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SAMMANFATTNING 

Denna rapport behandlar vattenbalansen i täckskikt av den typ 
som föreslås bli använd ovan sandmagasin från beredning av 

sulfidmalmer. Detta ämnesområde är centralt inom Naturvårds

verkets prioriterade projektområde 11 Gruvindustrins restprodukt

upplag11 inom vilket detta projekt ingår. Projektet utgör ett 

komplement till relativt omfattande modellberäkningar över 

vattenbalansen vilka utförs vid Tekniska Högskolan i Stockholm, 

institutionen för kemisk apparatteknik. 

Vattenbalansen i täckskikten har studerats i en fysisk modell 

kallad infiltrationsbox. Den är utvecklad och konstruerad vid 

SGI. I boxen packas önskat täckskikt in och utsätts för konst

gjorda regn med varierande intensitet och varaktighet. För

utom det ingående regnet har de utgående vattenflödena i form 

av ytavrinning, perkolation och lateralt flöde kunnat mätas. 

Fyra olika täckskiktsmaterial har undersökts med avseende på 

deras hydrauliska egenskaper. Av täckskiktsmaterialen är två 

moräner samt två cementstabiliserade flygaskor. Den ena ce

mentstabiliserade flygaskan har ingått i en komplett täckskikts

uppbyggnad av morän, dräneringslager och cementstabiliserad 

flygaska ovan sandmagasinet. 

De hydrauliska parametrar som erhållits från infiltrationsbox

mätningarna är infiltrations- och perkolationskapacitet, late-

ral avbördningsförmåga, kritiskt regn då ytavrinning på och 

lateralt flöde i det studerade skiktet uppkommer, perkolations

tidsfaktor, vatteninnehåll (vattenkvot, vattenhalt, vattenmättnad) 

efter avslutade försök i profilerna samt responstid (hur lång 

tid efter det att regnet upphört som perkolationen fortsätter). 

Den uppmätta perkolationen genom den cementstabiliserade flyg
askan befanns sannolikt huvudsakligen vara betingad av läckage 

mellan provet och innerboxens vägg. Den cementstabiliserade 
flygaskan har inte vattenmättats trots att den i ett försök 

varit utsatt för regn i 67 dygn. Kanalströmningen antas bero 
av en svällning av materialet som genom ojämn deformation or
sakat en mycket liten spalt mellan vägg och material. För den
na typ av material föreslås att en dilatationsfog skapas mel
lan vägg och material i innerboxen. 
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De utförda mätningarna har resulterat i att de hydrauliska 

egenskaperna för de studerade materialen har kunnat uttryckas 

i en form som ansluter till existerande klimatdata. Nedan exemp

lifieras en del av de hydrauliska parameterar som erhållits 

från mätningarna och som sedan utnyttjats för att genomföra 

generella beräkningar på vattenbalansen i täckskiktet. 

Täckski kts Lutning Infiltrations Perkolations Kritiskt regn då 
materi al kapacitet kapacitet lateralt flöde 

uppkommer 
(mm/h) (mm/h) (mm/h) 

Garpenbergs- 1:25 7,5 6 3 
morän 

Garpenbergs- 1:5 7,5/12 6/2,5 1-2/-
morän 
inpackning 1/ 
inpackning 2 

Ste kenjo kks- 1:25 11 9,5-10 2,5-3,5 
morän 

Stekenjokks- 1:5 11 8-8,5 2,5-3,5 
morän 

Cements ta- 1:25 0,015* 0,015* 
biliserad 
flygaska 
38% vatten 

Il 1:5 0,015* 0,015* 

Cements ta- 1:25 0,001* 0,001* 
biliserad 
flygaska 
35% vatten 

* Trolig kanalströmnin~ Värdet bör vara mindre. 

Den laterala strömningen i moränen har i samtliga försöksse

rier varit högre (2-5 ggr högre) än den teoretiskt beräknade 

för respektive lutning. Detta beror endera av högre horison
tell konduktivitet än vertikal sådan (skiktning av materialet) 

eller av den sk kapillärbarriäreffekten (moränen har i samt

liga fall underlagrats av dränerande singel). 

Materialtransport/erosion från morän till underlagrande singel 
har konstaterats så att finmaterial d < 0,125 mm minskat i 

undre delen av moränprofilen. Undersökningen medger inte någon 

kvantifiering och utvärdering av materialtransporten. 
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Täckning 

Morän 
k=2 ,8 · 10-6 

Morän/tätskikt 
~orän=2,8·10- 6m/s 

Ktäts ki kt= 
4,2·10- 9 m/s/=Fall 
2,8·10-lO m/s=Fall 

Morän/dränerings-
skikt/tätskikt 
~orän=2,8·10-6 m/s 

Ktätskikt= 
4,2·10- 9 m/s/=Fall 
2,8·10-lO m/s=Fall 

Mellersta 
Sverige 

Norra 
Sverige 

Me 11 ers ta 
Sverige 

1 
2 Norra 

Sverige 

Me 11 ers ta 
Sverige 

1 
2 Norra 

Sverige 

Lokalisering Morän- Lakvatten-
mäktighet produktion 

mm 

1 m 260 
2 m 220 

1 m 335 
2 m 300 

Fall 1 { 1 m 79 
12 m 79 

5Fall m2 {1
2 m 5 

53Fall 1 {1 m 
2 m 53 

3Fa 11 2 {1
2 

m 
m 3 

,- 20Fa 11 1 ~1 m 
2012 m 

'-

2Fall 2 {1
2 

m 
m 2 

Fall 1 {1 m 13 
2 m 13 

(I m 1Fall 2 
l2 m 1 

Vattenbalansen i täckskikt ovan sandmagasin är som tabellen 
visar starkt beroende av om en enskikts (morän) eller fler

skiktsmodell brukas (morän/(dränlager)/tätskikt). Lakvatten

produktionen i flerskiktsmodellen blir med en approximativ 

kännedom om nettoperkolationen (snösmältningsförloppet frånräk

nat) en funktion av tätskiktets perkolationskapacitet och mot

svarande perkolationstidsfaktor. För generell beräkning av 

årlig lakvattenproduktion kan diagrammet på sidan 8 användas. 

I samtliga fall gäller att tätskiktet utgörs av cementstabi

liserad flygaska. 
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Enmånadssimulering av nederbörd ovan ett täckskikt med tät

skikt och dräneringsskikt har utförts. Därvid har regndata 
från Mellansverige under en höstmånad använts och perkolatio

nen har uppmätts. Simuleringen visar på vilket sätt ett dräne

ringsskikt mellan morän och tätskikt (cementstabiliserad flyg

aska) minskar perkolationstiden och därmed lakvattenproduktio

ne. Perkolationstiden och perkolationskapaciteten i tätskiktet 

är avgörande för den resulterande lakvattenproduktionen. 

För beräkning av lakvattenproduktionen har ett nytt begrepp, 

perkolationstidsfaktor fp, definierats. Perkoiationstidsfak

tor anger under hur stor del~ året (normalår) som perkolation 

(grundvattenbildning) förekommer. Faktorn varierar mellan 0-

1. På grundval av uppgifter från SGU:s grundvattennät har föl

jande perkolationstidsfaktorer bedömts gälla. 

I figuren visas hur perkolationstidsfaktorn fp, varierar i 
olika delar av Sverige. 
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Vid utvärderingen av resultaten från moränerna visas hur den 
laterala avbördningen beror av moränmäktighet, lutning och 
sluttningens längd. En brant, kort och mäktig moränsluttning 
ger tex hög avbördning. 

Parametrar av betydelse för vattenbalansen i täckskikt analy

seras i kap 7 där även en sammanställning från datorbearbetning 

av klimatdata med HBV-modellen, som är utvecklad vid SMHI, 

presenteras. Datorkörningarna är gjorda för tre klimatstationer, 

en i Norrlands inland och två i Mellansverige och innefattar 

klimatdata från 1964/69-1984. Månadsmedelvärden på nederbörd, 

grundvattenbildning, avdunstning och smältvatten har erhållits 

från dessa beräkningar. 

En sammanställning över evapotranspirationen på avfallsupplag 

med och utan täckning av flygaska från kol och torveldning 
samt avsvavlingsprodukter är gjord. Den visar att för gene

rella beräkningar representerar evapotranspirationen ca 65% 

av nederbörden vilket är något högre än vad resultaten från 

HBV-modellen (50-60% i mellersta Sverige) anger. 

Diagram över den kumulativa nederbördsintensiteten för tre 

orter i Sverige presenteras. 

Klimatdata från HBV-modellen och övriga klimatsammanställningar 

samt resultaten från infiltrationsboxmätningarna ligger till 

grund för de vattenbalansberäkningar som utförs i kap 8. Bety

delsen av moränmäktighet, dräneringsskikt, tätskikt och geog

rafiskt läge tas upp. Slutsatser dras av vattenbalansberäk

ningarna och en generell beräkningsmetodik av perkolationen 
i täckskikt med och utan tätskikt är framtagen. 

Den årliga, beräknade lakvattenproduktionen i mm vid olika 

moränmäktighet och för olika täckskiktsuppbyggnader i meller
sta och norra Sverige presenteras i tabellen nedan. 
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Beräkningen är approximativ och gäller under förutsättning 

om fullständig homogenitet i tätskiktet samt frånvaro av spric

kor och liknande. 

260 

240 I 

KLIMATETSI 
BEGRANSNING220 

200 I 
.a 180 

'E I 
';

.§ 160 
z 
0 11 ~J / / 1 
j::: 140 
:::i::: 
::J g 120 
a: 
~ 100 
w 
f-

~ 80 
::X:::s 60 

40 

20 

0 
5 1 5 1 5 1 

10 9 8 
1ö 1ö 1Ö 

TÄTSKIKTETS PERKOLATIONSKAPACITET (rn/s) 

Årlig lakvattenproduktion för täckskikt med tätskikt, med och 

utan dräneringsskikt för norra och mellersta Sverige, som en 

funktion av tätskiktets perkolationskapacitet samt perkola

tionstidsfaktorn. 

Följande perkolationstidsfaktorer har användts. 

~ Utan dränskikt - mellersta Sverige: 0,6 
norra Sverige 0,4 

• Med dränskikt - mellersta Sverige: 0,15 
norra Sverige 0,10 
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1. BAKGRUND 

Transporten av vatten och syre igenom täckskikt av olika ut

formning är de två nyckelfrågorna inom Naturvårdsverkets pro

jektområde 11 Gruvindustrins restproduktupplag 11 Dessa restpro• 

duktupplag, företrädesvis sk sandmagasin, bör förläggas så 

terrängen att yt- eller grundvatten ej kan tränga in och 
bilda lakvatten i upplaget. Lakvattenproduktionen kommer då 

att bestämmas av hur mycket nederbörd som förmår tränga igenom 

täckskiktet på magasinet. 

Det finns ingen enkel metod att beräkna hur stor nederbörds

infiltrationen (lakvattenproduktionen) är i ett täckskikt. 

Denna bestäms nämligen utav såväl de klimatiska som de mate

rialspecifika och som de geometriska faktorerna. Dessutom är 

det huvudsakligen täckmaterialets egenskaper i vattenomättat 

tillstånd som är av betydelse. Klimatfaktorns betydelse kan 

exemplifieras av att nederbörd inte inträffar mer än under 

10-15% av tiden och att evapotranspirationen svarar för en 

totalt större bortförsel av vatten än vad som motsvaras av 

grundvattenbildningen. 

Inom projektområdet utvecklas en numerisk modell för att be
räkna storleken av det omättade flödet igenom täckskikt. Denna 

modell förväntas få användning främst vid kvalitativa bestäm

ningar av olika täckskikts förmåga att begränsa lakvattenpro

duktionen. De kvantitativa resultat som modellen kan ge är 

sannolik grova, eftersom de indata som beräkningarna grundas 

på kommer att vara relativt osäkra. 

Ett sätt att förbättra den numeriska •modellens beräkningar 

är att 11 kalibrera 11 den mot experimentella bestämningar utförda 

under kontrollerade betingelser. Sådana bestämningar borde 

naturligtvis helst utföras i stor skala och i fält. Detta omöj

liggörs emellertid av praktiska och ekonomiska skäl. Framför
allt måste effekterna av olika regnintensiteter och -varaktig

heter kunna registreras för att resultatet skall kunna utgöra 
grund för generaliseringar. I stället bör dessa experimentella 

bestämningar ske i mindre skala, där möjligheterna är större 
att kontrollera betingelserna och att förstå avvikelserna. 
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2 SYFTE 

Foskningsprojektet skall leda till att kvantitativa data erhålls 

för avrinning på ytan, i skiktet samt för perkolationen igenom 

ett antal täckskiktsalternativ vid varierade regntyper och 
två olika lutningar. Dessa data skall kunna användas för att 

tillsammans med kända klimatdata, beräkna/uppskatta vattenbalansen 

i täckskikt på sandmagasin. Beräkningar bör göras med tanke 

på gruvindustrins nuvarande lokalisering, dvs till mellersta och 

norra Sverige. Olika täckskiktsuppbyggnader ska studeras. Re

sultatet skall kunna användas vid jämförelse med motsvarande 

data beräknade med hjälp av den numeriska beräkningsmodellen 

som framtagits av institutionen för kemisk apparatteknik, KTH. 
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3. GENOMFÖRANDE 

Infiltrationsboxen konstruktion 

Den sk infiltrationsboxen har konstruerats vid SGI och hade 
utprovats innan detta projekt startade. Konstruktionen utgår 

ifrån att godtyckliga täckskiktskombinationer skall kunna byg

gas upp och studeras i boxen. Man skall kunna simulera vatten

balansen och utföra mätningar på denna balans i ett delelement 

av täckskiktet på en sluttning, se figur 1. För att kunna genom

föra försöken inom de angivna tidsramarna konstruerades en andra 

box som i allt väsentligt är identisk med den ursprungliga. 

Den användes enbart för att genomföra den sista försöksserien. 

I figur 2 visas en schematisk bild av infiltrationsboxens kons

truktion. Den består egentligen av två lådor. Den inre lådan 

har basmåtten 0,40 m x 0,40 m och har byggts i tre sektioner 

vilka är 100 mm höga. I den inre lådan inpackas det ski ktsys

tem som skall studeras. Denna låda kan ges en godtycklig lut

ning. Den inre lådan är placerad i en yttre låda (0,90 m x 

0,90 m) i vilken regnsimulatorn är fästad. Ytterlådan reduce
rar kraftigt avdunstningen från regnen och från skikten. Denna 

parameter i vattenbalansen kan således inte simuleras, men 

å andra sidan blir betingelserna bättre för studier av de öv

riga parametrarna. Lådorna är tillverkade av genomsynlig PVC 

vilket gör det möjligt att visuellt kontrollera regnsimula

torn och innerlådan. 

Vattnet tillförs boxen via ett rörformat magasin som rymmer 

ca 100 l. Vid dessa försök har använts sk kranvatten, dvs vat

ten från Linköpings vattenverk som är ett behandlat ytvatten 

(Stångån). Detta vatten har avluftats i rörmagasinet med hjälp 

av en vacuumpump. Under försökens gång passerar vattnet i tur 

och ordning igenom en sedimentationsbehållare, en flödesmätare, 

en magnetventil, en luftfälla för att till sist nå spridarröret 
till regnsimulatorn. 

11Vatten kan också tillföras innerboxen via en filtersten i upp
strömsänden11 av den sektion som studeras eller i skiktet ovan

för detta (ytavrinning). Med hjälp av en särskild reglerutrust

ning simuleras regnens intensitet och varaktighet samt det 
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NEDERBÖRD 

I O IAVRINNING IN =;>r---;=-- AVRINNING UT 

M INFILTRATION 

\ I 
==========dj.b.L=----

STUDERAT 
ELEMENT ·~ 

-----------------~..,--

Figur 1 Vattenströmmar genom ett element i en sluttning. 

PEGH 

SEDIMEHTATIONS-

~ 
RÄKNEVERK 

LUFTFÄLLA 

VENTIL . YTTERBOX
: SPf\lOARRÖR .. .: .: .. . 

FILTER• 
STEN 

A.OoES • 
STUDERAT SKIKTMÄTAAE 

STUDERAT SKIKT 

INNER-
CXl.ÄJ;ERINGSSKIKTeox .,LUTNIHG 

tg,-VENTIL 

PERKOLA- U-TER.A<.T YT-
TION FLÖDE AVRINNING 

Figur 2 Schematisk bild över infiltrationsbox med regler
utrustning. 
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laterala flödets storlek. Reglerutrustningen beskrivs i figur 

2. Den består av flödesregulatorer för regnvattnet och för 

det laterala tillfödet samt av ett räkneverk som styr magnet

ventilen före spridararmen. Räkneverket styrs i sin tur av 

elektriska omkopplare vid spridararmens båda ändlägen. På så 

sätt kan man via räkneverket välja frekvensen av antalet regn

givande överfarter. Vid simulering av regn med mycket låg in

tensitet krävs att man kombinerar ett lågt flöde till spridar

armen med ett relativt stort antal överfarter mellan de regn

avgivande överfarterna. Det har visat sig att man inte kan 

strypa flödet ti11 spridararmen under en viss gräns utan att 

samtidigt erhålla ett ojämnt fördelat 11 regn 11 fran s'pridararmen. 

Den horisontella spridararmen är i underkanten försedd med 

38 st hål i vilka är instucket ett 12 mm långt vertikalt rör 

med innerdiametern 0,5 mm. Avsåndet mellan dessa är ca 15 mm 

och de är speciellt utprovade för att ge ett jämnt fördelat 

regn även vid låga regnintensiteter. Regnens varaktighet be

stäms genom manuella av- och påslag av tilloppsvattnet. 

Det utgående vattnet från innerboxens bottensektion (som har 

ett lutande golv) och från toppsektionens filtersten i 11 ned
strömssidan11 uppsamlas i separata slangar som är anslutna till 

uppsamlingskärl. Filterstenens nedre del är i förbindelse 

med en bräddavloppsbehållare (fig 2) för att undvika att luft 

stängs inne och felaktiga tryckgradienter erhålls. Det utgående 
flödet har mätts vid diskreta tidpunkter. Dessa tidpunkter 

har av praktiska skäl i stort sett måst anpassas till arbets

tiderna, varför tidsupplösningen varierar inom försöksserierna. 

3.2 Inpackningsförfarandet 

Den inre lådans tre sektioner åskådliggörs i figur 2. I den 

undre sektionen har i samtliga undersökta fall inpackats ett 

singelmaterial. Dess funktion har varit att bära upp och av
vattna det ovanliggande lagret. Sektionens väggar har varit 
perforerade så att atmosfärstryck har rått i detta lager. 
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Den mellersta och översta sektionen har innehållit de material 

som skulle studeras. Den översta sektionen är försedd med fil

terstenar i två motstående sidor - den som ligger på 11 uppströms

sidan11 och den som ligger på 11 nedströmssidan 11 . 

Inpackningen av moränmaterialen har skett med en handstamp 

och efter det att stenar större än 50 mm plockats bort. Inpack

ningen har skett med vattenkvot nära den optimala för packning. 

En realistisk packningsgrad har eftersträvats och skikten har 

efter densitetsbestämning befunnits ha nått ungefär 90% rela

tiv packningstäthet (relativt tung laboratoriestampning). 

Den cementstabiliserade flygaskan har packats in vid 35% och 

38% vattenkvot,som befanns vara praktisk i den meningen att 

materialet blev både tätt och var relativt lätt att lägga ut 

med en trögflytande konsistens lik flytbetongens. 

3.3 Input- och output-flöden i boxen 

Figur 3 visar de vattenflöden som sammantaget beskriver vat

tenbalansen för den studerade täckskiktsuppbyggnaden i boxen. 

Input-flödena i systemet utgörs av regn och lateralt flöde 

in. Regnet bestäms av flödesregulatorn och räkneverket som 

styr magnetventilen. Intensiteter mellan 0,05 och 20 mm/h kan 

genereras. 

REGN 

YTAVRINN ING 

LATERALT IN 
LATERALT 

0 0 
0 

O PERl<OLATION ·. · 
.. 0 . . . . 

DRANERINGSLAGER ELLER:·. .. . . . 
. .TATSKll<T 

0 0 0 
0 .. 0 0 

0 DRANERINGSLAGER0 
0 

0 

Figur 3 Innerboxens principiella utformning samt vattnets ström
ningsvägar i lådan. 
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Flödesregulatorn är kalibrerad för att ge rätt intensitet. 

Repeterbarheten bygger på att god hydraulisk kontakt finns 

i vattenledningarna fram till spridarröret. Eventuell luft 

i vattnet kan utgå ur lösning pga tryck- och temperaturför

ändringar och ger då upphov till felaktiga flöden in i boxen. 

Detsamma gäller suspenderade partiklar som fastnar i flödesre

gulatorn. Genom vacuumsugningen, sedimentationsbehållaren och 

luftfällan nedbringas dessa fel, dock inte fullständigt. 

Det laterala flödet in styrs enbart av en flödesregulator. 

Repeterbarheten är bättre än för regnsimulatorn då matarsyste

met är enklare. 

Det har visat sig svårt att etablera god hydraulisk kontakt 

mellan övre filtersten och inpackat material. Har materialet 

i mellansektionen (fig 3 vid A) högre genomsläpplighet än det 

översta lagret kommer det laterala flödet in att först rinna 

utmed filterstenen och sedan ner i mellansektionen. Den åsyftade 

laterala strömningen kan därför ej åstadkommas då det underlig

gande materialet är mer permeabelt än ovanskiktet. 

Output-flödena i systemet utgörs av ytavrinning, lateralt flö

de ut (i skiktet), samt perkolation. Samtliga flöden uppsamlas 

i behållare och volymen mäts i ml. God mätnoggrannhet erhålls. 

Volymmätningen görs manuellt varför tidupplösningen i output

flödena är beroende av hur ofta volymmätningen sker (figur 4). 

I 
PERKOLATION 

O,Q2 
~ 

r-- I71 
,-

I I 
LJ LJ 

-
0 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 DYGN 

Figur 4 Tidsupplösningen beror av hur ofta volymmätning görs. 
I detta exempel har 14 mätningar utförts, varje mätning 
representeras av en vertikal linje. 
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Om täckskiktet består av mycket täta material, blir perkola

tionen mycket liten. Igenom skiktet med cementstabiliserad 

flygaska erhölls tex endast drygt 1 ml per uppmätningstill

fälle. De små volymerna i kombination med kapillära krafter 

mellan vatten och dräneringsmaterial, slang och kopplingar 

gör varje enskild sådan mätning osäker. Över en längre tids

period minskar dock osäkerheten påtagligt (se figur 26 sid 45). 

Ytterligare en output-term i boxen är evaporationen. Denna 

är uppmätt till ca 0,015 mm/h motsvarande 2,4 ml/h och är därmed 

för dessa mätningar försumbar. 

Den magasinering av vatten och fluktuation i vatteninnehåll 

som äger rum i det studerade jordmaterialet mäts inte speci

fikt, utan kan endast observeras som en restterm i vattenba
lansekvationen. 

Vattenbalansekvationen för infiltrationsboxen blir 

p + LrN = A + LuT + R + E + ~M 

där p = regn 

LrN = latralt flöde in 
A = avrinning på ytan 

LuT = lateralt flöde ut 

R = perkolation 

E = evaporation 

~M = magasinsförändringar 

För parametrarna A, LuT, R och E erhålls mycket god noggrann

het i bestämningen. LrN har god noggrannhet och Pär accepta
bel. 
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Perkolation och lateralt flöde i lutande täckskikt 

I figur 5 betraktar vi ett element med längden 1, bredden b 

och höjden h som ges lutningen i= X= tan a. Den mättade hy-
x 

drauliska konduktiviteten i materialet är K. För de vektorupp-

delade flödena Op (perkolation) och OL (lateralt flöde) gäl
ler vid mättade förhållande: 

Op = K • i p • Ap; i p = cosa; Ap = l • b 

Op = K· cosa• 1· b (1) 

OL = K· IL· AL; IL= sina; AL= h • b 
QL=K·sinah•b (2) 

Oror= Op + OL (3) 
(1) (2) och (3) ger 

Oror= K· b (l· cosa + h. sina ) 

Det laterala flödets storlek i förhållande ti 11 nederbörden 

Oror blir 

K • b h· sina 1JL = = 
Oror K • b (1 • cosa + h· sina h-tana + 1 

Q PERKOLATION 

Figur 5 I en sluttning med längden 1, bredden b och höjden h 
och lutningen y:x=tan a delas regnet OrorAL upp i två 
resultanter 0PERKOLArION och 0LArERAL· 

Det perkolerande flödets storlek i förhållande ti 11 nederbör-

den Oror blir 
K- b 1- COSa 1 ~= = 

Oror K· b (l• cosa + h• sina ) 1 + h·tana 
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Flödesrelationerna mellan perkolerande och lateralt vatten 
bl i r: 

_.9I:_ = K· b l • cosa = 1 

QL K· b h· sina h • tana
T 

Då lutningen definieras som y:x och tana = 1 
X 

blir _9.e. = _l__. _ ~. 

GL 11 . Y.. h • y
l X 

Vilket förhållande mellan de olika flödena som uppkommer exemp-
1lifieras i tabell .1. 

Tabell 1: Förhållande mellan lateral och perkolerande strömning 
längs en sluttning vid olika lutningar och geometrisk 
utformning. 

h (m) l (m) y:x Qp/QL 0L% Qp% 
Oror Gror 

1 100 1:25 2500 0,04 I 99,96 
1 100 1:5 500 0,2 I 99,8 
2 100 1:25 1250 0,08 I 99,92 
2 100 1:5 250 0,4 I 99,6 
1 10 1:25 250 0,4 I 99,6 
1 10 1:5 50 2,0 I 98,0 

0, 1 0,4 1:25 100 1,0 I 99,0 
0,1 0,4 1:5 20 4,8 I 95,2 

3.5 Förväntad perkolation och lateralt flöde i infiltra-
tionsboxen 

I föregående avsnitt är de perkolerande respektive laterala 

flödena härledda för ett lutande skikt. Vilka är de förvänta

de värdena för infiltrationsboxarna? 

Mätningarna är utförda i 2 st infiltrationsboxar som i allt 
väsentligt är lika. 

Den övre sektionen där inpackning av moränerna skett är 100 mm 

hög. Inpackning har skett till 90 mm för att kunna observera 
ytavrinning. Bredden är identisk, 400 mm. Längden l skiljer 

sig dock något. Box 1, 1 = 408 mm, box 2, l = 423 mm. 
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Hur detta inverkar visas av tabell 2. 

Tabell 2: Förväntade förhållanden mellan perkolerande och late
rala flöden i infiltrationsboxarna vid olika lutningar. 

y:x h (mm) l (m) Qp/AL QL% Qp% 
0TOT 0TOT 

Box 1 1:25 90 408 113,3 0,9 /99,1 
Box 2 1:25 90 423 117,5 0,8 /99,2 
Box 1 1:5 90 408 22,7 4,2 /95,8 
Box 2 1:5 90 423 23,5 4,1 /95,9 

De något olika längderna har som tabell 2 visat mycket liten 

betydelse. Generellt kan sägas att vid lutning 1:25 bör ca 

1% (0,85%) av totalflödet rinna lateralt. För lutning 1:5 är 

motsvarande värde 4% (4,15%). 

3.6 Beskrivning av ett försök i infiltrationsboxen 

Innerboxen packas in med önskad lagerföljd och packningsgrad. 

Det uppbyggda täckskiktet representerar en 0,4 m lång och 0,4 m 

bred sektion längs en sluttning där lutningen kan varieras. 

Körningarna, dvs en serie regn av varierad intensitet och va
raktighet, skall avslöja materialets infiltrationskapacitet, 

laterala avbördningsförmåga, perkolationskapacitet samt respons
tiden (fördröjning mellan input och output). Regnserien är 

upplagd så att en utmönstring sker utav nämnda parametrar. 
Då varje studerat material är unikt kan ingen på förhand upp

lagd serie fastläggas utan regnserien har fått växa fram allt

eftersom resultat erhållits. Undantag gäller för den kompletta 
täckskikstuppbyggnaden där ett på förhand uppgjort regnschema 
följdes, se kap. 5.4. 

Serierna är körda under lång tid för att säkerställa variatio

ner av nämnda parametrar. Tiden varierar mellan 7-35 dagar, 
för studie av responstid kan 1 dag räcka. 
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Lateralt flöde in har genererats endast i några fall, efter

som svårigheter med hydraulisk kontakt mellan filtersten och 
material uppstod. Alla täckskiktsmaterial är körda med lut

ningarna 1:25 och 1:5. 

Vid uppackning av de studerade skikten efter körning harvat

tenkvotsprofiler mätts, vanligtvis efter 1 dygns dränering. 

Prov har tagits och den mättade hydrauliska konduktiviteten 

har mätts. Materialseparation/erosion av finmaterial har stu

derats. Siktkurvor och packningskurvor är bestämda före inpack

ning. 
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4. UNDERSÖKTA TÄCKSKIKTSMATERIAL 

Fyra olika täckskiktsalternativ har studerats, två moräner 

och två cementstabiliserade flygaskor. Moränproverna har tagits 
i avsikten att representera Bergslagen och Skelleftefältet 

(närheten till aktuell gruvindustri). 

4.1 Garpenbergsmorän 

Moränen kan klassificeras som en sandig morän (bilaga 1). Maxi
mal packning erhålls vid vattenkvoten 7,6% och ger torrden

siteten 2,06 g/cm3. En retentionskurva har bestämst för vat

tenavförande tryck 0-6 m. Vid bestämning av retentionskurva 

används endast material med kornstorlek d < 2 mm (bilaga 2). 

4.2 Stekenjokksmoränen 

Stekenjokksmoränen är en grusig, sandig morän och jämfört med 

Garpenbergsmoränen innehåller den mindre sand (47% mot 57%) 

och mer grus (33% mot 19%). Halten finjord är något mindre 

(20% mot 24%). Torrdensiteten är 2,06 g/cm3 vid optimal pack

ning w=7,0%. Bilaga 2 visar retentionskurvan vid 0-6 m vatten

avförande.tryck. 

4.3 Cementstabiliserad flygaska 

Den cementstabiliserade flygaskan, populärt kallad CeFyll 

är en blandprodukt av cement, flygaska och vatten. Flygaskan 

utgörs i dessa två försök av en kolpulveraska från Västerås 
kraftvärmeverk. 

Tillsatt mängd vatten vid blandningen har stor betydelse för 

slutproduktens täthet. I de två försök med cementstabiliserad 

flygaska som presenteras i denna rapport är vatteninnehållet 

38% resp 35% (viktsprocent av flygaska + cement). Blandnings
förhållandet cement och flygaska är identiskt i de båda för

söken, 10% cement, 90% flygaska. 

4.4 Flygaska från torveldning 

Infiltrationsboxen har använts i en tidigare studie där två 

flygaskor från eldning med torv utgjorde objekt. Just sådan 
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flygaska kommer sannolikt inte att bli aktuell som täckning 

på gruvavfall. Deras hydrauliska egenskaper kan sägas vara 

ett mellanting mellan de genomsläppliga moränerna och det täta 

Cefy11-materia1et. Resultaten är därför ändå intressanta för 

den generella bilden och används i utvärderingen av försöken. 

Tabell 3: Försök utförda med cementstabiliserad flygaska 

och med olika b1andningsförhå1landen. 

Utförda försök Cement/Flygaska Vatten% 

Enkelt täckskikts- 10/90 38 
uppbyggnad 
sand/cefy11/dränlager 

Komplett täckskikts- 10/90 35 
uppbyggnad 
morän/dränlager/cefyll/ 
dränlager 
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5. RESULTAT 

Garpenbergsmoränen 

Figur 6 visar hur moränen placerats i infiltrationsboxen inför 

försöken. 

Figur 6 Inpackning i infiltrationsboxen vid studium av de två 
moränerna. Moränen packas in mellan två filterstenar 
som avbördar och tillför lateralt vatten till moränen. 

Två inpackningar av moränen har gjorts i infiltrationsboxen. 

Med den första inpackningen utfördes 4 försöksserier och med 

den andra 3 serier (tabell 4). 

Efter försökets slut har moränen siktats skiktvis för att kont

rollera eventuell erosion/materialtransport samt vatteninne

hållet i skiktet. 

Tabell 4: Genomförda försök med Garpenbergsmoränen, varak
tighet, lutning. 

Försöks- Inpackning Varaktighet Lutning · 
serie nr dygn 

1 1 2 1:25 
2 1 8 1:5 
3 1 2 1:5 
4 1 2 1:5 
5 2 12 1:5 
6 2 8 1:5 
7 2 8 1:5 
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Figur 7 visar primärresultaten från försöksserie 2 som löpte 
under 8 dygn. Regn med olika intensitet och varaktighet avslö

jar moränens perkolationskapacitet (förmåga till vertikal vat
tentransport) dess infiltrationskapacitet (förmåga att motta 

vatten utan att ytavrinning uppkommer) samt den kritiska regn

intensitet då lateralt flöde uppkommer. 

REGN I 
Lr 

l5 
l 

il 
Il I

-1 I 
I0 

PERKOLATION :i 

5 -
M I I- -1 n 

r 
I 

lrl I I -

0 
-11 

Försöksserie 2 med Garpenbergsmoränen, lutning 1:5.Figur 7 
Notera lateral avbördning vid regnintensitet 2 mm/h 
men ej vid 1 mm/h under 3:e dygnet. 

Sammanställs försöksserierna från första inpackningen och redo

visas m a p perkolation som funktion av regnintensitet fram
träder perkolationskapaciteten, 6 mm/h (fig. 8). Görs motsva

rande sammanställning för infiltration {perkolation + lateralt 
flöde ut) ser vi i figur 9 att infiltrationskapaciteten för 

inpackning 1 är 7,5 mm/h. Överskrids infiltrationskapaciteten 

uppkommer ytavrinning. Infiltrationskapaciteten kan sägas mot

svara den mättade hydrauliska konduktiviteten som då blir 

2, l • 10-6m; s. 
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Figur 8 Diagrammet visar perkolationen (mm/h) som funktion av 
regnintensitet (mm/h) för olika försöksserier (1-4) 
på Garpenbergsmoränen. Notera perkolationskapaciteten 
om 6 mm/h. 
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Figur 9 Infiltration som funktion av regnintensitet för Garpen
bergsmoränen, inpackning 1. Infiltration utgör summan 
av perkolation och lateralt flöde. Infiltrationskapaci
teten om 7,5 mm/här markerad. 
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Skillnaden mellan infiltration och perkolation utgörs av late

ralt flöde ut. Detta flöde uppkommer när perkolationen över
stiger 1-3 mm/h och uppgår till maximala 1,5 mm/h då perkola

tionskapaciteten är uppnådd (fig. 10). 

Kritiskt regnintensitet då lateralt flöde uppträder, samman

faller med perkolationsintensiteten. Upp till detta värde re

sulterar allt regn i perkolation . 

" 
..c. 

E 
+ 

E 1,5 6. -- ---------+----._ + 6. ,,.,,.7' ...-
,/ /::::, + +,,✓ +./

w / / D 

0 ,,t:, / D D D D 
:o / /(IlJ
__J / 

lL 1,0 
I 

/ / ~ 
I / D 

LEGEND
I /6.~ I /<( I ---o FÖRSÖKSSER I E 1 WTNING 1 :25 

er:: 
w I 

I 
I 

/ 
/ ---6 FÖRSÖKSSERIE 2 WTNING 1:5 

I / --□ FÖRSÖKSSERIE 3 LUTNING 1 ·.5 
6.te 

__J 0,5 
/ 

6. / ---- + FÖRSÖKSSERI E 4 LUTNING 1 :5 

II/ 

6. 
/ 6. 

f(' ~ /, 

/ /I 
D
+ 

, 
~ 

0 

/0 
0 5 10 15 20 

REGN INTENSITET {mm /h} 

Figur 10 Lateralt flöde som funktion av regnintensitet för olika 
försöksserier med Garpenbergsmoränen. 

Det laterala flödet synes vara beroende av lutningen. Försöks

serie 1 med lutning 1:25, visar nämligen att laterala flöden 
av storleksordningen 0,5 mm/h uppkommer vid regn/perkolations

intensitet om 6 mm/h. Med lutning 1:5 erhölls en lateral trans
port om 1-1,5 mm/h vid jämförbar perkolation 6,5-7 mm/h (fig. 10). 
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Tabell 5: De totala vattenmängderna som erhållits i de olika 
försöksseri erna uttryckt i mm samt relationen per-
kolation/lateralt flöde (Qp/QL) för Garpenbergs-
moränen. 

27 

Försöks-
serie 

Lutning Perkola-
tian (mm) 

Latera1t 
flöde (mm) 

Qp% 
0L% 

Infi 1tra-
tian (mm) 

Ytavrin-
ning (mm) 

Regn 
(mm) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1:25 
1:5 
1:5 
1:5 
1:5 
1:5 
1:5 

153 
340 
167 

61 
526 
113 
203 

8 
34 
26 
17 
60 
19 
3 

95 / 5 
91 I 9 
87 /13 
78 /22 
90 /10
86 /14 
98,5/1,5 

161 
374 
193 

78 
586 
132 
206 

0 
0 

110 
107 
493 

38 
0 

161 
374 
303 
185 

1079 
170 
206 

De totala vattenmängderna inbegriper alla flöden, således även 

perkolationsvärden som är så låga att ingen lateral strömning 

uppkommit. Endast i försöksserie 7 är relationen Qp/QL mindre 

än den teoretiskt beräknade, se kap. (3.5 ). I försöksserie 1 

med lutning 1:25 är den laterala strömningen 5 ggr större än 

den teoretiskt beräknade. 

I den redan visade figurl0 framgår att det laterala flödet 

i förhållande till perkolationen är högre än de i tabell 2 

visade. 

Vid perkolationskapaciteten 6 mm/h uppgår laterala flödet till 
1,5 mm/h och relationen blir 80%/20%. Lateralt flöde är här 

5 ggr större än den teoretiskt beräknade. 

Efter ompackning av materalet har tre försöksserier utförts. 

Figur 11 visar hur infiltrationskapaciteten har ökat från 7,5 mm/h 

till 12 mm/h. 

Perkolationskapaciteten har också stigit från 6 mm/h till 

9,5 mm/h. 

Inpackning 2 har eftersträvat samma packningsgrad som tidigare, RD=90%. 

Resultatet har blivit ett mer genomsläppligt täckskikt. Varia-
tionen ligger troligen inom felgränserna då packningen har 

stor betydelse för tätheten. Infiltrationskapaciteten varierar 
då mellan 2,1 -10-6 - 3,6•10-6 m/s. 
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Figur 11 Infiltration som funktion av regnintensitet för Garpen
bergsmoränen, inpackning 2. I infiltrationen inqår per
kolation och lateralt flöde ut. Den bedömda infiltrations-
kapaciteten om 12 mm/h är markerad. 

Den mättade hydrauliska konduktiviteten för Garpeabergsmorä

nen har mätts på två prover uttagna från morän i boxen efter 

avslutade boxförsök. Proverna visar en konduktivitet på 

1,4·10-6 m/s med RD=89% och 5,0•lo-7 m/s med RD=96%. 

Det mättade kondukti vitetsvä rdet \'.id R0 =89% överensstä1J11J1.er m.ed 
infiltrationskapaciteten. RD=96% ger en lägre konduktivitet, 
motsvarande 1,8 mm/h och visar på konduktivitetens packnings

beroende. 
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Tabell 6: Perkolations- och infiltrationskapacitet, mättad 
konduktivitet, kritiska regn samt flödesrelationer 
för Garpenbergsmoränen. 

Försöks- Lutning Regn Perkola- Infiltra- Mättad Qp% IQL% Kritisk 
serie (mm) tions tions konduk max medel regn

kapaci- kapaci- tivitet mm/h 
tet tet (m/s) 0L>O 
(mm/h) (mm/h) 

1 1:25 161 6,0 7 ,5 1,4 10 93/7 95/ 5 3 
2+3+4 1:5 862 6,0 7,5 1, 4 10 80/20 88/12 1-2 
5+6+7 1:5 1455 9,5 12,0 1,4 10 77 i23 91/ 9 

Vid avslutade försök efter inpackning 1 noterades att finmate

rial från moränen hade spolats ur, det låg på botten av inner

boxen. Något materialseparerande skikt, tex en fiberduk, fanns 

inte mellan morän och singelmaterialet. 

Efter avslutade försök med inpackning 2 gjordes en skiktvis 

siktning av Garpenbergsmoränen. Material i skikten 0-10 mm, 

15-30 mm, 50-60 mm samt 75-85 mm togs bort och siktades med 

avseende på kornstorlek d<0,5 mm. Därvid siktades fyra korn

storleksklasser fram, d<0,063; 0,063<d<0,125; 0,125<d<0,250 

samt 0,250<d<0,5 mm. 

E 
u 0 

0,125<d < 0,5mm 
-1i 3!:i 37 38 VIKT¼~ 

j 

d < 0,125 mm 

52 '!J : VIKT 'Il 
i 
>- MORÄN 
::X:: 
n: 
<( 
L 

a: 5 
w 
0 
z 
::::) 

I 

Q_ 
::::) 
-, 
0 

I 
I 

10 

lo 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

o 

0 

0 O 

o 

0 
() 0 

SINGEL 

o 

0 

o 

O 

0 

0 

o 

0 

C> 0 

◊oo 

0 

0 

o 
· 
I 

I 

Figur 12 Skiktvis siktning (4 skikt) efter avslutade försök med 
Garpenbergsmoränen visar hur finfraktionerna, d<0,125 mm, 
eroderat från profilen. Erosionen ökar mot djupet (dräne
rande singelskikt). Viktprocent av d<0,5 mm. 
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I figur 12 är de två första resp de två sista klasserna samman

slagna i syfte att utröna ev materialtransport. Förutsätter 

vi en homogen inblandning visar figuren en minskning av fin

material d<0,125 mm mot djupet, vilket också kan ses som en 

anrikning av fraktioner 0,125<d<0,5 mm. Siktningen visar att 

en materialtransport har skett. Skiktet är 100 mm tjockt och 

har genomrunnits av 920 mm regn. Vid uppackningen konstatera

des också finmaterial i det underliggande skiktet med dräne

rande singel, på samma sätt som efter l:a uppackningen. Att 

ange erosionens tidsförlopp, varaktighet, intensitet, upphö

rande etc går inte att göra med ledning av denna undersökning 

som endast kvalitativt visar att erosion sker. Erosionstrans

port är av betydelse då moränen vilar på ett grövre material 

tex ett dräneringsskikt. 

Efter avslutade försök har moränens vatteninnehåll med djupet 

bestämts (figur 13). Två profiler över detta har tagits fram, 

en 100 mm 11 uppströms 11 lådans mitt, en100 mm nerströms lådans 

mitt. Figuren visar att vatteninnehållet ökar ju längre ner 

på sluttningen vi kommer, till följd av en lateral transport. 

Profilerna har en vattenhalt efter 1 dygn av 25-30% vilket 

motsvarar ett bindningstryck av 0,04-0,2 m v p. Vattenmätt

nadsgraden är ca 0,9. 
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Figur 13 Vatteninnehåll (kvot, halt, mättnad) i Garpenbergsmorän 
som funktion av djup under överkanten på moränen efter 
1 dygns dränering från sista regn. Lutning 1:5. Värdena 
representerar två profiler, en "uppströms", en "nerströms" 
mitten på lådan. 
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5.2 Stekenjokksmoränen 

Stekenjokksmoränen har undersökts i 2 försöksserier. Uppställ

ningen är identisk med den för Garpenbergsmoränen, se figur 6. 

Moränen underlagras även här av ett dränerande singelmaterial. 

En inpackning har gjorts. 

Tabell 7: Försöksserier med Stekenjokksmoränen. 

Försöks- Lutning Varaktighet Regn Bilaga 
serie nr (dygn) (mm) 

1 1:25 13 678 3 
2 1:5 9 516 4 

Infiltrationskapaciteten för moränen är 11 mm/h. Detta fram

går av sammanställningen i figur 14. Den mängd av data som 

vid höga regnintensiteter ej resulterat i hög infiltration, 

beror av att avläsning gjorts innan perkolationen blivit fullt 
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Figur 14 Infiltration (perkolation + lateralt flöde) som funk
tion av regnintensitet för Stekenjokksmoränen. Infiltra
tionskapaciteten 11 mm/här markerad. 
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utbi1dad. Mättekniskt utgörs infiltrationen av summan av perko

lation och lateralt flöde ut. Att infiltration registreras 

vid regnintensiteten O mm/h beror av en fördröjning, efter 

det att regnet upphört fortsätter perkolation och lateralt 

flöde under en kort period. 

Moränens perkolationskapacitet framgår av figur 15 och uppgår 

till ca 9 mm/h. Detta värde måste ses som ett approximativt 

värde för moränen och är vägt med ledning av inte endast figur 

15 utan även de redovisade försöksserierna, bilaga 3 och bilaga 

4. Perkolationskapaciteten synes bero av lutningen. Vid lut

ning 1:25 är perkolationskapaciteten 9,5-10,0 mm/h men är för 

lutningen 1:5 8-8,5 mm/h. 
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Figur 15 Perkolation som funktion av regnintensitet för Steken
jokksmoränen vid två olika lutningar. Perkolationskapa
citeten minskar med ökad lutning (ökning av lateral 
avbördning). En generell perkolationskapacitet är marke-
rad. 
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Ett lutningsberoende finns också för det latera1a flödet, figur 

16. Lutning 1:25 medför en maximal lateral transport om 1,2-

1,4 mm/h, medan lutningen 1:5 ger flödet 2,0-2,2 mm/h. Rela

tionen perkolation/lateralt flöde blir för lutning 1:25, 88/12 

samt för lutning 1:5, 80/20 angivet i procent av infiltration. 

Det kritiska regn då lateralt flöde uppkommer är 2,5-3,5 mm/h. 

4 

LEGEND 

D FÖRSÖKSSERIE 1- LUTNING 1: 25 ---
0 FÖRSÖKSSERIE 2- LUTNING 1: 5 --- ..--

3 
.c 

"E 
. 

E 

I- 0 
::) 

--6 °M--
w 2 .,,,,-· '-' 00 0 /:Q /
_J 0 /
lL / 0/ D
I- /
_J -rr-
<( /o ----

/ ✓- D □a: □w □ "o /
I- ~ 

<( 
_J / / 

/ Do 

/ 
D D /□ D 

□ 
r-1 ,,..._ /,....,........._0 - - 0 -- ~ -
~ ~ ~~ -

0 
~ 

5 
~ 

10 15 

INFILTRATION mm/ h 

Figur 16 Det laterala flödet i skiktet beror av infiltrationen 
i skiktet. Försöksserierna gäller för Stekenjokksmorä
nen och visar hur större lutning ger högre lateral av
bördning vid samma infiltration. Kritisk infiltration 
(regn) då lateralt flöde initieras är ca 3 mm/h. 

I försöksserie 2 figur 17 ingår en respons/fördröjningsmätning. 

Ett kraftigt regn, 12 mm/h ger redan efter 10 min ytavrinning. 

Efter 2 timmar är lateralt flöde uppe i maximalt värde. Minsk

ningen av regnintensiteten ger så gott som omedelbar respons 

för ytavrinning och lateralt flöde. Perkolationen når maximum 
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3 timmar efter regnets början. När regnet upphör efter ca 5 

timmar upphör också ytavrinning snabbt, ca 10 min efter. Den 

laterala transporten fortsätter ytterliggare 20 min och per

kolationen upphör inte förrän efter ca 6 timmar. Dränering 

till fältkapacitet från full vattenmättnad (ytavrinning) tar 

i denna uppställning ca 6 timmar. 
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Figur 17 Diagrammet visar tidsfördröjningen/responstiden på ett 
intensivt regn. Ytavrinning uppkommer strax innan perko
lation och lateralt flöde initieras. Perkolation fort
sätter ca 6 timmar efter det att regnet upphört. 
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Mättad hydraulisk konduktivitet har uppmätts efter avslutade 
försök på prover av materialet som packats in till ungefär 
samma packningsgrad som i boxen. Den uppmättes till l,5-lo-6m;s 
(5,4 mm/h) vid RD=92%. Detta värde är således lägre än vad 

som motsvaras av infiltrationskapaciteten bestämd i infiltra

tionsboxen. 

Nedan visas data och parametrar för Stekenjokksmoränen. 

Tabell 8: Försöksseriernas totala vattenmängd uttryckta i 
mm samt relationen perkolation/lateralt flöde 
(Qp/QL) för Stekenjokksmoränen. 

Försöks- Lutning Per kola- Lateralt Qp% Infiltra- Ytav- Regn 
serie tion flöde tion rinning (mm) 

(mm) (mm) 0L% (mm) (mm) 

1 1:25 427 24 95/5 451 227 678 
2 1:5 200 45 82/18 245 271 516 

Tabell 9: Perkolations- och infiltrationskapacitet, mättad 
konduktivitet, kritiska regn samt flödesrelationer 
för Stekenjokksmoränen. 

Försöks- Lutning Perkolations- Infiltra- Mättad kon- Qp% / QL% Kritiskt 
serie kapacitet ti ons ka- dukti vitet regn, 

(mm/h) pacitet (m/s) max medel QL>O 
(mm/h) (mm/h) 

1 1:25 9,5-10,0 11 1,5·10-6 88/12 95/5 2, 5-3, 5 
2 1:5 8,0-8,5 11 1,5·10-6 80/20 82/18 2,5-3,5 

Uppackning och bestämning av vatteninnehåll är gjord 5 dygn 

efter sista regn. Ytterboxen förhindrar avdunstning vilket 

gör att moränen bör ha dränerats till fältkapacitet. Figur 

18 visar vatteninnehållet uttryckt som vattenkvot, vattenhalt 
och vattenmättnadsgrad. 

Vattenhalten i profilens övrehälft är ca 28% vilket motsvarar 
ett bindningstryck av 0,2 mvp (jfr Bilaga 2). 
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Figur 18 Vatteninnehåll (kvot, halt, mättnad) i morän som funk
tion av djup under överkanten på moränen 5 dygn efter 
sista regn på Stekenjokksmoränen. Vattenmättnad S=0,82 
torde därför motsvara fri dränering. 

5.3 Cementstabiliserad flygaska 

I fallet med cementstabiliserad flygaska packades en treskikts

kombination in i infiltrationsboxen (fig. 19). I botten fanns 
ett dränerande singelmaterial som överlagrades av cementstabi

liserad flygaska (mäktighet=lOO mm). Denna överlagrades i sin 

tur av en grusig sand. Uppställningens syfte var att simulera 

den cementstabiliserade flygaskans egenskaper. Sanden skulle 
verka fördelande och fördröjande på vattnet. Inpackningen av 

den cementstabiliserade flygaskan har skett med en vattenkvot 

av 38%. Blandningen blev då trögflytande och kunde hällas/packas 

i innerboxen. Härdningen fick pågå 2 1/2 dygn innan den grusiga 
sanden lades på. Ytterboxen täckte hela tiden innerboxen varför 
upptorkningen av ytan var liten. 
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Tabell 10: Försöksserier med cementstabiliserad flygaska. 

Förssöks-
serie 

Varaktighet 
(dygn) 

Lutning Bilaga 

1 29 1:25 5 
2 19 1:5 6 
3 20 1:5 7 

Figur 19 Inpackning i infiltrationsboxen vid försök med cement
stabiliserad flygaska. 

Infiltrationsboxens (box 1) konstruktion medger inte uppmät

ning av lateralt flöde i mellansektionen. Den cementstabilise

rade flygaskan har ett tätvärde >9 varför den laterala transpor

ten i skiktet kan försummas. Det laterala flöde som registre

ras kan alltså betraktas som lateralt flöde i den grusiga san

den alternativt ytavrinning på den cementstabiliserade flyg

askan. 
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Perkolationsvärdena är sammanställda i figur 20. Där kan no

teras en perkolationskapacitet på 0,01-0,02 mm/h, säg 0,015 mm/h. 

Noteras kan också att serie 1 med lutning 1:25 synes ha en 

något högre perkolationskapacitet än serie 2 och 3 med lut-

ning 1:5. 
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Figur 20 Perkolation som funktion av regnintensitet för cement
stabiliserad flygaska (38% vatten), vid 3 försöksserier 
i infiltrationsbox. Jämför även bilaga för bättre över
skådlighet. Perkolationskapacitet om 0,015 mm/h. 

Sätts den ackumulerade perkolationen i relation till serienseffektiva 

varaktighet får vi ett mått på perkolationens genomsnittliga 

värde, tabel 1 11. 
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Tabell 11: Perkolationskapacitet, ackumulerad perkolation för 
försök 1-3 på cementstabiliserad flygaska. 

Försöks- Lutning Va rak- Ackumule- Perkola- Regntid/ Perkola-
serie tighet rad per- tions- uppehålls- tions 

(tim) kolation kapaci- tid kapaci-
(mm) tet, me- tet, jus-

del (mm/h) terad mm/h 

1 1:25 658 6,9 0,010 90/10 0,012 
2 1:5 439 3,3 0,007 83/17 0,009 
3 1:5 506 6,3 0,012 100/0 0,012 

Som framgår av bilagorna 5, 6 och 7 utsätts inte innerboxen 

för ett kontinuerligt regn. Försöksseriens totala varaktighet 

enligt tabellen blir därför för hög. Justerar vi längden med 

hänsyn till perioder då det ej regnat, dvs beräknar relationen 

regntid/uppehållstid, höjs perkolationen till ca 0,012 mm/h. 

Perkolationskapaciteten ligger högre ungefär på 0,015 mm/h. 

Efter de avslutade försöken mättes vatteninnehållet i två pro

filer på den grusiga sanden, samt i en profil på cementstabi

liserad flygaska. Sanden i figur 21 visarett ökat vatteninne

håll ju längre ner på sluttningen vi kommer. Mätningen är gjord 

ett dygn efter sista regn. 
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Figur 21 Vatteninnehållets variation med djup under överyta ef
ter avslutade försök i grusig sand (täckning till cement
stabiliserade flygaskan). Två profiler mätta, en "upp
ströms 11 

, en "nerströms II mitten på i nnerl ådan. 
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Motsvarande JJJätning för den cementstabiliserade flygaskan gjor

des 2 dygn efter avslutat försök (fig. 22). För att hindra 

uttorkning fick ett mycket svagt regn falla under en natt. 

Resultatet av detta ser vi i vattenprofilen (figur 22), där 

den översta centimetern har ett markant högre vatteninnehåll. 

En vattenmättnadsgrad större än 1 kan förklaras av den utå

triktade menisk som uppstår på cefyllytan då prov tas från 

denna. 

Materialets torrdensitet har bestämts till Pd= 1,28 g/cm3. 

Vattenmättnadsgraden har bestämts genom vattenmättning av mind

re stycken i vakuumsug som korrelerats till andra mätvärden. 

Därvid har korndensiteten kunnat bestämmas till Pk= 2,37 g/cm3. 

Materialets porositet bestäms följdaktligen till 46,0%. 
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Figur 22 Vatteninnehållets variation med djup under överkant 
2 dygn efter avslutade försök med cementstabiliserad 
flygaska. För att hindra upptorkning vid demonteringen 
fick ett svagt regn dugga över ytan under en natt, vil
ket är orsaken till det höga vatteninnehållet den över
sta cm. 
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I diagrammet framgår att vattenmättnadsgrad = 1 motsvarar vat
tenkvoten 35,9%. Endast i ytan är vattenmättnadsgraden 1, i 

skiktet 9-14 cm är S=0,9, för att i cefyllskiktets underkant 

sjunka till S=0,82. 

Den del av porvolymen i det studerade skiktet som ej innehåller 

vatten enligt vattenmättnadskurvan är beräkningsmässigt 700 cm3 
• 

Den totalt ackumulerade vattenvolymen som perkolerat igenom skiktet 

under försöksserie 1-3 motsvarar 2640 cm3 under 67 dygn (16.5 mm). 

Perkolationshastigheten är således 39.4 cm3 per dygn (0.25 mm/d), 

medan hastighetn i en eventuell avvattning av CeFyllskiktet under 

de 2 dygnen efter försöket motsvarar 350 cm3 /dygn. Detta visar att 

en avvattning av det kapillära CeFyllskiktet är osannolik och att 

omättade förhållanden troligen existerat i detta skikt under hela 
försökets genomförande. 

ovanstående analys pekar på att skiktet aldrig varit vattenmättat. 

Två provkroppar sågades ut efter avslutade försök. Den hydrau

liska konduktiviteten på dessa uppmättes till 1,2.10-lO m/s 

(prov 1) och 1,7,10-10 m/s (prov 2). 

Tabe 11 12: Medelperkolation, perkolationskapacitet och hydrau-
lisk konduktivitet för cementstabiliserad flygaska. 

Försöks- Lutning Perkolation Perkolations- Hydraulisk 
serie medel, jus- kapacitet konduktivitet 

te rad (mm/h) (mm/h) (mm/h) m/s 

1 1:25 0,012 0,018 
2 1:5 0,009 0,015 0,0005 1,5.10-10 
3 1:5 0,012 0,015 
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5.4 Cementstabiliserad flygaska som tätskikt i 3-skikts 
uppbyggnad 

5.4.1 Täckskiktsuppbyggnad 

I syfte att utröna funktionen hos ett komplett täckskikt med 

3-skiktsuppbyggnad, har en månadslång försöksserie genomförts 

där en verklig regnsituation försökts simuleras. 

Överst placeras en morän (Stekenjokksmoränen) som packades 

in till en mäktighet av 65 mm. Den underlagras av ett 20 mm 

tjockt dräneringslager av singel. Sedan följde ett 105 mm mäk

tigt tätskikt av cementstabiliserad flygaska (fig.23 ). 

Den cementstabiliserade flygaskan har en cementhalt av 10 vikts

procent och är tillblandad med 35% (viktprocent) vatten och 

har vid inpackningen försetts med en extra filtersten på ner

strömssidan för att kunna mäta eventuellt lateralt flöde. Mo

ränen och dräneringsskiktet är placerademellan de två översta 

filterstenarna. 

Figur 23 !ä~ks~iktsuppbyggnad enligt 3-skiktsprincipen inpackat 
1 1nf1ltrationsboxen. Angiven skikttjocklek i cm. 
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5.4.2 Simulerat regn 

Det regn vi sökt simulera baseras på nederbördsdata för mellersta 

Sverige och- är konstruerat utifrån följande förutsättningar: 
1. Månadsnederbörden skall representera en normal höstmånad och 

skall vara totalt 65 mm. 
2. Den kumulativa regnintensiteten, dvs under hur lång tid det 

regnar med olika intensiteter skall motsvara ett verkligt fall. 

3. Antalet nederbördstimmar under en höstmånad skall representera 

ett norma1 fa 11 • 
4. Inga regn kan startas men väl avslutas utanför arbetsti-

den (ex på natten) eftersom genereringen av regnen styrs 

manuellt. 

Intensiteterna varierade mellan 0,05-17 mm/h och regnen varade 
mellan 13 min och 18 timmar. Nederbördsserien åskådliggörs i figur 24 

och 25. 
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Figur 24 Konstruerat månadsregn (oktober) för mellersta Sverige 
som användes till vattenbalansstudie i täckskikt av 
3-skiktsmodell. Ackumulerad regnmängd är 64 mm. 
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Figur 25 Ackumulerad nederbörd som funktion av tiden för täck
skikt av morän/dräneringslager/cementstabiliserad flyg
aska. Nederbördssituationen simulerad en oktobermånad 
i mellersta Sverige. Total nederbörd= 64 mm. 

Månadsregnet startades först efter att hela täckskiktuppbygg

naden nått fältkapacitet och genomslag nåtts, dvs perkolerande 

och lateralt flöde i moränen kunde mätas upp. 

5.4.3 Resultat 

En mycket snabb respons erhölls med avseende på lateralt flöde 

ut. Detta härrör från lateral transport i moränen resp ytavrin

ning på den cementstabiliserade flygaskan dvs i dräneringslag

ret. En separering av dessa två flöden har inte kunnat göras. 

Någon ytavrinning på moränen uppmättes inte för denna regnse

rie. 

Det perkolerade flödet har i volym varit litet, ca 100 ml på 

30 dagar. Uppmätt på 75 avläsningstillfällen blir det ca 1,5 ml/

avläsning. Vid många avläsningar har ingen volym uppmätts alls. 
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Den kumulativa perkolationen (fig. 26), åskådliggör bättre 

perkolationsförloppet än ett intensitetsdiagram skulle ha gjort. 

Genomsnittlig perkolation för hela månadsregnet är 3,0•lo-10 m/s, 

eller 0,0014 mm/h. 

Vid uppackning av täckskiktet konstaterades att en material

transport skett från moränen till dräneringsskiktet, på lik

nande sätt som observerats vid försöksserierna med enkla mo

ränskikt (avsnitt 5.1). 

Vatteninnehållet är mätt efter ett dygns dränering i tre pro

filer för moränen och dräneringslager, samt efter två dygn 

i en profil för cementstabiliserad flygaska (fig. 27 samt bi
laga 8 och 9). 

Vatteninnehållet ökar inte 11 nerströms 11 i moränen på det enty

diga sätt som observerats i övriga försök med morän. Detta 

förklaras av de intermittenta regn som genererats i månadsregns-
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Figur 26 Ackumulerad perkolation i täckskikt av morän/dränerings
skikt/cementstabiliserad flygaska som funktion av ti
den, vid simulering av ett månadsregn. Notera den icke 
linjära perkolationen. 
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serien, till skillnad från de relativt kontinuerliga regn som 46 
i övriga försöksserier mönstrat fram perkolation- och infilt

rationskapaciteter. 

Ett dygn efter avslutat försök bestämdes vatteninnehållet i 

de tre skikten (figur 27). Torrdensiteten bestämdes till Pd= 

1,36 g/cm3 vilket med korndensiteten p5=2,37 g/cm3 ger en po

rositet om 42,6%. 

Vattenmättnadskurvan för cefyllen uppvisar samma utseende som 

vid det tidigare utförda försöket med cefyll (kap 5.3). I bot

ten på cefyllskiktet var vattenmättnadsgraden låg, 0,81 och 

den totala porvolymen luft i materialet vid avslutat försök 
::: 540 cm3. 

Total genomrunnen mängd vatten (lakvatten) var för hela för

söket 160 cm3. Relationen mellan volym porluft efter avslutat 

försök och genomrunnen volym vatten pekar även här mot att 

kanalströmning dominerat transporten. 
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Två prover har sågats ur efter uppackningen för bestämning 

av mättad hydraulisk permeabilitet. Trots att proverna under 

ca en vecka utsatts för en tryckgradient av 9 mvp har inget 
vatten passerat igenom proven. Ett av proverna vakuumkokades 

under ett dygn, varefter det ånyo placerades i permeametern. 

Ej heller nu registrerades något flöde igenom provet. 

Tabell 13: Sammanställning över resultaten av den cementstabi
liserade flygaskan som tätskikt i infiltrationsboxen. 

Lutning Neder- Försöks- Perkolation Perkolations Mättad hydrau-
börd tid, cementstab. kapacitet lisk kondukti-
total (tim) flygaska, (mm/h) (m/s) vitet, (m/s)
(mm) (mm) 

1 64 716 1 0,0014 3,0•lQ-10 ej mätbar 
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6. UTVÄRDERING - DISKUSSION 

6.1 Morän som täckskikt 

Två moräner har studerats, för en av dem har två inpackningar 
gjorts. I tabell 14 sammanfattas resultaten av försöken. 

Tabe 11 14: De studerade moränernas hydrauliska egenskaper vid 
olika lutning samt motsvarande bedömda egenskaper 
för siltig, sandig morän. 

Morän Lutning Infiltra- Per kola- Qp%/QL% Kritiskt regn 
ti ons ka- ti ons ka- då QL>O 
pacitet pacitet (mm/h) 

(mm/h) (mm/h) max medel 

Garpenberg 1 1:25 7,5 6,0 93/7 95/5 3 

Il 1 1:5 7,5 6,0 80/20 88/12 1-2 

Il 2 1:5 12,0 9,5 77 /23 91/9 

Stekenjokk 1:25 11,0 9,5-10 88/12 95/5 2,5-3,5 

Il 1:5 11,0 8-8,5 80/20 82/18 2,5-3,5 

Generellt 1:25 11,0 10,0 90/1 95/5 3 
Siltig, sandig 
morän 1:5 11,0 9,0 79/21 87/13 2 

De presenterade resultaten från 9 försöksserier på morän mönst

rar fram ett generellt värde att användas för moräner av denna 

typ. De hydrauliska egenskaperna är lutningsberoende. I kap. 3.4 

härleds och visas (tabell 1) de volymflöden som uppkommer i 
ett lutande skikt. 

Den förväntande relationen mellan perkolerande och lateralt 

flöde Qp/QL i boxen är 99%/1% för lutning 1:25 och 95%/5% för 
lutning 1:5. Som framgår av tabell 1 och 14 avviker den uppmätta rela

tionen från dessa värden. Exempelvis är relationen 95%/5% för lutning 

1:25 vilket teoretiskt motsvarar lutningen 1:4,2. För lutning 1:5 är 
relationen 87%/13% vilket teoretiskt motsvarar lutningen 1:1,5. 
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Det laterala flödet är alltså betydligt större än förväntat, 

vilket kan bero på två faktorer. 

1. 11 Kapillärbarriäreffekt 11 
• 

2. 11 Horisontell 11 konduktivitet som är högre än 11 vertikal 11 kon

duktivitet till följd av lagring eller skiktbildning genom packningen. 

Kapillärbarriäreffekten kan sägas bero av trögheten hos vattnet 

i den kapillära zonen, ovan gränsskiktet dräneringslager/morän. 

Den kapillära zonen fungerar som 11 impermeabel grundvattenyta" 

för det ovanifrån perkolerande vattnet. 

En skild konduktivitet i horisontell och vertikal led kan orsaka 

avvikelser från idealfallet. Görs en analog härledning till 

ekvationen i avsnitt 3.4 men med skilda konduktiviteter fås 

.9.e_ = Kvertikal . _ -~ 
OL Khori son tal h Y 
(beteckningar enligt fig. 5 

Med Kvertika1=1,4.10- 6 m/s, blir med hänsyn till uppmätt rela-
tion Qp/QL och lutning 1:25 den horisontella konduktiviteten KH 

= 8,4•10-6 samt KH vid lutning 1:5 = 4,7 1 □- 6 m/s. Den beräknade 
relationen mellan horisontell och vertikal konduktivitet bedöms vara fullt 

rimlig, eftersom inpackningen är gjord skiktvis om ca 20 mm tjocklek. 

Både en 11 kapillärbarriär' och en högre konduktivitet i lateral 

led kan ses som ett vertikalt strömningsmotstånd för vattnet, 

vilket leder till ökad lateral strömning. Med 
ledning av gjorda mätningar går det ej att bestämma vilken 

förklaring som är riktig.:Möjligen har båda en viss relevans. 

Relationen Qp/QLförändras starkt då de geometriska propor
tionerna för ett täckskikt ändras. Generellt kan sägas att 
korta branta sluttningar med stor mäktighet ger de högsta la
terala flödena. 
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figur 28 har de erhållna mätresultaten använts för att till

sammans med de geometriska relationer som gäller för en slutt
ning, visa hur mycket av en årsnederbörd om 700 mm som avrinner 

lateralt. Därvid har moränens mäktighet hållits konstant och 

lika med 1 m. Ökad sluttningslängd ger snabbt ett minskat late

ralt flöde. Korta sluttningar <10 m ger laterala flöden av 

betydelse. 
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SLUTTNINGENS LÄNGD (rn) 

Figur 28 Figuren visar lateral avbördning som funktion av slutt
ninqens längd vid lutning 1:25 och 1:5, beräknad med 

moränmäktighet 1 moch årsnederbörd 700 mm. Hänsyn har 
tagits til I resultaten från infiltrationsboxmätningar
na. 

I tabell 14 har angivits de kritiska regnintensiteter vid vilka 

ett lateralt flöde började uppkomma i infiltrationsboxen. Dessa 

värden kan inte utan vidare användas vid andra geometriska 

proportioner på skikt. I de relativt tunna skikt som studerats 

har en hög vattenmättnad nåtts innan lateralt flöde börjat. 

Vid en skiktjocklek om 1 m är det fria porutrymmet, volymen 

upp till fältkapacitet,större och det kan därför mottaga en 
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större nederbörd innan lateral transport initieras. De angivna 
värdena på kritiska regn, dvs då lateral transport initieras, 
bör i Sverige kunna användas under snösmältningsperioden samt 
under höstmånaderna när markvattenmagasinet är påfyllt till 

fältkapacitetsvärdet. Under sommaren och fram till markvatten

magasinet är fullt är det rimligt att anta infiltrationskapa

citetsvärdet som det kritiska värde då lateralt flöde uppkommer. 

För de här studerade moränerna gäller då 11 mm/h som kritiskt 

regn. 

Moränen har i samtliga försöksserier "släppt" finmaterial till 

underliggande mer genomsläppliga lager, här dränerade singel. 

Materialtransporten kan vid en 3-skiktsuppbyggnad (morän/drän

lager/tätskikt) av täckskikt inverka på två sätt. Dels genom 

borttransporten från moränen som leder till en mer genomsläpplig 

morän, dels genom tillförsel till dränerade kapillärbrytande 

lager som åsamkar en tätning/igensättning av porer. Dränlagrets 

funktion som högpermeabelt media kan därför bli nersatt. Dess 

kapillärbrytande egenskaper kan också upphöra, vilket speciellt 

gäller för tunna drän-och moränskikt och innan växtetablering 

(rötternas armerande funktion) hunnit ske. Den materialtransport 
som observerats i infiltrationsboxen kan vara en funktion av 

liten mäktighet 0,07-0,10 m i kombination med hög nederbörd 

och hög vattenmättnad. 

Moränens möjlighet att tjäna som "hydraulisk spärr" för neder

börden är begränsad. Med perkolationskapacitet om 10 mm/h per

kolerar i stort sett all nederbörd. Ytavrinning vid höga regn

intensiteter, samt laterala flöden vår och höst är troliga. 

Moränens funktion som ackumulator (markvattenmagasinet) för 

vatten samt dess betydelse för växtetablering med därtill hö

rande evaporation och transpiration är stor. Denna funktion 

utgör sannolikt ett bättre "hydrauliskt lås" för vattnet jämfört 

med moränens perkolationsbegränsande verkan. 

6.2 Cementstabiliserad flygaska som täckskikt och tätskikt 

Den cementstabiliserade flygaskan har prövats i två olika för
söksuppställningar. Som första försök med 38% vatteninbland

ning och utsatt för långa regnserier utan nämnvärt regnuppehåll. 
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I andra försöket ingick den som tätskikt i en 3-skiktsuppbygg
nad. Vattenkvoten var då 35%. 

Variationerna i inblandad vattenkvot påverkade packningsresul

tatet och avspeglades i torrdensiteten, som för 35%-blandningen 

var 1,36 g/cm3 och för 38%-blandningen 1,28 g/cm3. 

Vattenmättnadsgraden bestämdes i båda försöken på olika djup 

i cefyllskiktet. Full vattenmättnad förelåg inte i något av 

fallen. Beräkningar av porluftvolym och perkolerande volym 

har visat att någon betydande avvattning ej kunnat ske mellan 

"regnets" avslutande och mätning av vattenkvoterna. Den enda 

förklaring som kan ges är att kanalströmning förekommer, san

nolikt mellan provet och boxens väggar. 

Efter respektive försök sågades provkroppar ut, på vilka per

meabiliteten för vatten bestämdes. Permeabiliteten var i båda 

fall betydligt lägre i de utsågade provkropparna än som mot

svarar det uppmätta perkolationsflödet i infiltrationsboxen. 

I försöket med 35%blandningen kunde inte något flöde mätas 

genom provkropparna. Permeabiliteten bedöms därför vara lägre 
än 1-10-ll rn/s. 

Kanalströmningen har troligen uppkommit till följd av sväll

ning och ojämn deformation av på innerboxens väggar som är 

av plexiglas. Infiltrationsboxens nuvarande konstruktion be

döms därför vara otillräcklig med hänsyn till svälleffekter 

i fina material. 

För material typ cementstabiliserad flygaska bör en dilata

tionsfog gjutas som är eftergivlig och tät. Problem uppkom
mer annars med täta material att lokalisera och mäta eventu
e11 a randfl öden. 

De uppmätta perkolationskapaciteterna var 4,2·lö9 m/s respek
tive 3-10-lO m/s. Dessa värdena är ej representativa som mate

rialvärden för cementstabiliserad flygaska. De kan däremot 
tänkas representera övergångspartier mellan CeFyllskikt och 
exempe1vis berg. 
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I det följande kommer därför analysen att ske utifrån de upp 53 

mätta perkolationskapaciteterna trots att kanalströmning san

n o 1i kt före 1åg . 

I 3-skiktsuppbyggnaden fanns möjlighet att mäta lateralt flöde 

i den cementstabiliserade flygaskan. Inget sådant flöde (voly

mer) uppmättes. I detta försök noterades också ett intressant 

perkolationsförlopp, vilket här närmare ska diskuteras. Figur 

26 åskådliggör att detta förloppet ej är linjärt utan 

förändras över tiden. Tangenten (derivatan) till den ackumule

rade perkolationskurvan visar att perkolationen minskat med 

tiden (fig. 29) 
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Figur 29 Diagrammet visar hur ackumulerad perkolation och ackumulerad 
perkolationstid ser ut under simuleringen av ett månadsregn. 
Observera de skilda skalorna på y-axeln. 
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Denna förändring i perkolation kan bero på två förhållanden. 

1. Härdingsprocessen hos den cementstabiliserade flygaskan 

har fortlöpt under den studerade tiden (vilket är normalt) 

och medför en ökande täthet. 

2. Det har regnat mindre mot slutet av månaden, se kummunal

tiv nederbörd figur 26 och 29. Regnets uppehållstid ovan den 

cementstabiliserade flygaskan har minskat till följd av 

dräneringslagret. 

Den heldragna linjen i figur 29 är den troliga ackumulerade 

perkolationen. Gradienten ~ger direkt konduktiviteten vid 

respektive tid. Konduktiviteten är skenbar och ej den verkliga. 

Tabell 15: Skenbar konduktivitet (3Q) vid olika tidpunkter
at 

i dygn från försökets start. 

Tid från försökets Konduktivitet 
start, (dygn) (m/s) 

0,2 5,5.10-9 

3 9,l•lo- 10 

6 4,6·lo-10 

12 2,7·10-10 

24 l,3·10-10 

I tabellen har inte tagits någon hänsyn till vattnets uppehålls

tid på ytan och därmed möjlighet till perkolation. Från för

söken med moränerna framkom att perkolation fortsätter upp 

till 6 timmar efter det att regnet slutade. Till varje regn (in

tensitet och varaktighet) som genererats i månadsregnet kan 

en tid om 6 timmar läggas under vilken perkolation i moränen 

sker. Ackumuleras denna tid (regnets varaktighetoch perkolations
tid) fås den totala tid under vilken perkolation i cementsta

biliserade flygaskan har skett (streckad linje i fig. 29). 

Perkolationstidskurvan visar god överensstämmelse i början 

av månaden men sämre i slutet. Bestäms denna kurvas gradient

värden fås tabell 16. 
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Tabell 16: Perkolationstid per total tid vid olika tidpunkter 
från försökets start. 

Tid fran försökets Perkolationstid/Total tid 
start, dygn 

0,2 1, 00 ( 1, 30) 
3 0,49 
6 0,30 

12 0, 18 
24 0,15 

Så är den faktiska tiden för perkolation endast 18% av total 

tid, räknat 12 dygn efter försökets start. Detta betyder att 

de perkolationskapaciteter som visas i tabell 15 måste justeras 

i det fallet då 100% av tiden räknats som perkolationstid. 

Perkolationskapaciteten är alltså högre än den skenbara. 

Tabell 17: Skenbar och verklig konduktivitet vid simulerat 
månadsregn i 3-skiktsuppbyggnad av täckskikt. 
Cementstabiliserad flygaska som tätskikt. 

Tid från för-
sökets start, 

Skenbar kon-
du kti vitet 

Perkolations-
tid/Total tid 

Verklig (justeradJ 
konduktivitet 

dygn m/s m/s 

0,2 5,5-10-9 1,00 (1,30) 5,5-10-9 

3 9,1·10-10 0,49 l,8·10-9 

6 4,6·10-10 0,30 l,5·10-9 

12 2,1-10-10 0,18 l,5•10-9 

24 l,3·10-10 0,15 8,6·10-10 

Trots att en justering sker av perkolationskapaciteten kvar

står en minskning med tiden. Denna förklaras av den härdnings

process som fortlöper i den cementstabiliserade flygaskan 

från tillblandning och flera månader framåt och som uppen
barligen gör materialet tätare. 
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Den med tiden minskande perkolationen kan alltså härledas till 

både en tätande härdningsprocess hos materialet och en fråga 

om vattnets uppehållstid på ytan. Uppehållstiden styrs av lut
ning samt hur permeabelt materialet ovan dessa cementstabili

serade flygaskor är. Ett tätt material ökar uppehållstiden 

och omvänt. Vilken betydelse uppehållstiden respektive konduk

tivitet har illustreras i figur 30. 
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Figur 30 Diagrammet visar hur månadsperkolationen beror av per
kolationstid (möjlig tid för perkolation) vid olika 
konduktivitetsvärden (m/s) på tätskiktet. Diagrammet 
är gjort för 1 månad och 1,0 på x-axeln motsvaras där
för av 720 timmar. 
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Uppehållstiden har stor betydelse för permeabla tätskikt. Så 
ges vid en konduktivitet om 1.10-8 m/s och uppehållstid 1,0 

perkolationen 26 mm, med uppehållstid 0,7 18,2 mm. Utslaget 
på årsbasis blir det 312 mm resp 217 mm, en skillnad på nära 

100 mm. Vid en permeabilitet om 1.10-9 m/s blir skillnaden 

ca 10 mm. 

Konduktivitetsintervallet 1•10-8 - 1-10-9 m/s är centralt 

vid val av tätskikt. I den övre delen av intervallet (1-10-8 m/s) 

bl i r resultatet att a11 nettonederbörd per ko 1 era r i genom täts ki ktet. 

I nedre delen av intervallet, 1-10-9 m/s, sker en kraftig be

gränsning och maximalt 30 mm perkolerar. I kap. 8.5 sker en 

anknytning till denna diskussion vid val av täthetsgrad. 

Tabell 18: Uppmätt permeabilitet i permeameter på två prover 
från respektive försök med cement stabiliserad flyg
aska, jämfört med perkolationskapaciteten. 

Vattenkvot Prov 1 Prov 2 Perkolationskapacitet 
w % (mm/h) (m/s) 

38 l,2·10-10 1,7•10-10 0,015 4,2-10-9 

35 ej mätbar ej mätbar 0,02-0,003 5,5-10-9-8,6·10-10 
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7. PARAMETRAR AV BETYDELSE FÖR VATTENBALANSEN I TÄCKSKIKT 

Klimatets betydelse 

7.1.1 Vattenbalansen under året 

7.1.1.1 Allmänt om vattenbalansen 

Sveriges klimat varierar inom vida gränser. Den geografiska 

lokaliseringen av sandmagasin från gruvindustri kan hänföras 

främst till norra Sverige men även södra Sverige kommer ifråga. 

Detta gör att vid studie av vattenbalansen måste det lokala/

regionala klimatet beaktas. Parametrar som nederbörd, avdunst

ning, grundvattenbildning, snöläggning och snösmältning varie

rar kraftigt inom Sverige. Nederbördsperkolationen/lakvatten

produktionens säsongsmässiga variationer motsvarar grundvat

tenbildningen i naturen. Denna variation är studerad sedan 

ett flertal år tillbaks i Sverige genom SGU:s sk grundvatten

nät. I figur 31 redovisas den generella bild man fått fram genom 

dessa studier. I sydligaste Sverige förekommer enligt figuren 

en grundvattenbildning under vår, höst och vinter, men är för

sumbar under sensommaren. Den beskriver enbart ett maximum 

0 100 200 km 

Figur 31 Typiska grundvattenståndsvariationer i Sverige under 
kalenderåret. Från Nordberg, L. (1978). 

SGI Varia 277.



59 
1-379/84 

som inträffar i mars-april. I mellansverige och södra Sveriges 

inland går infiltrationen ned under senvintern och delar upp 

grundvattenbildningen i två maxima, ett under senvåren och 

ett under senhösten. Infiltration under sommaren saknas. I 

norra Sverige dominerar grundvattenbildningen i anslutning 

till vårflödet och inträffar senare ju längre norrut man kom

mer. Mot norr erhålls höstinfiltrationen tidigare och i Lapp

land upplevs i stort sett bara ett maxima som inträffar i juli

augusti. 

7.1.1.2 Datorsimulerade vattenbalanser med HBV-modellen 
för några orter i norra och mellersta Sverige. 

Vid Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut (SMHI), 

används en numerisk simuleringsmodell (HBV-modellen) som til

lämpas på utvalda,stora nederbördsområden (flera km2) och som 

utnyttjar verkliga nederbörds- och temperaturuppgifter från 

dessa reella områden. Modellen är erfarenhetsbaserad i den 

meningen att koefficienterna i modellen kalibreras mot uppmätta 

värden på avrinning. Modellen kan beräkna grundvattenbildning 

för antagna värden på fältkapaciteten. Med kännedom om neder

börd, temperatur och fältkapacitet uppskattar modellen bl a 

smältvatten, avdunstning och grundvattenbildning. Magasinerings

effekter beräknas i modellen men kan utslaget på flera år bort

ses ifrån. 

SGI har låtit SMHI datorsimulera 3 stationer med varierande 

fältkapacitet (varierad jordmäktighet ovan grundvattenytan). 

Stationerna är Laxbäcken, 1 mil SV Vilhelmina i Västerbotten 

(Fe= 150 mm och 300 mm), Nyhammar, 2 mil NV Ludvika (Fe= 

200 mm och 400 mm) samt Atorp 3 mil SO Kristinehamn (FC = 200 mm 

och 400 mm). Körningen är gjord för åren 1964/69-1984, dvs 

15-20 år. 

I figur 32 är medelvärde på grundvattenbildning, avdunstning 

och smältvatten för de skilda stationerna och två fältkapaci

tetsvärden redovisade. 
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68 % 32 % 
FC = 150 mmGRUNDVATTENBILDNING AVDUNSTNING 

65 % 35% 
FC = 300 mm 

GRUNDVATTENBILDNING AVDUNSTNING 

45 % ÅR= 557mmLAX BÄCKEN P20 

SMÄLTVATTEN / SNÖ 

46 ¾ 54% 
FC = 200mm 

G_RUNDVATTENBILDNlt-fj AVDUNSTNING 

I 
Il) % 60 ¾ 

GRUNDVATTEN FC =400 mmAVDUNSTNING
BILDNING 

SMÄL 
25¾ NYHAMMAR P15 ÅR = 542 mm 
SNÖ 

51 % 49 % 
FC = 200mmGRUNDVATTEN BILDNING AVDUNSTNING 

45 % 55 % 
FC= 400 mmGRUNDVATTENBILDNING AVDUNSTNING 

20% 
LTVA 
SNÖ ÅTORP 

Figur 32 Sammanställning av resultaten från datorkörning med HBV
modellen på de tre klimatstationerna Laxbäcken, Nyhammar 

och Atorp. Grundvattenbildning, avdunstning och smältvatten 

i % av årsmedelnederbörden.Beräkning förtvå skilda fältkapa-

citeter. 

Grundvattenbildningen utgör 65~70% av nederbörden i Laxbäcken 

(Norrland} medan motsvarande värde för mellansverige är 40-
50%. Analogt utgör avdunstningen i norrland 30-35% av neder

börden, men 50-60% i mellansverige. Smältvattnet, dvs vatten 
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från snösmältning är i Laxbäcken nära hälften av total neder

börd. För mellansverige är 20-25% smältvatten. Fältkapaciteten, 

dvs hur mycket vatten jorden ovan grundvattenytan förmår maga

sinera innan dränering sker, är av betydelse för avdunstning 

och grundvattenbildning. En jord med låg fältkapacitet (liten 

mäktighet) kan buffra och magasinera mindre vatten än en jord 

med hög fältkapacitet. Detta leder följdaktligen till låg av

dunstning och hög grundvattenbildning. Avdunstning och grund

vattenbildningsvärdena varierar med 3-5% av årsnederbörden 
beroende på detta. I bilaga 11 och 12 redovisas Laxbäcken (norr

land) och Nyhammar (mellansverige) månadsvis med årsmedelvärden. 

Dessa bilagor visar bl a det intensiva och kraftiga snösmält

ningsförloppet i norrland. Grundvattenbildning sker här alla 
månader på året, dvs även under sommarmånaderna. Under halva 

året är avdunstningen försumbar, medan den under andra halvan 

är av stor betydelse. 

7.1.2 Nederbörden 

Nederbörd faller inom de aktuella områdena under normalt 10-

15% av tiden, dvs ca 900-1300 timmar om året. Nederbördsför

hållandena varierar kraftigt från ort till ort i fråga om tex 

~ Intensitet och varaktighet 
Frekvens (uppehåll mellan regnen) 

o Karaktär (regn eller snö) 

Regnens intensitet och varaktighet är begrepp som vanligtvis 

används för korta tidsperioder och intensiva regn. Att förhål-

landena även varierar över längre tidsperioder framgår av exemp

let i figur 33 som gäller normalnederbördens fördelning under 
året för Kristinehamn i mellansverige. Nederbördstiden är mer 
än dubbelt så lång under vinterhalvåret som under sommarhalv
året, men nederbördsmängden är betydligt lägre under denna 

period. 
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Figur 33 Nederbördstidens och nederbördsmängdens fördelning 

under året i Kristinehamn. 

Ett avfallsupplag innehåller ett stort porutrymme för vatten. 

Små och snabba variationer i nederbörd resulterar därför inte 

i någon märkbar förändring av lakvattenproduktionen. Det är 

endast denna produktions storlek på lång sikt som är betydel

sefull. Därför är den normala årsnederbörden av störst intresse 

att studera. Detta kan göras med hjälp av nederbördsdata från 

klimatstationer. För att återge de verkliga förhållanden över 

större ytor måste dessa data korrigeras för mätstationernas 

höjdläge, mm. I figur 34 visas den korrigerade normalårsneder

börden för Sverige. 

Den del av nederbörden som ej avdunstar perkolerar ned igenom 

marken eller rinner av markytan och bildar ytvatten. Senare 

tids forskningsresultat har visat att man inte kan dra någon 

tydlig gräns mellan det vatten som direkt bildar ytvatten och 

det som (tillfälligt) korrigerar mark- och grundvattenmagasi

net. Större delen av det vatten som når ytvattendragen har 

först perkolerat igenom markskiktet. Vilka variationer som 

kan förekomma i denna "nettonederbörd II vi sas i tabe 11 19 för 

de två orterna Borås och Linköping. Tabellen visar även vilka 

skillnader som uppkommer om man inte korrigerar nederbördsdata. 
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Figur 34 Kartor över korrigerad årsnederbörd och evapotrans

piration i Sverige. Medelvärden för 1931-60. Efter 

Eriksson,B.(1980). 
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Tabe 11 19.: Bruttonederbörd, korrigerad och okorrigerad samt 
motsvarande avdunstning och nettonederbörd för 
orterna Borås och Linköping, normalårsvärden. 
Källa: Eriksson, B. (1980) 

Ort Linkö~ing Borås 

A rsnede rbörd 632 1.015 
Korrigerad (mm) 

Arsnederbörd 545 898 
Okorrigerad (mm) 

Avdunstning (mmm) 449 498 

Nettonederbörd 183 517 
Korrigerad (mm) 

Nettonederbörd 96 400 
Oko rri ge rad (mm) 

7.1. 3 Avdunstningen 

Avdunstningen från marken och växternas transpiration upp

mäts ej likt nederbörden regelbundet och vid ett utvecklat 

nätverk av klimatstationer. Sådana värden härör istället från 

beräkningar som baseras på meteorologiska variabler. De tar 

emellertid ej hänsyn till geologiska och växtfysiologiska för

hållanden såsom markens fuktighetstillstånd, dess förmåga att 

behålla och transportera vatten eller till växternas motsva

rande förmåga att "suga åt sig 11 vatten respektive att trans

pirera till omgivningen. Beräkningsresultatet blir ett mått 

på största möjliga avdunstning och transpiration, dvs poten

tiell evapotranspiration. 

Arsmedelvärdena av potentiell evapotranspiration i Sverige 
beräknas av Eriksson,B. (1980) till mellan 500 och 600 mm i 

södra Sverige respektive 300-500 mm i norra Sverige, se även 

figur 34. Dessa värden skall relateras till motsvarande korri

gerade nederbördsdata. Avdunstningen är obetydlig under de 

fyra månaderna november-februari. Den når höga värden, mot

svarande 50-120 mm/månad under de fyra månaderna maj-augusti. 
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Fördelningen under året framgår av tabell 20 för orterna Borås 

och Linköping. Den upptar även 11 nettonederbörden 11 som för vissa 
månader är negativ. I tabellen markeras särskilt denna period 

och den efterföljande period som erfordras för att fylla på 

markvattenmagasinet. Under den övriga tiden kan i princip en 

effektiv avrinning och grundvattenbildning ske. Som framgår 

av tabellen varierar denna periods längd från ort till ort. 

Tabell 20 Nederbördens, avdunstningens och 11 nettonederbördens 11 

fördelning under ett 11 norrna.lår" i Borås och Linköping. 
Tiden då tömning (genom avdunstningsöverskott) och 
påfyllning av markvattenmagasinet respektive perkolation 
till grundvattnet äger rum har markerats. 

Källor: Eriksson, B: Sveriges vattenbalans, årsmedel 
1936-60. SMHI 1980. 

SMHI, Klimatbyrån: Normalnederbörd 1931-60. 
Eriksson, B: Den potentiella evapotranspirationen 

i Sverige. SMHI 1981. 

BORÅS 

J F M A M J J A s 0 N D 

Pkorr 86 54 42 59 61 81 113 114 111 112 88 94 1015 

Ekorr 3 5 17 39 82 110 104 78 41 14 4 1 498 

P-E 83 49 25 20 -21 -29 9 36 70 98 84 93 519 

Tömning 
Påfyllning 
Perkolation 

LINKÖPING 

J F M A M J J A s 0 N D 

Pkorr 46 37 30 36 45 59 77 83 64 50 56 49 632 

Ekorr 1 5 18 36 72 103 88 70 36 18 1 l 449 

P-E 45 32 12 0 -27 -44 -11 13 28 32 55 48 183 

Tömning 
Påfyllning 
Perkolation 
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Det är uppenbart att beräknade värden på den potentiella av

dunstningen är för höga för att representera verklig evapotrans
piration. Det är också uppenbart att det har stor betydelse 

vilket material som är aktuellt samt om och hur det är beväxt. 

De avdunstningsdata som refereras i litteraturen anger sällan 

vilken typ av vegetering som avses. Vidare redovisas inte all

tid om den beräknade avdunstningen - det är nästan alltid fråga 

om beräkningar - korresponderar mot korrigerade eller okorri

gerade nederbördsdata. I vissa fall beräknas avdunstningen 

utifrån uppmätta klimatdata för en verklig tidsperiod. För 

att möjliggöra jämförelser anges i sammanställningen, tabell 

21, evapotranspirationen i procent av nederbörden. Sammanställ

ningen berör huvudsakligen olika typer av askor men kan sägas 

vara representativ då sandmagasinens kornstorleksfördelning 

liknar askornas. 

För generella betraktelser tycks värdet 65% av nederbörden 

kunna representera evapotranspirationen för ett avfallsupp

lag som täckts med jord och som är beväxt. Variationerna be

roende av det geografiska läget synes vara mellan 30 och 76%. 

För kolflygaska, avsvavlingsprodukter och troligen även torv

flygaska som ej täckts eller är beväxt torde avdunstningen 

generellt inte vara mer än ca 40% av nederbörden. Som framgår 

av tabellen minskar detta värde något när askan blir tätare. 

Man kan misstänka att avdunstningen även blir lägre för grova 

askor, typ bottenaskor. Mätningarna i Finland på flygaskor 

täckta med grus visar att avdunstningen då endast är ca 10% 

av nederbörden. 

En närmare granskning av lysimeterförsöken från Köpenhamn be

kräftar uppgifterna från Karlqvist,L. &0lsson,T. (1983) att 

avdunstningen ökar med mäktigheten hos den kapillära, omättade 

zonen. Detta är i överensstämmelse med beräkningsresultcten 
från HBV-modellen som visar att avdunstningen ökar med 

9-12% när markvattenmagasinets fältkapacitet fördubblas. 

Den nettonederbörd som kan perkolera igenom avfallet eller 

rinna av på överytan (eller lateralt i täckskiktet) bör så

ledes utgöra ca 250 mm/år vid en årsnederbörd av 700 mm. 
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Tabell 21 Sammanställning över data rörande evapotranspirationen 
terräng och upplag. 

Material Ort/land Evapotran spi r. Ref. Anmärkn. 
(mm/år) (%) nr. 

Integrerad terräng S. Sverige 400-500 62-72 (6) Beräknad 
(korrig.) 

Il Il Atorp/S 322-327 49-56} Beräknad 
Il Il Nyhammar/S 295-327 55-61 (7) (kalibrerad) 

Il Il Laxbäcken/S 182-205 32-36 

0,5 m morän ovan Malmö/S 342 62 Beräknad1kommunalt avfall Uppsala/S 347 63 (9) (okorri g.) 

Östersund/S 310 58 j 
>l m morän ovan Malmö/S 415 75 Beräknad 
kommunalt avfall Uppsala/S 413 75 (9) (okorrig.)}

Östersund/S 397 75 

1,3 m matjord ovan Beräknad 
kolflygaska eller S.Danmark 393 36 (2) (okorrig.) 
avsvavlingsprodukt. 

Kol f1 ygaska Ber. (okorr.) 
beväxt S.Danmark 495-550 49-80 (1) Ks=3,5 10-7m;s 

Kolflygaska Ber. (okorr.) 
ej beväxt S.Danmark 260-360 32-45 (1) Ks=3,5 10-7m/s 

Kolflygaska Ber. (okorr.) 
ej beväxt S.Danmark 275-280 26-38 (1) Ks=3,5 10-8m;s 

Flygaska ej beväxt 

kolpulver Köpenhamn/0 191-239 34-48 (10) Uppmätt 

Flygaska ej beväxt 

rosteldn. Köpenhamn/0 242-245 42 (10) Uppmätt 

Avsvavlingsprod. 

ej beväxt Köpenhamn/D 211 39 (10) Uppmätt 
våt-torr metod 

0,3 m grus på 

ej beväxt Helsingfors/F 42-82 6-13 ( 11) Uppmätt 
torvflygaska 

0,3 m grus på 

ej beväxt kolflyg- Hel si ngfors/F 52 8 (11) Uppmätt 
aska 
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7 .1.4 Regnintensitet och varaktighet 

Den teoretiska infiltrationskapaciteten hos de aktuella av

fallstyperna och täckmaterialen, beräknad efter deras mättade, 

hydrauliska konduktivitet, varierar i stort sett mellan 0,001 

och 10 mm/h. Som framgår av tabell 2D är perkolationstiden 

under grundvattenbildningsperioden ca 3500-6000 tim och den 

genomsnittliga perkolationshastigheten av storleksordningen 

0,050-1 mm/h. Figur 35 visar att för nederbördsdata som har 

sitt ursprung i mätningar med kortare tidsupplösning ligger 

huvuddelen av den totala spridningen mellan 0,1 och 100 mm/h. 

Det förekommer således regn som inte något av de aktuella ma

terialen 11 orkar släppa igenom 11 och som ger upphov till ytlig 

avrinning. De inträffar relativt sällan och har kortare varak

tighet ju intensivare de är. Trots detta representerar de en 

icke oväsentlig del av årsnederbörden, se även figur 36, 

Varje beräkning över den normala perkolationen/lakvattenbild

ningen i ett avfallsupplag bör baseras på den aktuella ortens 

nederbördskaraktäristik. Vilka skillnader i denna karaktäris

tik som förekommer exemplifieras i figur 36 och bilaga 10. 

Ett regns totala regnmängd uttrycks av produkten av regnets 

intensitet och dess varaktighet. Trots den omvända proportio

naliteten mellan dessa faktorer varierar regnmängden med regn

intensiteten och är i princip minst för de intensivaste regnen. 

800 TOTAL ÅRSNEDERBÖRD 768 mrn 

700 
E 

_§. 600 
0
a:
:g 500 
a: 
w 
0 
~ 400 

0 

~ 300 
w 
_J KRISTINEHAMN 

~ 200 
:::> 
~ 

~ 1.00 

0.1 1,0 10 100 

NEDERBÖRDS! NTENSITET (mm/h) 

Arsnederbördskaraktäristik för Kristinehamn i Sverige.Figur 35 
Basdata redovisas i bilaga 10. 
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Figur 36 Regnintensiteternas fördelning m~d tiden för de tre 
orterna Malmö, Kristinehamn och Ostersund i Sverige. 
Basda ta redo vi sas i bil aga lo. , 

De största regnmängderna inträffar för regn med intensiteter 

mellan O och 2 mm/h och representerar 40-50% av årsnederbör

den och 90-93% av nederbördstiden. Observera att nederbörd 

med intensiteter lägre än 0,1 mm/h faller under nästan halva 

nederbördstiden. 

Det finns för varje marktyp ett gränsvärde för regnintensite

ten då avrinning uppkommer. Egentligen är detta inget fast 

värde utan det varierar med materialets fuktighetstillstånd 

och därmed med tiden. Även variationerna hos materialet på

verkar värdet. 

Gränsvärdet benämns i denna rapport infiltrationskapacitet. 

Vid denna gräns uppkommer ytavrinning. Då skall märkas att 
det för ytavrinning krävs hög vattenmättnad. Gränsvärdena som 
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presenteras gäller således med säkerhet främst på våren under 
snösmältningsförloppet samt under regnrika höstar. Under som
maren ligger kritiskt regn för ytavrinning betydligt högre 

och generellt kan ytavrinning under denna period sättas till 

noll. 

Att perkolation sker under den tid det regnar är klart, men 

hur länge efteråt kvarstår perkolationen? Mätningar i infilt

rationsboxen visar på en eftersläpning av 6 timmar. Mätningen 

är gjord på morän med 0,1 m skikttjocklek. Att översätta denna 

siffra till skikttjocklekar på 1 m är mycket vanskligt. Den 

viktigaste faktorn som spelar in vid perkolationsprocessen 

är markvattenstatusen; kan vatten magasineras eller måste det 

perkolera genom skiktet? Generellt kan sägas att tiden måste 

förlängas vid hög vattenmättnad och tjockare skikt, samt för

kortas vid omättade förhållanden och tunnare skikt. 

Vid flerskiktsuppbyggnad av täckskikt, ex morän/dränlager/ 

tätskikt är det av stor vikt hur lång uppehållstid vattnet 

har ovan tätskiktet, dvs under vilken total tid som 11 grund

vattenbil dni ng 11 sker i ovan 1 i ggande morän. Detta har behand-

1 a ts i kap. 6.2, där det visades att ett högt tätvärde berodde 
på dels låg konduktivitetförtätskiktsmaterialet, dels liten 
uppehållstid för vattnet ovan skiktet. 

7 .1. 5 Lateralt avbördningsförlopp 

Man kan prinicpiellt skilja på två laterala avbördningar. 

1. Lateral transport j_ skikt trots underliggande material 
med högre permeabilitet. 

2. Lateral transport ovan skikt beroende på högre täthet i 
underliggande material. 

Vid konstruktion av täckskikt är optimering av båda typflö

dena viktigt. 
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Magnusson &Rasmuson (1985) beräknade det lateral flödet i 

1 m mäktig moräntäckning som överlagrar ett dränerat sandskikt. 

Infiltrationshastigheten antogs vara 0,1 mm/h, vilket gav ett 

lateralt flöde mellan 3,3 ·10-9 och 5,7 -10-9 m3/m 2 s. För en 

100 m lång sluttning motsvarar detta ungefär 1-10-4 - 2-10-4 

mm/h, dvs mellan 0,1 och 0,2% av den infiltrerade nederbörden. 

I kap. 3.4 härleds förhållandet mellan perkolerande och late

ralt flöde i skikt. Där gäller att Qp_ 1 1 ---·--
0L h tan a dvs 

förhållandet är proportionellt mot släntens längd och omvänt 

proportionell mot mäktighet och tangens för lutningsvinkeln. 

I försöksserierna med morän erhölls högre laterala flöden än 

teoretiskt förväntade. Detta kan bero av skilda konduktivite

ter i horisontell och vertikal led och/eller en verkan av sk 

kapillärbarriäreffekter. Detta diskuterades i kap 6.1 

Utgående från erhållna laterala och perkolerade flöden i in

filtrationsboxen, kunde med hjälp av geometrisk anpassning 

figur 28 konstrueras. 

Skiktets mäktighet är där konstant= 1 m. Det laterala flödet 

är vid släntlängder >50 m i stort försumbara. De verkligt höga 

laterala flödena fås vid korta branta slänter. Perkolationen 

är baserad på en årsnederbörd om 700 mm. 

Mätningarna har också visat att lateralt flöde uppkommer vid 

ett visst sk kritiskt regn. Denna intensitet är troligen en 

funktion av perkolationskapaciteten. Det laterala flödet ini

tieras vid en viss mättnadsgrad (ej uppmätt). För infiltra

tionsboxen med skikttjocklek= 0,1 m varierar kritiska regn

intensiteter mellan 1-3 mm/h. Då ökad skiktjocklek verkar ut

jämnande på regnen ökar sannolikt gränsvärdet för kritiskt 
regn med mäktigheten. 
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Lateralt flöde ovan skikt beror på högre täthetsvärde i under

liggande material. Storleken på detta flöde kan uppskattas 

med kännedom om nettoperkolationens intensitet och varaktig

het. Uppehållstiden för det lateralt transporterade vattnet 

minskar med ökad permeabilitet i detta lager. Den stora late

rala avbördningen i täckskikt utgörs alltså av lateralt flöde 

ovan tätskikt, dvs det underliggande materialet har lägre per

meabilitet än ovanliggande. 

7.1.6 Ytavrinning 

Nederbördsintensitetens fördelning i tiden, kan framställas 

för de tre orterna Malmö, Kristinehamn och Östersund med hjälp 

av nederbördsuppgifterna i bilaga 10. Detta redovisas i figur 

36. I denna figur har också markerats exempel på hur olika 

infiltrationsvärden kan användas för att bestämma den årliga 

avrinningsmängden för de tre orterna. 

De nederbördsuppgifter som diagrammen i figur 36 baseras på 

och som återges i bilaga 10 representerar en betydligt kortare 

tidsperiod än den som ligger till grund för dessa orters normala 

årsnederbörd. Vid konstruktionen av diagrammen har det antagits 

att nederbördsmängderna är symmetriskt fördelade inom varje 

intensitetsklass, vilket antagligen inte gäller för höga in

tensiteter. Dessa förhållanden medför dels att årsnederbörden 

ej stämmer med respektive ort, dels att avrinnings/infiltra

tionsberäkningarna, som baseras på dessa data, inte kan göras 

med någon större noggrannhet. Med hänsyn till avdunstningsbe

räkningarnas noggrannhet bedöms det vara tillräckligt att ange 

avrinningen i 10-tals mm/år. 

För dimensionering_ av dagvattenledningar etc finns erfaren

hetsvärden som anger att den ytliga avrinningen på icke hård

gjord mark uppgår till mellan 20 och 50% av nederbörden. I 

dessa värden torde även en del av den laterala avrinningen 

i markens övre skikt ingå, varför de inte är så lätta att till

lämpa på ren ytavrinning. 

I SGI:s infiltrationsboxförsök med moränskikt uppkom en ytlig 

avrinning på moränen från Garpenberg först när regnintensite

terna översteg ca 7,5 mm/h. För den något grövre Stekenjokks-
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moränen uppkom ytavrinning först vid ca 11 mm/h. Utgår man 

ifrån att ytavrinning på morän generellt uppkommer när regnin

tensiteten överstiger 10 mm/h kan följande översiktliga beräk

ningar genomföras. Med hjälp av SMHI:s statistik i bilaga 10 

framgår att ytavrinning uppkommer under 7,9 (Malmö), 5,3 (Kris

tinehamn) och 6,1 (Östersund) timmar per år. Den totala neder

bördsmängd som faller under denna tid utgör ca 167, 115 respek

tive 130 mm/år. Reduceras för den del av denna nederbörd som 

infiltrerar under avrinningen erhålls avrinningen 88, 62 res

pektive 69 mm/år. Den avdunstning som förekommer under den 

korta tid som avrinning sker kan bortses ifrån. 

Vid dessa beräkningar har hänsyn inte tagits till vinterför

hållandena. Visserligen inträffar den intensivaste nederbörden 

under sommaren men under snösmältningen kan avrinning uppkomma 

av nederbörd som fallit med lägre intensitet än de aktuella 

gränsvärdena. Uppgifter saknas emellertid om hur stor avrin

ningen blir under snösmältningen. 

Det är som påpekats tidigare>viktigt att gränsvärdena för upp

komst av ytavrinning gäller vid hög vattenmättnad. Detta före

kommer på våren vid snösmältningen samt på hösten. 

I infiltrationsboxförsöken med cementstabiliserad flygaska 

uppkom ytavrinning på dessa ytor redan vid de lägsta regnin

tensiteter som kunde simuleras, dvs 0,05-0,1 mm/h. 

Alla avrinningsberäkningar görs under vissa lutningsförutsätt

ningar. Infiltrationsboxförsöken har genomförts vid lutningarna 

1:5 och 1:25. De ovan redovisade beräkningarna avser lutningen 

1:25. Vid den brantare lutningen erhölls större variationer 

i delflödena, vilket försvårade utvärderingen. Klart är emel

lertid att ytavrinningens ökning är relativt obetydlig för 

de tätare materialen, dvs de med perkolationskapaciteter lägre 

än 1 mm/h. För avrinningen på moränmaterialen har lutningen 

en viss betydelse. 

Lutningens betydelse för avrinningen på kolflygaska har även 

behandlats beräkningsmässigt av H~gh-Jensen,K. (1984). Han 
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redovisar att lutningsökningar från 1:50 till 1:5 endast betyder 

ca 10% ökning av avrinningen på sådan aska. Infiltrationskapa

citeten i denna aska antogs vara 2,9 mm/h. Reducerades infilt

rationskapaciteten, ökade avrinningen men lutningens betydelse 

var densamma uttryckt i den procentuella ökningen av avrinnings

värdet. 

7.1.7 Perkolation/lakvattenbildning 

Perkolationen utgörs av den del av den infiltrerade nederbör

den som ej avdunstar eller rinner av lateralt i den omättade 

zonen. Att endast behandla infiltrationsprocessen är således 

ej tillräckligt för att beräkna lakvattenproduktionen. I många 

sammanhang används dock infiltrationsbegreppet på ett sådant 

sätt att det är likvärdigt med perkolation. 

Litteraturen om infiltration/perkolation av nederbörd i mark, 

om markvatten och om grundvattenbildning är tämligen omfattande. 

Trots detta förekommer inte särskilt mycket uppgifter om net

toinfiltrationens eller grundvattenbildningens storlek i en

skilda jordarter och för vissa tidsperioder och regioner. I 

Sverige citeras ofta von Brömsens arbeten med beräknade sk 

infiltrationskoefficienter (von Brömsen,U., 1968). Koefficien

terna är beräknade utifrån i fält insamlade data och gäller 

integrerade terrängavsnitt av relativt stora arealer. Hans 

resultat för sk lerahäll-moränområde, vilket är den av de un

dersökta områdena, som bäst motsvarar ett moräntäckt avfalls

upplag, varierar infiltrationskoefficienten mellan 0,11 och 

0,37. Detta motsvarar 77-260 mm/år vid 700 mm nederbörd. 

Mätningar vid ett verkligt upplag med kommunalt avfall har 

genomförts för små försöksytor av Karlqvist,L. &Olsson,T. 

(1983). Där täckning saknades erhölls under en 2-årsperiod 

lakvattenproduktion som uppgick till 41% av nederbörden. Vid 

täckning med enbart morän eller lera motsvarande lakvatten

produktionen i runda tal halva nederbörden men vid täckning 

med bentonit inblandad i sand eller morän motsvarade lak-

vattenbildningen ca 20% av nederbörden. De har även genomfört 

teoretiska beräkningar över vattenbalansen för täckta och icke 

täckta upplag inom olika regioner i Sverige, tabell 22. 
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Tabe11 22: Den beräknade årliga lakvattenproduktionen i kommu
nala avfallsupplag som täcks med mer än en meter 
morän tre orter i Sverige enligt Karlqvist,L. & 
Olsson,T. (1983). 

Ort Malmö Uppsala Östersund 

Nederbörd, okorrig. (mm) 550 554 532 
Lakvattenproduktion (mm) 90 96 90 

I kapitel 7.1.1.2 redovisas en datorsimulering m a p vatten

balansen för orter i norra och mellersta Sverige. 

Grundvattenbildningen uppgick där till 65-70% av nederbörden 

i norra Sverige och 45-50% i mellersta Sverige, beroende på 

fältkapacitet. Med en årsnederbörd om 700 mm motsvarar detta 
455-490 mm respektive 315-350 mm (bilaga 11 och 12 figur 32). 

7.1.8 Perkolationstidsfaktor, fp 

Grundvattenbildningen i Sverige sker under något olika perio

der på året, beroende på i vilken region man befinner sig. 

I sydligaste Sverige sker grundvattenbildningen under vår, 

höst och vinter. I nordligaste Sverige sker grundvattenbild
ningen vår och försommar. (Se figur 31 sid 58 ) Den totala 

tid då grundvattenbildning sker varierar således inom landet. 

För beräkning av den faktiska lakvattenproduktionen i en de
poni är framförallt två faktorer av betydelse. Dessa är: 

o Täckskiktets permeabilitet (hydraulisk konduktivitet) 
Q Den del av tiden (året) under vilken perkolation sker genom 

täckskiktet. 

Täckskiktets permeabilitet behandlas i kap 7.2 och kap 8. 

För att enkelt kunna göra beräkningar på den årliga lakvatten

produktionen införas här ett nytt begrepp, perkolationstids
faktor, fp, Denna faktor anger under hur stor del av tiden 
som perkolation förekommer genom skiktet. Om perko1ationen 
till deponin sker under totalt 6 mån per år blir fp = 0,5, 

under 8 månader blir fp = 0,67. 
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Perkolationstidsfaktorn varierar för olika regioner i landet. 
I södra Sverige gäller i allmänhet en högre faktor än i norra 

Sverige, beroende på det mildare klimatet, kort snöläggnings
period, svag tjäle. 

Som utgångspunkt för beräkning av perkolationstidsfaktorn har 

bearbetade data från SGU:s grundvattennät använts. Fig 31 sid 

55 visar olika typmönster för grundvattenståndets variation 

vilka är framtagna av SGU. Den tid under vilken grundvatten

ståndet stiger motsvarar approximativt tiden för grundvatten

bildning. Troligen sker en grundvattenbildning även under en 

del av den tid då grundvattenståndet sjunker. 

Tillsammans med övriga kända klimatdata och med grundvatten
ståndsregimerna, har en uppskattning av perkolationstidsfak

torn fp gjorts. (Se fig 37.) De presenterade faktorerna talar 
således om under hur stor del av året som perkolation (grund

vattenbildning) sker. 

Figur 37 

Perkolationstidsfaktorn fp' anger 
under hur stor del av året som 

perkolation (grundvatten
bildning) sker. 
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Om ett dräneringsskikt används i täckskiktsuppbyggnaden måste 

perkolationstidsfaktorn justeras. Dräneringsskiktet förkortar 

vattnets uppehållstid ovan tätskiktet, perkolationstidsfaktorn 

minskar således. 

I denna rapport har en studie behandlat dräneringsskiktets 

inverkan på totala perkolationstiden, se kap 6.2 s 51 ff. Där 

framgår att dräneringsskiktet minskar perkolationstiden till 

ca 25% av totaltiden (värdet härrör från figur 29 och utgör 

månadens medelvärde för perkolationstid/total tid). Den perko

lationstidsfaktor som hämtas ur kartan, fig 37, skall således 

multipliceras med 0,25 om dräneringsskikt används i täckskikts

uppbyggnaden. 

Täck- och tätskiktsmaterial 

Avfallsupplagets slutliga täckning har stor betydelse för vat

tenbalansen och för lakvattenproduktionens storlek, vilket 

visas i figur 38. Av denna figur framgår också att det är flera 

T Ä C K -
S K I K T 

Figur 38 Viktiga frågeställningar för vattenbalansen i ett täck
skikt. 

SGI Varia 277.



78 
1-379/84 

faktorer som bestämmer vattenbalansen i täckskiktet och att 

materialegenskaperna i detta skikt blir avgörande för lakvat

tenproduktionens storlek. 

Om täckmaterialet har större genomsläpplighet än avfallet kom

mer det att samla upp större delen av nederbörden och förlänga 

tiden för perkolation ned i avfallet jämfört med den icke täckta 

situationen. Skall täckningen verka begränsande på lakvatten

bildningen erfordras således ett tätskikt i denna täckning 

som har så mycket lägre genomsläpplighet än avfallet att det 

kompenserar för den eventuella magasinering av nederbörd som 

sker i skiktet ovanför. Ytterligare ett alternativ är möjligt, 

nämligen att det mellan täck- och tätskiktet läggs in ett drä

neringslager. Detta har till uppgift att minska tiden för per

kolation genom tätskiktet. Effekten av minskad perkolation 

och tätskikt med lägre permeabilitet än avfallet diskuteras 

i kapitel 6.2 och 8.4. En halvering av perkolationstiden har 

samma effekt som en halvering av permeabiliteten. 

Täckningsmaterialets permeabilitet är i detta sammanhang långt 

ifrån ett statiskt begrepp, eftersom deras vattenmättnadsgrad 

kommer att variera kraftigt och permeabiliteten i de aktuella 

materialen är kraftigt beroende av just vattenmättnadsgraden. 

Variationerna i vattenmättnad över ett eller några dygn kan 

motsvara flera tio-potenser i permeabilitet. 

Även avdunstningens storlek kommer att vara materialberoende. 

Visserligen svarar växterna för huvuddelen av avdunstningen, 

men eftersom materialet tillhör växtbetingelserna blir beroen

det påtagligt. Generellt kan konstateras att avdunstningen 

verkar vara maximal för jordarter motsvarande finsand men 

minskar både mot grövre (för snabb infiltration) och mot fin

kornigare jordar (för dåliga växtbetingelser, för långsam 

transport uppåt och för hårt bundet vatten). Strukturbildande 

jordar såsom lerjordar utgör undantag. Man kan alltså konsta

tera att lakvattenproduktionen inte blir direkt proportionell 

till materialets permeabilitet utan att kompensation måste 

göras för en lägre avdunstning. 
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I detta forskningsprojekt har hydrauliska egenskaper på täck

och tätskikt undersökts. Som täckskiktsalternativ har två mo

räner studerats och deras hydrauliska egenskaper redovisas 

tabell 14. Som tätskikt har cementstabilierad flygaska studerats 

och dess hydrauliska egenskaper redovisas i tabell 12. Den 

cementstabiliserade flygaskan ingår även som tätskikt i en 

komplett täcksskiktsuppbyggnad, där dräneringslagrets funktion 

visas, kap 5.4. 

Geometrisk utfonnning 

Täckskiktets geometriska utformning är av betydelse för vatten

balansen. Så visades i figur 28 hur den laterala avbördningen 

beror av sluttningens längd vid olika lutningar. Där har antagits 

en jordmäktighet om 1 m. Då flödesrelationerna mellan perkolerande 

och lateralt strömmande vatten beskrivs av ekvationen, 

Kverti ka 1 X 
= resulterar 

Khorisontell h Y 

en fördubbling av jordmäktigheten (1 m till 2 m) i en fördubb

ling av lateralt flöde. 

Resultaten från datorsimulering av vattenbalans enligt HBV

modellen visade att ökad jordmäktighet (ökat fältkapacitet) 

gav lägre grundvattenbildning/lakvattenproduktion och högre 

avdunstning. 

En ökad jordmäktighet leder alltså till ökad lateral strömning, 

minskad grundvattenbildning och ökad avdunstning. Effekten är 
dock begränsad. 

Till den geometriska utfonnningen hör även skiktuppbyggnad. 

Här behandlas principiellt följande lagerföljder; Avfall, morän/

avfall, morän/tätskikt/avfall, morän/dräneringsskikt/tätskikt/

avfall. Lagerföljden bestämmer och begränsar lakvattenproduk

tionen enligt tabell 23. 
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Tabell 23 Principiella konsekvenser av betydelse för vatten
balansen vid olika täckskiktsuppbyggnader. 

Skiktupp
byggnad 

1. Avfall 

2. Morän/ 
avfall 

3. Morän/ 
tätskikt/ 
avfall 

4. Morän/ 
dränerings
skikt/tät
skikt/av
fall 

En ökad lutning 
led vilket även 

Konsekvenser 

Avfallets hydrauliska egenskaper helt avgörande. 
Växtetablerina svår. Huvuddelen av nederbörden 
resulterar i lakvattenproduktion. 

Moränens mäktighet och infiltrationskapacitet 
av betydelse. Moränen förlänger perkolations
tiden till avfallet. Växtetablering möjlig, 
ökar avdunstning, minskar lakvattenbildning. 
Viss ytavrinning, viss lateral avbördning. Ver
kar inte hydrauliskt begränsande. 

Moränens mäktighet och infiltrationskapacitet 
av betydelse. Moränen förlänger perkolationens
tiden till tätskiktet och därmed avfallet. Växt
etablering möjlig, ökar avdunstningen, minskar 
perkolerade vatten. Viss ytavrinning, lateral 
avbördning i morän och ovan tätskikt. Verkar 
hydrauliskt begränsande (tätskiktets tätvärde). 

Moränens mäktighet och infiltrationskapacitet 
av betydelse. Dräneringsskiktet förkortar per
kolationstiden till tätskiktet och avfallet. 
Växtetablering möjlig, ökar avdunstningen, 
minskar perkolerade vatten. Viss ytavrinning, 
lateral avbördning i morän, i dräneringslager 
ovan tätskiktet. Verkar hydrauliskt begränsande 
(tätskiktets tätvärde samt dräneringslagret). 

av täckskiktet ökar avbördningen i lateral 
en minskning av sluttningens längd gör. 
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8. VATTENBALANS I TÄCKSKIKT PÅ SANDMAGASIN 

Vattenbalansen beror av ett flertal faktorer. De viktigaste 

har behandlats i kapitel 7 och kan sammanfattas som klimat

och materialfaktorer samt geometrisk utformning. Deras bety

delse för vattenbalansen i täckskikt behandlas nedan. Beräk

ningar eller uppskattningar har utförts för tre principiella 

täckskiktsalternativ (modeller). Vid beräkningarna har anta

gits en konduktivitet på avfallssanden av 10-5 - 10-6 m/s. 

En jämförande studie för vattenbalansen i Norrland, respektive 

mellersta Sverige red~visas för varje täckskiktsuppbyggnad. 

8.1 Enskiktsmodell - morän 

Täckskiktets hydrauliska egenskaper är: 

Infiltrationskapacitet morän= 10 mm/h 

Perkolationskapacitet morän = 7,5 mm/h 

Lutning 1:25; sluttningens längd 100 m. 

Tabell 24: Beräknad/uppskattad årlig vattenbalans i mm för 
täckskikts uppbyggnad morän/avfall, vid olika mo
ränmäktigheter i mellersta och norra Sverige. 

Pa rametera r Mellersta Sverige Norrlands inland 
Moränmäktighet Moränmäktighet 
1 m 2 m 1 m 2 m 

Nederbörd (mm) 700 700 650 650 

Ytavrinning (mm) 35 30 30 25 

Lateral avbörd- 25 25 75 75 
ning i och ovan 
morän vid snö-
smältning (mm) 

Lateral avbörd- 2 4 2 4 
ning övrig tid (mm) 

Avdunstning (mm) 378 420 208 245 

Nettoperkola- 260 220 335 300 
tion i morän (mm) 

Lakvatten- 260 220 335 300 
produktion (mm) 
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8.2 Tvåskiktsmodell - morän över cementstabiliserad flyg
aska (s.k. CeFyll) 

Fall A: Täckskiktets hydrauliska egenskaper är: 

Infiltrationskapacitet morän= 10 mm/h 

Perkolationskapacitet morän = 7,5 mm/h 

Perkolationskapacitet CeFyll = 0,015 mm/h = 4,2-10-9 m/s 

Lutning= 1:25, sluttningens längd= 100 m. 

Perkolationstidsfaktor = 0,4 (Norra Sverige), 

0,6 (Mellersta Sverige) 

Tabell 25: Beräknad/uppskattad årlig vattenbalans i mm för 
täckskiktsuppbyggnad morän/CeFyll vid olika morän
mäktigheter i mellersta och norra Sverige. 

Parametrar Mellersta Sverige Norra Sverige 
Moränmäktighet Moränmäktighet 
1 m 2 m 1 m 2 m 

Nederbörd (mm) 700 700 650 650 

Ytavrinning (mm) 35 30 30 25 

Lateral a vbörd- 68 50 198 175 
ning i morän 
ovan CeFyl l vid 
snösmältning (mm) 

Lateral avbörd- 2 4 2 4 
ning övrig tid 
i morän (mm) 

Avdunstning (mm) 378 420 208 245 

Nettoperkola- 217 196 212 201 
tion i morän (mm) 

Lakvatten- 79 79 53 53 
produktion 
fp=0,6 (n.Sv.) 
fp=0,4 (m.Sv.) 
(mm) 

Lateral avbörd- 138 117 159 148 
ning ovan tät-
s ki kt--rn;in) 
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Fall B: Täckskiktets hydrauliska egenskaper är: 

Infiltrationskapacitet morän= 10 mm/h 

Perkolationskapacitet morän = 7,5 mm/h 

Perkolationskapacitet CeFyll = 0,001 mm/h = 2,8•lo-10 m/s 

Lutning= 1:25, sluttningens längd= 100 m. 

Perkolationstidsfaktor = 0,4 (Norra Sverige), 

0,6 (Mellersta Sverige) 

Tabell 26: Beräknad/uppskattad årlig vattenbalans i mm för 
täckskiktsuppbyggnad morän/CeFyll, vid olika morän
mäktigheter i mellersta och norra Sverige. 

Parametrar Mellersta Sverige Norra Sverige 
Moränmäktighet Moränmä kti ghet 
1 m 2 m 1 m 2 m 

Nederbörd (mm) 700 700 650 650 

Ytavrinning (mm) 35 30 30 25 

Lateral a vbörd- 70 52 200 177 
ning i morän 
ovan CeFyl l vid 
snösmältning (mm) 

Lateral avbörd- 2 4 2 4 
ning, övrig tid, 
i morän (mm) 

Avdunstning (mm) 378 420 208 245 

Nettoperkola- 215 194 210 199 
tion i morän (mm) 

Lakvatten- 5 5 3 3 
produktion 
fp=0,6 (m.Sv.) 
fp=0,4 (n.Sv.) 
(mm) 

Lateral a vbörd- 210 189 207 196 
ning ovan tät-
skikt (mm) 

SGI Varia 277.



84 
1-379/84 

8.3 Treskiktsmodell - morän/dräneringsskikt/cementstabi
liserad flygaska (s.k. CeFyll) 

Fall A: Täckskiktets hydrauliska egenskaper är: 
Infiltrationskapacitet morän = 10 mm/h 

Perkolationskapacitet morän = 7,5 mm/h 
Perkolationskapacitet CeFyll = 0,015 mm/h = 4,2-10-9 m/s 

Lutning= 1:25, sluttningens längd= 100 m 

Perkolationstidsfaktor = 0,10 (Norra Sverige), 

0,15 (Mellersta Sverige) 

Dräneringsskikt: Kapillärbrytande 0,3 m tjockt 

Tabell 27: Beräknad/uppskattad årlig vattenbalans i mm för 
täckskiktsuppbyggnad morän/dräneringsskikt/CeFyll 
vid olika moränmäktigheter i mellersta och norra 
Sverige. 

Parameter Mellersta Sverige Norra Sverige 
Moränmäktighet Moränmäktighet 
1 m 2 m 1 m 2 m 

Nederbörd (mm) 700 700 650 650 

Ytavrinning (mm) 35 30 30 25 

Lateral avbörd- 95 58 236 209 
ning i dränskikt 
vid snösmältning 
(mm) 

Lateral a vbörd- 2 4 2 4 
ning, övrig tid 
i morän (mm) 

Avdunstning (mm) 378 420 208 245 

Nettoperkola- 190 188 174 167 
tion i morän (mm) 

Lakvatten- 20 20 13 13 
produktion 
fp=0,15 (m. Sv.) 
f p=0, 10 ( n. Sv. ) 

Lateral avbörd- 170 168 161 154 
ning ovan tät-
skikt (mm) 
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Fall B: Täckskiktets hydrauliska egenskaper är: 

Infiltrationskapacitet morän = 10 mm/h 

Perkolationskapacitet morän = 7,5 mm/h 
Perkolationskapacitet CeFyll = 0,001 mm/h = 2,8·10-10 m/s 

Lutning= 1:25, sluttningens längd =100 m 

Perkolationstidsfaktor = 0,10 (Norra Sverige), 

0,15 (Mellersta Sverige) 

Dräneringsskikt: Kapillärbrytande 0,3 m tjockt 

Tabell 28: Beräknad/uppskattad årlig vattenbalans i mm för 
täckskiktsuppbyggnad morän/dräneringsskikt/CeFy1l, 
vid olika moränmäktighet i mellersta och norra 
Sverige. 

Parameter Mellersta Sverige Norra Sverige 
Moränmäktighet Moränmä kti ghet 
1 m 2 m 1 m 2 m 

Nederbörd (mm) 700 700 650 650 

Ytavrinning (mm) 35 30 30 25 

Lateral avbörd- 97 60 238 211 
ning i dränskikt 
vid snösmältning 
(mm) 

Latera 1 avbörd- 2 4 2 4 
ning övrig tid 
i morän (mm) 

Avdunstning (mm) 378 420 208 245 

Nettoperkola-
ti on i morän 

188 186 172 165 

(mm) 

Lakvatten- 2 2 1 1 
produktion 
fp=0,15 (m.Sv.) 
fp=0,10 (n.Sv.) 
(mm) 

Latera 1 avbörd- 186 184 171 164 
ning ovan tät-
skikt (mm) 
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8.4 Slutsatser av vattenbalansberäkningarna 

Beräkningarna av vattenbalansen i täckskikt leder till följande 
slutsatser angående betydelsen av olika åtgärder. 

1. Enbart moräntäckning ger hög lakvattenproduktion, 220-260 mm 

i mellersta Sverige, 300-335 mm i norra Sverige. 

2. Vid moräntäckning har mäktigheten en viss betydelse. 2 m 

mäktighet ger 35-40 mm lägre lakvattenproduktion jämfört 

med 1 m. 

3. Den totala laterala avbördningsförmågan ökar avsevärt med 

tätskiktet. 

4. Lakvattenproduktionens storlek med tätskikt, är helt be

roende av tätskiktets perkolationskapacitet samt perkola

tionstidsfaktorn (den del av totala tiden vattnet finns 

tillgängligt för perkolation av tätskiktet). Perkolations

tidsfaktorn minskar om dräneringsskiktet används. 

5. Nettoperkolationen i morän (snösmältningsperioden bort

räknad) är med tätskikt 165-217 mm/år, utan tätskikt 220-

335 mm/år. 

6. Lakvattenproduktionen är med tätskikt lägre i norra Sverige 

jämfört med mellersta Sverige. Detta beror främst på den 

höga avrinningen under snösmältningsperioden samt på en 

kortare perkolationstid (kallare klimat). 

7. Med kännedom om nettoperkolationen i moränen bör en gene

rell formel för lakvattenproduktionen kunna sättas upp. 

8.5 Generell beräkningsmetodik av perkolation i täck-
skikt med och utan tätskikt. 

Med hjälp av nettoperkolationen i moränen kan ett approximativt 

samband för lakvattenproduktionen, L, tas fram. Följande pa
rametrar ingår: 

v Nettoperkolation, R (snösmältningsperioden borträknad) 

~ Tätskiktets perkolationskapacitet, K (m/s) 

e Perkolationstidsfaktor fp utan dränskikt: se karta fig 37, 

sid 73 

o Perkolationstidsfaktor fp med dränskikt: Multiplicera fak

torerna från fig 37 med 0,25. 

• Total tid, T: Tiden 1 år omräknat till sekunder. 
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Med givna beteckningar fås lakvattenproduktionen generellt 

till L = K·fp·T samt L ~ R. 

I figur 39 har ett nomogram konstruerats så att lakvattenpro

duktionen/år fås som en funktion av tätskiktets perkolations

kapacitet och perkolationstidsfaktorn. Begreppet perkolations

kapacitet har i denna rapport använts för att beskriva materia

lets förmåga att släppa igenom (perkolera) regnvatten. Ström

ningen har varit omättad (dock ej kvantifierad), och uppmätts 

i den sk infiltrationsboxen. 

Vid användning av nomogrammet kan materialets mättade hydrau

liska konduktivitet nyttjas i stället för perkolationskapaci

tet om denna saknas. I nomogrammet kan jämförelse göras mellan 

norra och mellersta Sverige. 
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med och utan dräneringsskikt för norra och mellersta 
Sverige, som en funktion av tätskiktets perkolations
kapacitet. 
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Följande perkolationstidsfaktorer är använda i figur 39. 

Utan dränskikt - mellersta Sverige: 0,6 

norra Sverige 0,4 
Med dränskikt - mellersta Sverige: 0,15 

norra Sverige 0,10 

Med en för mellersta Sverige maximal lakvattenproduktion om 
40 mm/år krävs en permeabilitet på som är lägre än 2-10-9 m/s 

utan dräneringsskikt och lägre än 8-10- 9 m/s med dräneringsskikt. 

Det är av avgörande betydelse inom vilken tiopotens tätskiktets 

permeabilitet väljs, vilket figuren iilustrerar väl. 

Används ej tätskikt, utan täckning sker enbart med morän, erhålls 

en lakvattenproduktion av 220-260 mm i mellersta Sverige och 

300-335 mm i norra Sverige. 

Figur 39 kan med approximation användas vid beräkning av årlig 

lakvattenproduktion men med följande reservation: 

Beräkningarna förutsätter ett homogent tätskikt utan sprickor 

eller andra permeabla zoner, förorsakade av tex sättningsskador, 
rotinträngning etc. 
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Bilaga l Siktkurvor för Garpenberg och Stekenjokkmoränerna. 

Garpenbergmoränen klassificeras som sandig morän, 

Stekenj okksIJ1.or~nen SQIJl något grusig sandig morän. 
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Bilaga 2 Vattenbindningskaraktäristik för Garpenberg och Steken
jokksmoränerna från 0-6 m.v.p. 
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BILAGA 3 
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Bilaga 3 Försöksserie 1 med Stekenjokksmoränen, lutning 1:25. 
Jämför med figur 14 och 15. 
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BILAGA 4 
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Bilaga 4 Försöksserie 2, Stekenjokksmoränen med lutning 1:5. 
I försöksserien har lateralt vatten tillförts moränen, 
vilket resulterat i enbart perkolation. Detta indikerar 
svårigheter att få hydraulisk kontakt mellan filtersten 
11 uppströms 11 och moränen. Under 5:e dygnet ger regn <5 mm/h 
upphov till ytavrinning, förmodligen beroende på en 
11 luftkuddeeffekt 11 

• 
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Bilaga 5 Diagrammen visar försöksserie 1 med cementstabiliserad 
flygaska i lutning 1:25. Perkolationen pendlar mellan 
0,005 och 0,02 mm/h, men visar en svårförklarlig topp 
dygn 24-27 på 0,035 mm/h. Utebliven perkolation dygn 
0-7 beror av magasinering i skikt innan perkolationen 
startar. 
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Bilaga 6 Försöksserie 2 med cementstabiliserad flygaska (38% 
vatten). Under dygn 12-15 fås perkolation trots regn
uppehåll, vilket är en följd av magasinering ovan cement
stabiliserad flygaska, i sanden. Perkolationskapacite
ten är ca 0,015 mm/h. 
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Bilaga 7 Försöksserie 3 med cementstabiliserad flygaska (38% 
vatten), lutning 1:5. Perkolation varierar oberoende 
av regnintensitet mellan 0,005 och 0,018 mm/h. 
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BILAGA 8 
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Bilaga 8 Vattenkvotfördelning i täckskikt av 3-skiktsmodell 1 
dygn efter sista regn. Tre profiler uppmätta i morän 
och dräneringsgrus. 
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BILAGA 9 
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Bilaga 9 Vattenhaltsfördelning i täckskikt av 3-skiktsmodelll 
1 dygn efter sista regn. Tre profiler uppmätta i morän 
och dräneringsgrus. 
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Bil aga 11 Vattenbalans för Laxbäcken (norra Sverige 1 mil SV Vil
helmina) efter datorsimulering med HBV-modellen (SMHI) 
för två olika fältkapacitetsvärden. Värdena utgör månads
medelvärden för åren 1963-1984. 
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Bilaga 12 Vattenbalans för Nyhammar (mellersta Sverige 2 mil NV 
Ludvika) efter datorsimulering med HBV-modellen (SMHI) 
för två olika fältkapacitetsvärden. Värdena utgör månads
medelvärden för åren 1969-1984. 
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