Under tiden 1. 12.62-30. 11.64 var antalet provstationer tjugofem (fig. 1). Vid

samtliga stationer togs var fjärde vecka vattenprov för analys och vid fjorton

av stationerna utfördes vattenföringsmätningar minst en gång i veckan (l).

Under tiden 1.12.63-30. 11.64 utfördes en specialundersökning i det delsystem

där provplatserna 18 och 19 ingår (3). De ekonomiska förhållandena har be-

handlats i särskild ordning (2).

, r I'i
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Fr. o.m. 1.12. 64 är undersökningen begränsad till vattenanalyser en gång i

månaden; under tiden 1". 12. 64-31. 1. 68 till provplatserna 2, 10, 15, 17, 23

och 25 och därefter till 2, 10 och 25. Fram till 1. 12.64 svarade lantbruks-

högskolan för verksamheten med ekonomiskt stöd från dåvarande jordbrukets

forskningsråd. Därefter är Naturvårdsverkets limnologiska undersökning

(Mälarundersökningen) huvudman. Här behandlas tiden 1. 12. 62-30. 11. 66.

Arealuppgifter och ungefärlig folkmängd framgår av tabell 1. Inom neder-

bördsområdet var folkmängden av storleksordningen 5000 personer. Bebyggel

sen är mestadels gles. Punktvisa avloppsutsläpp förekommer från ett 15-tal

områden av tätortskaraktär; från 70 till 450 personer i varje klunga. För

uppskattning av avrinningen för den tid som direkta mätningar saknas har

följande av Tamm (4) angivna formel använts för att först beräkna avdunst-

ningen.

E = 221,5 + 29,0 T

där E är evapotranspirationen i mm/år och T luftens årsmedeltemperatur i

Hydrologiska förhållanden

I tabell 2 redovisas meteorologiska och hydrölogiska förhållanden för de i

detta sammanhang aktuella provplatserna. Som jämförelse har angivits genom-

snittsvärden för Uvlunge vid Fyrisån (Tamm, 1959). Nederbörd och avrin-

ning varierade inom vida gränser. Differensen, som i stort sett utgör av-

dunstning, var nära nog oföränderlig under de två åren som vattenförings-

mätningarna pågick. Den avviker heller inte särdeles mycket från Tamms

medelvärde för Uvlunge.

Beräkningsmetoder

Beräkningen av ämnéstransporten kan ske på olika sätt. Här skall jämförelse

mellan fyra olika metoder göras.

Metod 1, Beräkningen bygger på samtidiga mätningar av vattenföring och kon-

centration av ämnet. Man får

T = 31,536 - f l Xq .c . , (1)

•i

if

0.
i.I
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där T är transporten i kg/km • år, a är nederbördsområdets storlek i km2,

n är antalet observationer under året, q. är vattenföringen i l/s och c. kon-

centrationen i mg/l.

Metod 2. Beräkningen bygger på täta registreringar av vattenföringen (här en

gång i veckan) och mindre täta mätningar av koncentrationerna (här var fjärde

vecka). Ett diagram omfattande vattenföring och transport upprättas på basis

av de samhörande värdena på vattenföring och koncentration (fig. 2). Ur dia-

grammet erhålles transporten vid varje känd vattenföring. Ett tidsdiagram

upprättas (fig. 3); ytan under kurvan är ett mått på transporten

T = (2)

där T är transporten och t är tiden.

Metod 3. Beräkningarna baseras på er. uppmätt eller uppskattad årsavrinning

och på mätningar av koncentrationer vid ett antal tillfällen (här var fjärde

vecka). Vid beräkningen användes det aritmetiska medelvärdet av koncentra-

tionerna. Man får

T = A • - (3)

(1)

där T är transporten i kg/km • år, A är år s avrinning en i mm, n är antalet

observationer och c. koncentrationen i mg/l.

Metod 4. Beräkning av årsavrinning och koncentrationer utföres som vid me-

tod 3. I stället för aritmetiska medelvärden användes vägda aritmetiska me-

delvärden

-c q
1

(4)

där T är transporten i kg/km « år, A är årsavrinningen i mm, n är antalet

observationer, c. koncentrationen i mg/l och q. vattenföringen (l/s). Väg-

ningen behöver inte nödvändigtvis ske mot vattenföringen vid den aktuella

provplatsen.
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Metod 2 ger vanligen högre värden än metod 1 (tabell .3). Detta synes naturligt

eftersom vid numerisk integration inbegripes fluktuationer på grund av varie-

rande vattenföring bättre än vid enkel summering. Av de två övriga metoderna

ansluter sig den med vägda medelvärden (metod 4) i regel bättre till metoder-

na 1 och 2 än den med vänliga medelvärden (metod 3).

Transport och ackumulation

Värdena i tabell 4 är beräknade enligt metod 4. Metod 2, som är den säkraste,

kan inte tillämpas genomgående emedan avrinningsdata saknas för de två sista

åren. Som förväntat är transporten av kväve och. fosfor starkt beroende av ne-

derbörden eller riktigare av avrinningen. Ett område med övervägande skog

och enstaka bebyggelse (provplats 2) gav vid ordinär årsnederbörd (550 mm)

250 N och 8 P kg/km • år. För övriga områden har en tätare bebyggelse (ef.

1) återverkat på transporten. Vid ordinär nederbörd kan man här ange 320 N

och 16 P kg/km2- år (medeltal för åren 1964-66 på provplatserna 10, 15, 17

och 25). För kvävets del var det sålunda inte fråga om några väsentliga utslag

för kulturtiilståndet medan det för fosforns del transporterades dubbelt från

de tätare bebyggda områdena söm från det föga bebyggda området.

Provplats 23 behöver en särskild kommentar. Nederbördsområdet utgöres

till övervägande del av åkermark med bebyggelse i randområdena. Kloakled-

ningar mynnar i regel i öppna diken som så småningom leder ned till huvud-

vattendraget (Samnan). En industritipp finns inom området. Orsakssamman-

hangen kan på grund av.de komplicerade förhållandena inte klaras ut utan in-

gående under sökningar. Det.kan tilläggas att i ett tidigare meddelande (1) :

transporten av kväve och fosfor under året 1962-63 vid provplats 23 uppgivits

vara 173 N och 5, 8 P mot 356 N och 17, 1 kg/km2- år i tabell 4. Diskrepansen

beror på att i det förra fallet höga extremvärden vid ett provtagningstillfälle

uteslutits. - ' . ' , • • ' . ' • .

Materialet inbjuder, till beräkning ay Jraängdenav kväve och fosfor som ackumu-

lerades i Funbosjön^(innesliiten:av.;provp.latsern%;15, 16 och 17). :Sjönhar.en

yta-pa5220; hä*H är långstr.äckfr och har,̂ ê fedjvipi påtomkring 3 m; Metpdérnal ;

och' 2 gav inbördes väl qver ens stämmande värden. Följande kvan*titeterr och ;, ;

procent av tillförd mängd blev kvar i sjön (cf. fig. 2).

Äi

19

19

De

föi

föi

ocl

Lit

(1)

(2)

(3)

(4)
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Är

1962-63

1963-64

11

6

Oorg

(kg) (

000

200

N

:%)
31

34

20

10

Tot-N

(kg) (%)

500 27

100 22

PO

(kg)

550

460

•4-P

(%)

33

43

Tot-P

(kg)

1030

530

(%)

30

26

Det rör sig uppenbarligen om rätt stora kvantiteter kväve och fosfor som till-

förts och kvarhållits i sjön; mellan 45-90 N och 2, 5-5 P kg/ha- år. Som jäm-

förelse kan nämnas att en genomsnittlig gödselgiva i åkerbruk uppgår till 90 N

och 25 P kg/ha«år.
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Tabell 1. Arealfördelning och folkmängd för nederbördsområdena vid olika
provplatser .
(Distribution of a r ea and inhabitants in the drainage bas in . )

Areal Skog Åker Sjö Folkmängd
Provplats (ha) (%) (%) (%) (pers.)

2 2 500 93,2 • 5,6 0,6 10
10 8 870 78,2 21,0 0,2 500

15 31 ?.50 72,2 24,7 1,5 2 400
16 6 300 69,4 28,7 0 250
17 39 650 70,6 26,1 1,7 2 700

23
25

Tabell 2.

2 400
72 550

Meteorologiska

23,7 75,5
61.3 35,7

och hydrologiska
(Meteorological and hydrological data.)

Proyplats
Nede i oör dJ

; (mm)
Avrinning

(mm.)

0
1.6

data.

Avdunstning
(mm)

500
5 000

Temperatur
(5C)

1. 12.62-30.
2

10

15
16
17

23
25

1. 12.63-30.
2

10

15
16
17

23
25

1.12.65-30.
2,10,15,17
23,25

1.12.65-30.
2,10,15,17
23,25

11 .

1 1 .

1 1 .

1 1 .

63
434
434
434
434
434

437
437

64
387
387

387
387
387

393
393

65
598
551

66
502
507

127
117

139
135C

131

125
140

77
76

70
67
75

76d

76

238e

238e

I 6 3 e

I63 e

307
317

295
299
303

312
297

310
310

317
320
312

317
317

360
313

339
344

4,6

3,6

•i

1

4,8

4,1

1921-1950

Uvlungef 565 240 325 A±6
a 2, 10, 15, 16, 17: Frötuna (C909); 23,25: Medeltal Ärna (C905), Ultuna (C908)
och Frötuna (C909). b Arsmedeltal Ultuna (C908). c Medeltal på provplatser-
na 15 och 17. d Skattat värde. e Tamms formel (4)!' f Fyrisån (areal
26 300 ha).

i
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Tabell 3. Jämförelse av metoder för beräkning av ämnes-
transport i vatten.
(Comparison between methods for calculating the transport
of nutrients in water.)

Metod

Provplats
Metod 1
Metod 2
Metod 3
Metod 4

Provplats
Metod 1
Metod 2
Metod 3
Metod 4

Provplats
Metod 1
Metod 2
Metod 3
Metod 4

Provplats
Metod 1
Metod 2
Metod 3
Metod 4

Transport
Oorg N Tot-N

15; 1962-63
83
91
67
88

15; 1963-64
41
42
36
41

17; 1962-63
61
75
43
66

17; 1963-64
25
30
23
30

190
213
172
201

89
94
81
87

141
164
127
154

66
70
70
77

(kg/km2, år)
PO4-P

4,1
4,1
5.1
4,4

2,7
2,7
3,4
2,7

2,9
3,0
3,7
3.1

1.5
1,6
2,1
1.7

Tot-P

8,5
9.5
9,3
8,9

4,8
5,0
5.7
4,8

6,1
7,1
6,9
6,7

3,5
3.8
4,4
4,2

la (C908)
vplatser-
real
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Tabell 4. Transport av kväve och fosfor.
(Transport of nitrogen and phosphorous.)

Ar Oorg N

Provplats 2
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66a

Provplats 10
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66a

Provplats 15
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66

Provplats 16
1962-63
1963-64

Provplats 17
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66a

Provplats 23
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66a

Provplats 25
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66a

75
26

105
51

78
65

208
106

88
41

202
115

72
62

66
30

257
98

256
195
832
330

115
63

381
148

Transport (kg/km. • år)
Tot-N

194
74

363
142

181
122
392
200

201
87

373
192

210
107

154
77

420
185

356
248

1034
382

231
111
547
244

PO4-P

0,9
0,5
3 j l h4.6b

8,8
4,6

10,5
8,5

4,4
2,7 .
7,6
6,2

5,1
3,1

3,1
1,7
7,1
5,4

7,0
3,2

12,6
9,5

7,8
2,9
8,8
6.2

Tot-P

5,7
3,2
8,3
7,8b

14,4
10, 1
19,3
16,3

8,9
4,8

17,6
12,7

10,0
5,8

6,7
4,2

14,3
10,1

17,1
16,5
32,1
18,4

14,7
6,0

23,8
14,0

Nederbörd
(ram)

434
387
598
502

434
387
598
502

434
387
598
502

434
387

434
387
598
502

437
393
551
507

437
393
551
507

Uppsa

Vägda mot vattenföringen vid provplats 15.
slutet.

Ett högt extremvärde ute-

9

Mälai

Fig.
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•i

Fig. 1. Karta Över Sävjaans flodområde med provstationer inlagda.
(Map with sampling stations of the drainage basin of the river Sävjaån.)
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2 3 4
Vattenföring (m3/s)

Fig. 2. Transporten av fosfor som funktion av vattenföringen vid provplats 17.
(Transport of phosphorous as a function of the discharge at the station 17.)
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rovplats 17.
tion 17.)

1000r

24.8 9.10

Fig. 3. Transport av totalfosfor vid inloppen (o) och utloppet (o) från Funbo-
sjön under åren 1962-1964. Den streckade ytan anger ackumulation av fosfor
i sjön.
(Transport of total-phosphorous at the inlets (o) and the outlet (o) of the lake
Funbosjön during 1962-1964, The hatched area means the accumulaied amount
of phosphorous in the lake.)



T
251

KVÄVE- OCH FOSFORKONCENTRATIONENS VARIATION MED ÅRSTIDEN I NÅGRA FÖR-
ORENADE SJÖAR
(ANNUAL FLUCTUATIONS IN NITROGEN AND PHOSPHORUS CONCENTRATIONS IN A
CHAIN OF POLLUTED LAKES

Fil lic Christer Bornö Vattenbyggnadsbyrån

Sammanfattning

De limnologiska förhållandena har studerats i en kedja sjöar i närheten av Växjö. En av
sjöarna har sedan 1927 belastats med huvuddelen av stadens avloppsvatten och även de öv-
riga sjöarna är starkt förorenade. Vid undersökningarna har speciellt intresse ägnats åt
årstidsvariationer av kväve- och fosforhalterna samt kvoten N/P. Kvotens värde har va-
rierat kraftigt med årstiden, huvudsakligen beroende på variationer i sjövattnens kväve-
halt. Undersökningsresultaten visar vidare att fosfor ej är en begränsande tillväxtfaktor
i sjöarna. Trots att en av sjöarna inte belastats med avloppsvatten under de senaste 15
åren har någon påtaglig minskning i sjöns planktonutveckling ej kunnat påvisas vid jämfö-
relse med den sjö som för närvarande utnyttjas som recipient.

Introduktion

I Sverige inriktas de vattenvårdande åtgärderna alltmer på möjligheterna att minska tro-
figraden i förorenade sjöar och i dagens läge förbereds de flesta kommunala avloppsre-
ningsverk för fosforreduktion. Praktiskt är det emellertid svårt att erhålla en högre
fosforreduktion än 90 % i ett reningsverk och i vissa fall lian mängden kvarvarande när-
salter i det behandlade avloppsvattnet vara tillräcklig för att ge upphov till ungefär sam-
ma algproduktion som före insatsen av fosforreduktion vid reningsverket. Under speci-
ellt ogynnsamma recipientförhållanden medför inte ens ett totalt stopp i tillförseln av av-
loppsvatten någon påtaglig förbättring hos recipienten. Så är fallet i en kedja grunda
sjöar vid Växjö, som ligger i en utpräglat oligotrof region, se figur 1.

Den första reningsanläggningen i Växjö byggdes 1927 och det behandlade avloppsvattnet
avleddes till Södresjö. Fram till 1957 avleddes emellertid även obehandlat avloppsvat-
ten till Trummen, som blev starkt påverkad. Föroreningssituationen i de aktuella sjö-
arna i avseende på planktonutvecklingen har studerats av Thunmark (1, 2) och Trummens
limnologi samt postglaciala utveckling har studerats av Björk och Digerfeldt (3). För
närvarande pågår en ingående undersölaiing samt försök med restaurering av sjön Trum-
men (4), varför de limnologiska förhållandena i denna sjö ej behandlas här.

'i ;•

Hydrologiska förhållanden

Sjöarnas stor?ek samt vattenföringen genom dem framgår av nedanstående tabell.
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Sjö

Växjösjön
Södresjö
Norresjö

Yta Volym

Mm Mm

Djup
medel max

m m

Avflöde

0,88 3,0
4,20 10,2
2,17 6,0

3,4
2,4
2,8

6,0
5,5
5,0

medel
m /s

0,2
0,4
0.5

m /s

0,03
0,06
0,08

Avloppsvattenflödet från Växjö stad uppgår för närvarande till i medeltal ca 0,2 m /s
och det renas genom behandling med aktivt slam. Det behandlade vattnet avleds till
Södresjö, som därvid dagligen tillförs organisk substans motsvarande ca 350 kg BS
samt 300 kg kväve och 95 kg fosfor.

Syreförhållanden

Syrekoncentrationen i de tre sjöarna undersöktes bland annat under år 1968. Syrekon-
centrationens variation i vertikalled i Södresjö redovisas i figur 2. Syreförhållandena
var likartade i de övriga två sjöarna. Det var dock endast i Södresjö som bottenvattnet
var helt syrefritt vid provtagningen i februari 1968. I Växjösjön och Norresjö uppgick
syrekoncentrationen i bottenvattnet till 3,0 respektive 2,8 mg/l vid detta provtagnings-
tillfälle.

Biomassa

Den totala planktonvolymen samt volymen fytoplankton i sjöarnas övre vattenlager upp-
gick under sommaren 1968 till följande:

Sjö

Växjösjön
Södresjö
Norresjö

6 o
Planktonvolym 10 u/ l

Juni
Totalt fyto

Augusti
Totalt fyto

45000
65000
110000

35000
35000
25000

105000
80000
80000

76000
80000
80000

Fytoplanktonhalten i de tre sjöarnas vattenlager var således praktiskt taget densamma.

Kväve och fosfor

Den totala koncentrationen kväve och fosfor samt kvoten N/P i ytvattnet som svrinner
från sjöarna framgår av figurerna 3-5. De redovisade analysvärdena avser perioden
april 1966 till juni 1967. Av figurerna framgår att kvoten N/P varierat kraftigt med års-
tiden. I mars var kvoten N/P i Växjösjön så hög som 19, vilket är av samma storleks-
ordning som kvotens värde i av avloppsvatten relativt opåverkade sjöar. Under septem-
ber månad uppgick emellertid kvoten N/P endast till 2, dvs. ett lägre värde än i kommu-
nalt avloppsvatten. Av figurerna framgår vidare att kvotens variationer huvudsakligen

beror på förändrir
variationer var av

Kväve- och fosforl

Växjösjöns avfiöde

Avloppsvattenflöde

Södresjös avflöde

Retention i Södres,

Norresjös avflöde

Retention i Norres

Kväve- och fosfort
arna framgår av fe

Jan - mars

april - juni

juli - sept

okt - dec

Totalt

Ri

Kv

10

16

25

Diskussion

Planktonorganism
på torrvikt. Kvot
ett genömsnittsvä]
arna är således vi

Om torrsubstansh
den- väntade fosfor
till i nedanstående
lyser på sjövattne
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beror på förändringar i vattnets totala kvävehalt medan den totala fosforkoncentralionens
variationer var av underordnad betydelse.

Kväve- och fosforbalanserna under ett år i sjöarna har beräknats till följande:

Växjösjöns avfiöde

Avloppsvattenflöde till Södresjö

Södresjös avfiöde

Retention i Södresjö

Norresjös avfiöde

Retention i Norresjö

Kväve- och fosforbalansens variation med årstiden i det material som kvarhålls i sjö-
arna framgår av följande tabell:

Kväve
t/år

11,2

110

44,7

76

29,7

15,0

Fosfor
t/år

1,3

35

12,9

23

6,7

6,2

Kvot
N/P

8,4

3,1

3,5

3,3

4,4

2,4

Södresjö
Retention, ton Kvot

Kväve Fosfor N/P

Norresjö
Retention, ton Kvot

Kväve Fosfor N/P

Jan - mars

april - juni

juli - sept

okt - dec

Totalt

10,7

16,3

25,3

24,1

4,8

4,6

6,6

7,1

2,2

3,6

3,8

3,4

11,9

0,0

0,4

2,7

2,5

1,4

4,8

0,0

0,4

2,1

76,4 23,1 3,3 15,0 6,2 2,4

••A

ÉÉ

Diskussion

Planktonorganismer innehåller vanligen 0 , 5 - 1 , 5 % fosfor och 7 - 10 % kväve beräknat
på torrvikt. Kvoten N/P för plankton kan således antas variera mellan 5 och 20 med
ett genomsnittsvärde omkring 9 \5). Kvoten N/P för det material som kvarhåUs i sjö-
arna är således väsentligt lägre än kvotens normala värde för plankton.

Om torrsubstanshalten i planktonqrganismerna antas uppgå till 10 % av våtvikten kan
den väntade fdsformähgden, som är bunden till planktonorgariismer i sjöarna, beräknas
till i nedanstående tabell angivna inängder. I tabeilen redovisas även resultaten av ana-
lyser på sjövattnen i avseende på koncentrationen partikelbunden fosfor.
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Sjö Partikelbunden fosfor den 28 aug. 1968
Beräknadfrån Beräknad från konc.
planktonvolymen partikelbunden fosfor

ton ton

Växjösjön
Södresjö
Norresjö

0,2
1,0
0,4

2,0
6,3
2,4

Eftersom det suspenderade materialet i sjövattnen består av såväl planktonorganismer
som detritus är det naturligt att den partikelbundna fosformängden var större än vad som
erhölls genom beräkning på enbart plankton. Skillnaden är emellertid så stor att det är
uppenbart att detritus och plankton innehöll väsentligt mer fosfor än vad som svarar mot
planktonbiomassans normala sammansättning. Detta är sannolikt en förklaring till den
låga kvoten N/P i det material som kvarhölls i sjöarna.

Av tabellen öyer närsaltretentionens variation med årstiden framgår vidare att under
april-sept kvarhölls endast små kvävemängder i Norresjö. Eftersom en påtaglig fps-
formängd kvarhölls i sjön under samma tidsperiod har en mot fosformängden svarande
mängd kväve bundits till bottnen. Eftersom nettoretentionen var så låg måste således
en påtaglig utlösning av kväve från bottnen ha ägt, rum eller sa har kväve tillförts sjö-
vattnet genom aktivitet av kvävefixerande blågröna alger samt bakterier. För en inten-
siv kvävefixering fordras bland annat en miljö som gynnar tillväxten av blågröna alger,
riklig tillgång på fosfor samt vissa spårelement som tycks vara koncentrerade i kommu-
nalt avloppsvatten (6). Dessa miljöförhållanden har förefunnits i Norresjö, varför även
kvävefixering kan vara en förklaring till den låga kväveretentionen i sjön.

Resultaten av de undersökningar soni utförts visar vidare att fosfor ej kan vara den be-
gränsande faktornför planktpnutveeklingen i sjöarna: Även under perioder niedyege-
tationsmaximum. var, sjöyattnen rika på löst fosfor, Det låga yärdetpåkyoten N/Punder
dessa perioder indikerar. däremot att kvävetillgången kan vara en begränsande faktor,
men,även andra faktorer, såsom tillgången på kolsyra och ljus, torde ha stor betydelse
för sjöns primäiproäuktion., I augusti 196g y îr exempelvis pH-yärdet i Nprresjös övre
vattenlager så högt som pH .10,1 pcksiktdjupet yar inte större än ca 0,3ni. . ! a

, Söm Redovisats ovan, har ;pl̂ ktpnut?écl̂ lingéitt̂  yaritjungefårligen densapima i ^ j
öch Södresjö tröts att V ö̂̂ ^̂ ^ Ge-
noai tidigare, utsläppi har uppenbarligen s|öra mängder 'näringsämnen äckmnuierats i
Vä^ösjön, ; tiey&éåledes återigen bekräftat_ att enbart .en minska^! närsMttillförsel .e>j

fö ^ Förmedför

w,

Kéférenser

^..AbwassfirXx^é^ér^^^ö^jSéeä''^^ hydrpbiologischer Beleuch-,
%]^T^&^o%^^!l^^^}i^&[y^'S^m^^ml Medar Lunds
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Norresjö

City area of Växjö

,Old outlet not in use

0 1 2 km
Scale 1:100 000

^Södresjö

(8) Point of maximum depth (sampling point)

Figur I. Skiss över undersökningsområdet
(Situation map)

5M DEPTH

Figur 2. Syrekoncentrationen i Södresjö
(Oxygen concentration in the lake Södresjö)
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Figur 3. Kväve- och fosforkoncentrationen samt kvoten N/P i Växjösjöns avflöde
(Concentrations of nitrogen and phosphorus and the ratio N/P in outlet flow
from the lake Växjösjön)
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Pigur 4. Kväve- och fosforkoncentrationen samt kvoten N/P i Södresjös avflöde
(Concentrations of nitrogen and phosphorus and the ratio N/P in outlet flow
from the lake Södresjö)
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Fig. 5. Kväve- och fosforkoncentrationen samt kvoten N/P i Norresjös avflöde
(Concentrations of nitrogen and phosphorus and the ratio N/P in outlet flow
from the lake Norresjö)
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PRAKTISK UTNYTTELSE OG RESTAURERING AV EUTROFE INNSJØER.

(Prachtical utilization and restoration of eutrophic lakes.)

Disp. , siviling. Jakob Roll Wetlesen og Roll A/S, Oslo.

Sammendrag.

Samtidig som kravene til beskyttelse og restaurering av resipienter for av-
løpsvann øker må det erkjennes at praktisk renseteknikk, økonomiske hen-
syn og økende mengder av forurensninger gir begrensede muligheter til å
tilfredsstille disse økede krav.

Hverken forskeren eller ingeniøren har hittil kunnet fremskaffe noen løsning
på denne konfliktsituasjon.

For å motarbeide den avventende passivitet og resignasjon som idag i noen
grad forsinker byggingen av høyst påtrengte høygradige renseanlegg bør for-
skningen kanskje ofre mer oppmerksomhet på mulighetene av å innpasse re-
sipienten i systemet på en mer effektiv og akseptabel måte.

Resipienten må betraktes som en nødvendig og verdifull del av det kretsløp
som det moderne samfunn også skal være en del av.

Resipientens funksjon, begrensning, vedlikehold og drift må studeres med
systematisk utnyttelse for øye. Resipientens biologiske balanse under de
gitte belastningsforhold må søkes klarlagt. Faktorer som klima, gjennom-
strømning, lys- og dybdeforhold, bunnforhold, oksygen, fosfater, nitrogen,
jern etc. må vurderes i sammenheng med mulighetene av å styre resipient-
ens produksjon av planter og dyr.

Mulighetene av å anvende kjemisk fellning direkte i resipienten bør vurderes
og studeres i praktisk målestokk. Det tenkes her spesielt på anvendelsen
av aluminiumsulfat. Stabilisering av bunnslam med sand bør forsøkes.

Praktiske metoder for systematisk produksjon og høsting av nytteorganismer
i resipienten bør studeres og prøves.

Dette er forskningsfelt for hydrologen, limnologen, agronomen, biokjemik-
eren.og fiskerieksperten.

Praktiske løsninger innen dette felt vil kunne føre til en ny vurderingsmåte
for resipientehs funksjon og vil kunne få vidtrekkende konsekvenser for bolig-
planleggingen og samfunnsøkonomien, og for vurderingen av menneskets
plass i miljøet.
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Innledning

Med velstandsøkningen i det moderne samfunn har fulgt en økende mengde av-

fall. Ironisk nok har denne velstandsøkning også gitt flere mennesker tid og

anledning til å observere naturen og til å reflektere over følgene av den øk-

ende avfallsproduksjon. Spesielt har kanskje forurensningen av våre vass-

drag tiltrukket seg oppmerksomhet og bekymring. Man står åpenbart over-

for en konfliktsituasjon - konflikten mellom kravene til øket komfort og

hygiene og kravene til bevaring og beskyttelse av våre vannresurser mot

forurensning.

Det synes å herske enighet om at våre vannresurser nu for enhver pris må

søkes beskyttet og bevart mot ytterligere forurensninger. Hvordan man skal

makte dette, og hvem som skal betale prisen synes det derimot betydelig

vanskeligere å enes om. Oppmerksomheten har vel hittil hovedsakelig vært

rettet mot restriktive og forebyggende tiltak - regulering av boligbygg-

ingen, samt forsøk på å redusere tilløp av forurensninger ved hjelp av rense-

anlegg og omløpsledninger. Konstruktøren er blitt ansporet til å fremskaffe

stadig bedre løsninger innenfor rammen av slike forebyggende tiltak. Og

der har utvilsomt vært gjort betydelige fremskritt innen renseteknikk og

driftskontroll. Det er f. eks. gledelig å notere at foranstaltninger og ut-

gifter forbundet med kjemisk fellning nu begynner å bli almindelig akseptert.

Det gjenstår å inkludere klorering og filtrering som vanlig efterbehandling.

Kloakkrensning er egentlig ikke dyrt-sett i relasjon til de totale omkostninger

for avløpssystemet. Innenfor rimelige og praktiske grenser burde derfor

kun det beste renseanlegg være godt nok.
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Renseteknikkens begrensning og forskernes rolle

Gode renseanlegg tiltross er der imidlertid i dag en voksende erkjennelse av

at effektiviteten av de forebyggende tiltak allikevel har sin begrensning. Man

oppnår ikke 100% renseeffekt i noe anlegg. Man kan ikke garantere rensean-

leggenes fullstendige ufeilbarlighet og driftssikkerhet. Man kan ikke hindre

enhver tilførsel av forurensninger. Og man får ikke under noen omstendig-

heter restaurert en eutrof innsjø ved hjelp av forebyggende tiltak. Den be-

grensede nytte av forebyggende tiltak følger dels av naturlige grunner, dels

av tekniske og økonomiske grunner, dels av rent menneskelige grunner.

Den voksende erkjennelse av eksisterende midlers begrensning er sikkert i

høy grad ansvarlig for den passivitet og resignasjon som dessverre ofte kan

registreres hos de ansvarlige myndigheter. De nødvendige beslutninger og

bevilgninger lar vente på seg. Påbudte og høyst nødvendige saneringstiltak

og prosjekter for å redusere eksisterende forurensninger utsettes. Man lager

reguleringsplaner på papiret. Man etablerer såkalte midlertidige løsninger

på avløpsprobiemer for ikke å måtte stoppe boligbyggingen. Den endelige

målsetning for kloakkeringen er kanskje store, avskjærende avløpsledninger,

som imidlertid av budsjettmessige grunner inntil videre ikke lar seg bygge,

og som for den saks skyld, når og hvis de kommer, ofte bare vil skyve prob-

lemene over på andre. Snarlige lokale høygradige rensetekniske løsninger

synes i dag ofte vanskelig å få gjennomført. Politikerne er tilsynelatende vill-

ige til å akseptere den påstand at eksisterende rensemetoder så allikevel ikke

er gode nok, eller at man bør avvente resultatet av fortsatt forskning "for å

unngå feilinvesteringer", som det heter. Og så fortsetter man å belaste de

lokale resipienter med urenset eller lavgradig renset avløpsvann, mens man

i avmakt kan observere til tagende gjengroning og septiske tilstander, i på-

vente at det endelige resultat av forskningen , en forskning som i dag synes

skremmende inadekvat, og ofte feilrettet.
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De arme forskere har fått en utakknemlig oppgave, og de påtar seg et men-

ingsløst ansvar hvis de ikk'e snarest erkjenner sin begrensning, erkjenner at

vitenskapelig og teknisk forskning er én ting, praktisk kommunalteknikk ofte

noe ganske annet.

Forskerne må si klart fra at det er nytteløst å vente på utviklingen av en

renseteknisk vidunderprosess eller en eller annen kommunalteknisk univer-

salløsning.

Med all respekt for betydningen av hensiktsmessige og effektive rensemetoder

må det nemlig konstateres at renseanleggenes begrensning ofte skyldes ganske

andre ting enn selve renseprossenes teoretiske begrensning. Begrensningen

skyldes oftest faktorer som overbelastning på grunn av overvann og grunn-

vann eller rett og slett feil dimensjonering av anlegget, skyleds maskinell

eller elektrisk svikt, eller rent menneskelig svikt. Å rette på eller fore-

bygge disse årsaker til mislykket renseeffekt er ikke forskningsoppgaver,

men tekniske og kommunalpolitiske oppgaver, hvis løsninger riktignok ofte

kan synes kompliserte og kostbare.

Nu kan det kanskje være nærliggende å spørre om forskerne også skal resig-

nere. Nei, det skal de naturligvis ikke. Men forskerne bør konsentrere seg

om de sider ved dette problemkompleks som de har størst kompetanse til å

behandle, nemlig de naturvitenskapelige aspekter, og hvor de resultater de

måtte komme frem tir utvilsomt vil kunne få stor betydning for kommunal-

tekniske disposisjoner. Nettopp fordi praktisk renseteknikk på sett og vis er

kommet til veis ende må konstruktøren erkjenne at problemenes videre løs-

ning må søkes annensteds, og hån henvender seg i dag til naturforskeren.

Naturforskeren på sin side rrå erkjéiine eksistensen av, og deri generelle be-

rettigelse for høygfadigé renseanlegg'. Han bør anspore sin kommunale opp-

dragsgiver til å installere slike anlegg av prinsipielle og estetiske grunner

og til å stille stramme krav til anleggenes ydelse og driftsikkerhet. Men

han bør overlate ansvaret for å tilfredsstille disse krav til konstruktøren og

og leverandøren.
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Aktuelle forskningsoppgaver

Utgangspunktet for den videre forskning må være en realitetsvurdering, en

akseptering av det forhold at en del av våre vannresurser må tjene som re-

sipienter for større eller mindre mengder forurensninger, en akseptering av

at mange av våre innsjøer allerede er belastet så sterkt at de ikkeuten vår

hjelp lar seg restaurere til en akseptabel tilstand. Det moderne samfunn

med sine avfallsprodukter må søkes innpasset i naturens kretsløp uten å øde-

legge dette. Vi må se resipienten som et nødvendig og verdifullt ledd i det

system som skal underholde dette kretsløp. Vi må med andre ord lære å

benytte og utnytte endel av våre vannresurser som resipienter uten samtidig

å ødelegge dem. Her kreves nytenkning og her ligger mange forskningsopp-

gaver som vil kreve bred og langsiktig innsats.

'Viktigst er de grunnleggende studier, de systematiske, vedvarende kjemiske,

bakteriologiske og limnologiske undersøkelser for å etablere referansedata

og erfaringsgrunnlag for klarleggelse av resipientens utviklingstendens og

kapasitet.

Det er dessverre få som har forståelse av hva denslags undersøkelser krever

av tid og arDeid. Det kan på den annen side være på sin plass å påpeke at

det er kvaliteten snarere enn kvantiteten av de innsamlede data som er av-

gjørende for optimal utnyttelse av disponible forskningsmidler. Det ligger

dessuten i sakens natur at en erfaren forsker trenger relativt færre data og

observasjoner for å kunne trekke riktige konklusjoner.

Blant de fenomer som er av spesiell interesse å studere er naturligvis selve

Utrofieringsprosessen, dens betingelser, forvarsler og forløp. I hvilken ut-

strekning, og på hvilket punkt i utviklingen kan %trofiering forutvarsles?

Kan prosessen forsinkes, unngås eller reverseres? Hvf.lke faktorer er be-

grensende, aksellererende?
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Faktorer som klima, lys, gjennomstrøming, dybdeforhold, bunnforhold og dyre-

og plantelivets sammensetning må alle antas å ha innflytelse. Komponenter som

fosfor, kalsium, nitrogen, oksygen, svovel, kullsyre, jern og kalk er alle av

betydning for det biologiske miljø.

Tilstanden i en resipient er aldri statisk. Selv efter at tilførsel av forurens-

ninger er opphørt vil utviklingen i retning av en dutrof tilstand fortsette. Der-

for er kortvarige engangsundersøkelser av meget begrenset nytte. Skal en inn-

sjø først gjøres til gjenstand for studium med tanke på utnyttelse og beskytt-

else mot overbelastning, bør undersøkelsene vedvare så lenge som man er

interessert i å opprettholde denne beskyttelse. Dette innebærer imidlertid

ikke nødvendigvis behov for å opprettholde et kontinuerlig prograrr av masse-

undersøkelser. Det kan være nok med sporadiske analyser av relevante para-

metere på noen få punkter.

Enda større interesse har det å studere de eutrofe og overbelastede resipi-

enter med tanke på mulig restaurering. Fosfatmengden antas ofte å være

minimums faktor i innsjøens algeproduksjon. En nærliggende tanke er derfor

utfellning av de oppløste fosfater ved hjelp av aluminiumsulfat tilsatt direkte

i resipienten. Tilsetningen bør fortrinnsvis skje på et tidspunkt da mest mu-

lig av sjøens disponible fosfater er tilstede i oppløst form, kanskje i forbind-

else med vår- eller høstomveltningen for å oppnå best mulig innblanding av

den tilsatte aluminiumsulfat. En dose på ca. 50 g/m3 bxirde være tilstrekke-

lig. Observasjoner i innsjøer tilført aluminiumsulfatslam fra vannrensean-

legg tyder på at det utfelteslam forblir på bunnen, og det er grunn til å tro

at fosfatene vil bli holdt effektivt bunnet. Aluminiumsaltene er ikke toksiske,

og der har ikke vært observert skadevirkninger på fisk eller andre organis-

mer av de utfellte stoffer. Disse forhold bør imidlertid studeres nærmere.

Forut for slik tilsetning av aluminiumsulfat til en innsjø må naturligvis strøm-

og bunnforhold kartlegges bqst mulig, og volumet beregnes.

Anvendelse av kobber sulfat sammen med med eller forut for tilsetning av
'• ' l i ' '

aluminiumsulfat kan kanskje'være hensiktsmessig i visse tilfeller, for å fore-
• • ( • - - . ' - - l i ' • • •

bygge algeblomst inntil utfelHngen er gjennomført. Kobbersulfat er imidlertid

giftig for fisk og må anvende4 med forsiktighet.
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Skulle restaurering av overgjødslede innsjøer ved hjelp av aluminiumsulfat

vise seg praktisk melder en rekke interessante refleksjoner seg. For det

første fortoner det seg da hensiktsmessig å anvende relativt små innsjøer

som resipienter, idet disse enklere lar seg behandle på denne måte. For det

annet skulle lokale midlertidige eller begrensede forurensningssituasjoner

da faktisk kunne aksepteres, idet restaurering av resipienten med visse

mellomrom ville kunne bli relativt rimelig sammenlignet med bygging av

samlekloakker og overføring til større fellesanlegg. Periodevis kjemisk

felling direkte i resipienten kunne vel også komme på tale som alternativ til

kjemisk felling i de tilsluttede renseanlegg. Vesentlige anlegg- og drifts-

omkostninger ved renseanleggene ville da kunne spares.

Bunnforholdene i overbelastede innsjøer er naturligvis av spesiell interesse

og betydning for det biologiske miljø. Her har fisken ofte sine gyteplasser,

og her finner mange organismer sin føde. Det er bunnvannet som først blir

septisk, og det er kanskje særlig bunnen som efterhånden blir permanent

preget av forurensningene.

Innsjøer som gjennom lengere tid belastes med organiske stoffer, direkte

eller ved algeproduksjon, vil ofte akkumulere store mengder bunnslam, som

kan være løst og mer eller mindre stabilt. Periodevis oppflytning av gass-

fylte slamkaker kan virke meget skjemmende. Oppmudring og utpumping av

slikt bunnsläm vil som regel by på store problemer, og vil falle meget kost-

barti Mer hensiktsmessig fortoner det seg i et slikt tilfelle å dekke bunn-

slammet med et lag med sand. Slammet vifderved bli komprimert og stabili-

sert, idet vekten av sanden vil hindre det i å flyte opp. Det kreves ikke meget

sand. Metoden har f. eks. vist ség effektiv på badestrender, hvor gytjebunn

i forbausende raskt er blitt:fast og stabil.' Defcl skulle være fullt mulig å r-st-

aurere gyteplasser, og gjenskape tilfredsstillende bunnforhold for både fisk

og kreps. : • • . - : , .
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En utfordring

Dette å gjenskape et biolo'gisk miljø som kan være til nytte og glede må være

det ideelle mål. Det betyr ikke at vi nødvendigvis må bringe den eutrofe inn-

sjø tilbake til sin jomfruelige tilstand.

For å forebygge ustabile og uestetiske forhold, og for å oppnå en fruktbar bio-

logisk balanse med levelige vilkår for både planter og fisk, vil imidlertid en

eller annen form for systematisk menneskelig inngripen kunne komme på

tale. Skulle det ikke være mulig å utvikle en form for planmessig vannbiuk

efter samme prinsipper som man driver jordbruk? Båt istedenfor traktor,

kompressor istedenfor harv, trål istedenfor rive, fiskegarn istedenfor potet-

opptager. Skulle det ikke være mulig å dyrke vannplanter som på en rasjonell

måte lar seg høste? Vasspest vil for eksempel kanskje kunne bli et verktøy i

vassdragspleien. Skulle ikke erfaringer fra ørretoppdrett og dambruk kunne

komme til nytte i våre bestrebelser på å pleie våre resipienter? Vi har jo

mange eksempler på at eutrofe innsjøer er gode, produktive fiske- og krepse-

vann.

Her må hydrologen, limnologen, agronomen, biokjemikeren og fiskerieksper-

ten kunne finne inspirerende samarbeidsfelt.

Jeg tror det er nødvendig å skape, en mer nøktern opinion, sette realistiske

mål, dersom vi skal oppnå den forståelse og støtte på lengere sikt som er en

betingelse for det fortsatte arbeide i kampen mot forurensningenes uheldige

følger.

Men jeg tror også det er nødvendig å appelere til fantasien, nødvendig å

trekke frem de positive muligheter, for å få mobilisert det initiativ og den

innsatsvilje som utvilsomt vil kreves for å komme til praktiske, resultater.

Vi må lære oss til å innordne våre avfallsprodukter i systemet*på en aksep-

tabel måte. Mennesket er tross alt også en delav miljøet.
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S YRE TILLFÖRSEL I VATTENDRAG MED HJÄLP AV DAMMBYGGNADER

(Aeration of Rivers by Mean of Dams)

Professor Erling Reinius KTH och VBB, Stockholm

Sammanfattning

Om en å eller älv med låg syrehalt flyter fram lugnt ökar syrehalten långsamt
och långa sträckor nedanför en föroreningskälla kan i så fall bibehålla sin låga
syrehalt. En snabb ökning av syrehalten kan åstadkommas genom uppförande
av en överfalls damm med om möjligt mer än 1, 5 m fallhöjd och med fri,
luftad stråle. Vattenstrålen bör falla ned i nedströmsvattnet på sådant sätt
att stark turbulens uppstår och stor mängd luftblåsor bildas.

Modellförsök för en damm i Zambia utfört vid vattenbyggnadslaboratoriet vid
KTH visar att man även med lämplig utformning av bottenutskov kan få god
syretillförsel till avbördat, syrefattigt bottenvatten från dammsjön.

Inledning

Allteftersom kraven på vattendragens renhet tilltar kommer behovet av hög sy-

rehalt i vattnet att bli allt mer accentuerat. Effektiva metoder att tillföra syre

till vattnet i sådana åar och älvar, som på olika sätt förorenas eller där natur-

ligt organiskt material förbrukar syre, är därför viktiga.

Lösligheten av syre i vatten är beroende av temperatur, lufttryck och salthalt

och brukar anges i mg syre per liter vatten. För destillerat vatten och luft-

trycket. 760 mm Hg är den lösta syremängden vid mättnad Cg

0° : 14,65 mg/l

5° : 12,79 "

10° : 11,27 "

Syretillförsel i en älv

En viss luftning sker när vattnet flyter fram i älven. Vattnet absorberar syre

från luften med en hastighet som kan skrivas

15°

20°

25°

C :

C :

C :

10,

9,

8,

03

02

18

mg/l
i i
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d ä r

f
C =

C =
s

K =

K (C, -C)

löst syremängd vid tiden t, mg/l

löst syremängd vid mättnad, mg/l

koefficient

(1)

Denna ekvation kan transformeras till (1)

"log C s " CH
g C s - Ct2

(2)

där k-, = luftning skoeff icient

t? - t, = erforderlig tid för ökning av syrehalten i vattnet från

Cfcl till Ct2, dygn

Luftningskoéfficienten k2 är en funktion av molekylär diffusion av syre genom

vattenytan och av den turbulenta diffusionen i vattenmassan. På grund av tur-

bulensen i strömmande vatten kommer vattnets ytskikt att successivt förnyas

och k, kommer att bli beroende av de vertikala hastighetsfluktuationerna i älv-

en.

CHURCHILL, et al (1) har studerat förändring hos syrehalten utefter några

älvar, som haft konstant lutning och tvär sektion och legat nedanför reservoa-

rer med låg syrehalt i vattnet, och angivit följande ekvation för värdet på

vid 20° C:'(i metriska enheter).

(vid 20° O) (3)

där v = medelhastigheten, m/s

R = hydrauliska radien, m. I ett brett vattendrag i förhållande till

djupet är R ungefär lika med medeldjupet
• " ' - . - • , i i . - - - • .

Ekv (3) finns uppritad i diagramform (1) * : . ;

Luftningskoefficienten k9 är emellertid också en funktion av vattnets tempera-

tur.: Den skall därför multipliceras med en korrektionsfaktor (1)
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k2(T°) = k2(20°) • 1. (4)

där k2^T ^ = lu* tn inSskoe£ftcient v i d temperaturen T°C

k2(20°) = luftningskoefficient vid 20°

^ = korrektionsfaktor

Om vi exerapelvis har ett vattendrag med en vattenhastighet av 0,6 m/s och

ett medeldjup av 1, 5 m samt med en vattentemperatur av 10° och en syrehalt

av 2 mg/l så ökar syrehalten till 6 mg/l på en tid av t = (t - t,) enligt följande

beräkning. Mättnadsvärdet av syre vid 10°C är C =11,3 mg/l. Luftnings-

koefficienten k^ vid 20°C fås ur ekv (3) till 0, 70. Korrektionsfaktorn för

10°C beräknas ur ekv (4) till 0, 788. Ekv (2) ger nu

På denna tid hinner vattnet rinna en sträcka av

L = 0, 44 • 3600 • 24 • 0,6 = 23000 m

Beräkningen förutsätter att föroreningar i vattnet inte förbrukar något av det

tillförda syret. Skulle så vara fallet ökar givetvis tiden t och sträckan L,

eller också uppnås aldrig syrehalten 6 mg/l.

Exemplet visar att tillförseln av syre till älvar och åar med låg syrehalt är

långsam där vattnet flyter fram relativt lugnt. Under lång sträcka kommer

syrebrist ätt vara märkbar och under denna sträcka kan dessutom ytterligare

syreförbrukande föroreningar tillföras och sätta ned syrehalten.

Syretillförsel i överfallsdammar

En snabb syreökning sker i forsar och strömstråk, där luftinblandning och

stark tuibuléns finns. På konstgjord väg kan samma verkan åstadkommas i

damiribygghiäder rhed överfall.'
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Luftningseffektiviteten E-hos en sådan konstruktion kan skrivas

E =
'B " CA

C - C A

s A

(5)

där C. och CR är syrehalten ovanför resp nedanför dammbyggnaden.

GAMESON (2) har studerat syreökningen i ett stort antal kvarndammar o. d.
med överfallsutskov i engelska åar. För 9 överfall med fallhöjd mellan övre
och nedre vattenytorna mellan 0, 5 och 1,0 m var värdet på E i medeltal
0, 31. För 6 överfall med fallhöjd mellan 1, 34 och 2, 45 m låg värdena mellan
0,44 och 0,49. Vattenföringen vid dessa överfall var relativt liten och vattnet
föll fritt ned i djupt vatten. Dock visade en måttlig variation av vattenföringen
ingen ändring av värdet på E. Temperaturerna var i allmänhet 15 - 20°C.

För ett laboratorieöverfall med fritt fallande, tunn stråle erhöll GAMESON
et al (3) ett värde på E av

1
E = 1 -

1 + 0, 34 ab (1 + 0, 046T) H
(6)

där T = vattentemperaturen i C
H = vattnets fall från övre till nedre v. y . , m
a = 1, 25 för tämligen rent vatten och 1,0 för tämligen förorenat

vatten
b = 1,0 för fritt överfall och 1, 3 för överfall med steg mot vilka

vattnet plaskar

För exempelvis H = 1,5 nv a = 1,25, b = 1,0 och T = 20° blir enligt ekv (6)
E = 0, 55. Detta värde är något högre än de värden-söm nåddes i de ovaii nämnda
dämmutskoven, vilket tyder på att luftningen i laboratöriéövérfallet med en
tunn, av luft omgiven stråle var något effektivare .äni: dämmutskoven. '-:J '•.-'

Vid Ka sting sdammen över. Mississippi har syreupptagningen studerats, under
vintern 1963/64 (4). Vattnet störtar fritt ned öyér krönet av en ;vertical vägg.



(5)

len.

nmar o. d.

méllan övre

edeltal

ärdena mellan

m och vattnet

irattenföringen

5° - 20°C.

GAMESON

(6)

förorenat

i mot vilka

änligt ekv (6)

i de ovan nämnda

illefc med en

kovén.'-:.-' -.-...•-•

.der at sounder

vertikal vägg.
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Överfallshöjden var 0, 75 m och fallet mellan övre och nedre vattenytorna var

3, 7 m. Syrehalten ökade från 0, 3 till 4, 5 mg/l. Värdet på E beräknas härur

för 20°C vara 0,38, alltså ett något lägre värde än de som redovisats för de

engelska dammarna. Sannolikt beror det på att vattenstrålen vid Hastings var

tjockare.

Laboratorieexperiment vid KTH

I Kafue river, Zambia, planeras en regleringsdamm vid Itezhi-Tezhi. Man be

räknar att under viss tid av året kommer det tillrinnande vattnet att vara varmt

och flyta fram på dammsjöns yta. Döda och genom vattnet sjunkande organism-

er förbrukar syre och åstadkommer då syrebrist hos det stillastående botten-

vattnet i dammsjön. Genom regleringen av vattentappaingen från dammsjön kom-

mer under denna tid vattenståndet att sjunka. Tappningen skall därför ske genan

ett bottenutskov som förlägges i en tunnel, som under byggnadstiden använts

som förbiledningstunnel. Det kommer således att bli syrefattigt bottenvatten

som avbördas vissa tider. I älven nedanför dammen skulle då fiskdöd kunna in-

träffa.

Bottenutskovet måste därför utformas så att vattnet får ett acceptabelt syretill-

skott. De förut nämnda undersökningarna av syretillförsel (2,4) gällde låga

överfalls dammar med liten vattenföring per breddmeter. I Itezhi-Tezhi är

fallhöjden stor, 20 - 28 m, och vattenföringen stor, 600 m3/s på en luckbredd

av 6,5 m.

För studium av kinematiska och dynamiska förlopp kan man använda hydraulisk

modellförsök. Vanligen kan ytspänningen därvid försummas. Att studera pro-

blemet méd syreupptagningen i sådana modellförsök kompliceras av att syrets

diffusion från luft till vatten inte följer de vanliga modellagarna.

En särskild studie av modell skalans inverkas på syreupptagningen utfördes där-

för. Sålunda, utför des Itezhi-Tezhi-utskovet i skalorna 1:100 och 1:32. Emeller-

tid är det omöjligt att dra.slutsatser om syremängden i prototypen genom extra-

polation till full, skala 1:1.från enbart dessa två värden. Därför har modell-

skalans inverkan .också,studerats genom jämförelse mellan den uppmätta syre-

halten vid Hastingsdammen och de syrehalter som uppmätts för modeller i ska-
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lorna 1:16 och 1:5,8. Dessa två skalor ger ungefär samma fallhöjd för

Ha stingsmodellerna som skalorna 1:100 och 1:32 för Itezhi-Tezhi-modellerna,

nämligen ca 0,20 respektive 0,65 m.

Fig. 1 visar tvär sektion av Ha sting sdammen och fig. 2 längdsektion av förbi-

ledningstunneln med bottenutskovet i Itezhi-Tezhi. Det senare består av en

sektorlucka, som sitter i en upphöjning i tunnelns tak. Härifrån leder ett verti-

kalt luftschakt till markytan. Lucköppningen och lucktröskeln utformades så

att vattenstrålen blev omgiven av luft och riktades snett ned i vattnet i tunneln

nedströms om avstängningen.

Modellförsöken utfördes i två av Vattenbyggnadslaboratoriets rännor. Vattnet

i rännan uppströms om modellen gjordes syrefattigt med natriumsulfit och med

koboltklorid som katalysator. Syrehalten hos vattnet i rännan mättes sedan

dels före modellen och dels efter modellen genom provtagning och kemisk ana-

lys. För Itezhi-Tezhi provades luftningseffektiviteten E för helt och för halvt

uppdragen lucka. Resultaten framgår av följande tabell:

Försök Fallhöjd
m

Vattenföring
l/s • m

E
vid 20°C

Itezhi-Tezhi, 1:32
II

If

11

Hastings»
n

. II

1:32
1:100

1:100

1:1

1:5,8

1:16

0,65

0,67

0,20

0,20

3,71

0,63

0,23

134

54

24,5

8,3

1070

64

16,7

0,31

0,34

0,07

0,06

0,38

0,26

0,05

lägre fa

3.71 m

därför 1

skulle E

fallhöjd<

överens

fallhöj d(

med fal]

att man

ett E-vå

halvöppe

bildning

högre.

Referent

(1) CHU

Rea]

(2) GAM

J. Ir

(3) GAM

Aerj

(4) SUS

Unde

En fallhöjd av bära 0, 2 m gav tydligen för liten rörelseenergi hos vattnet för

att inverkan av ytspänningen skulle el imineras. Bildningen äv luftblåsor i vatt-

net var liten och syretillförseln obetydlig. Modellerna av Itézhi-Tézhi i skala

1:32 och av Hastings i skala 1:5,8 hådé större fallhöjd, 0,63 - 0 , 6 7 m, och en

vattenföring per breddehhét av 54 - 134 l / s - m. Luftningseffektiviteten E var

något högre för I tezhi-Tezhiän förHast ings både viddehnk fallhöjd öch viä den
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lägre fallhöjden O, 2 m. Det uppmätta värdet på E vid Ha sting sdammen med

3, 71 m fallhöjd är 46% högre än det vid modellen med 0,63 m fallhöjd. Man bör

därför kunna dra slutsatsen att för en Itezhi-Tezhi-modell med fallhöjden 3, 71 m

skulle E också vara ca 46% högre än värdena för modellen i skala 1:32, där

fallhöjden är 0,65 - 0,67 m. Denna höjning av E för högre fallhöjd stämmer väl

överens med den förut refererade engelska undersökningen, där överfall med

fallhöjder mellan 1, 34 och 2,45 m hade ungefär 50% högre E-värde än överfall

med fallhöjder mellan 0, 5 och 1,0 m (E = 0,46 respektive 0,31). Det innebär

att man bör kunna påräkna för en modell av Itezhi-Tezhi med fallhöjden 3, 71 m

ett E-värde av 0,45 när utskovsöppningen är helt öppen och 0, 50 när den är

halvöppen. Eftersom prototypen har ännu större fallhöjd med större bubbel-

bildning och turbulens är det sannolikt att E-värdet i prototypen blir ännu

högre.
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Fig. 1. Tvär sektion av Ha stingdammen, USA
Cross section of Hastings Dam, USA

Fig. 2. Längdsektion genom förbiledningstunneln och bottenut skovet vid
vid Itezhi-Tezhi, Zambia

Longitudinal section through the diversion tunnel and. the bottom
outlet at Ifcezhi-Tezhi, Zambia


