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Abstract 

Groundwater and artificially recharged groundwater are important sources of 

freshwater in Sweden. In growing societies an ever larger demand is put on 

municipalities drinking water production facilities.  Especially in coastal areas or 

aquifers that are located below the highest coastal line, there can be ionically strong 

paleowaters at greater depths which then risk being pumped up to the municipal water 

supply. A common problem for municipal water works is that production wells pump 

up ionically strong water, with a high electrical conductivity when the production wells 

are stressed at high effect or longer periods of constant pumping. At the waterworks of 

Gäddvik in Luleå municipality certain wells have shown tendencies of higher electrical 

conductivities in the produced water, while some wells seem to never produce water 

with higher electrical conductivity, no matter how much they are pumped. High 

electrical conductivities has earlier been assumed to be paleowaters from below the 

aquifer with great concentrations of chloride, but this is not certain. 

 

This work investigates the possibilities of characterizing groundwater by using the 

oxygen isotopes 16O & 18O as well as main element analysis. In the work a field survey 

was performed where groundwater was pumped up from 26 observational wells and 5 

productional wells at Gäddviks aquifer in Luleå. The samples were analyzed for isotopes 

of both oxygen and hydrogen as well as the main elements. The results have shown that 

it is possible to correlate the heaviest isotopic signatures of oxygen with the highest 

measured values of chloride. This indicates that there is a potential value for identifying 

paleowaters with the help of oxygen isotopes especially when correlated to main 

element data. 
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Sammanfattning 

Grundvatten och konstgjort grundvatten är viktiga källor till färskvatten i Sverige. I 

växande samhällen ställs ett allt större krav på kommunala VA-bolag att producera mer 

dricksvatten. Särskilt i kustnära områden eller vattentäktsområden som ligger under 

högsta kustlinjen finns det ofta relikt jonstarkt vatten på ett större djup, vilket kan 

riskeras att pumpas upp till dricksvattenberedningen. Ett vanligt problem som 

kommunala VA-bolag stöter på är att upptagsbrunnar ger en ökande jonstyrka, mätt i 

elektrisk konduktivitet då brunnarna används vid hög effekt eller undre längre perioder. 

På Gäddviks vattenverk i Luleå har vissa brunnar visat tendenser till att uppvisa högre 

elektriskt konduktivt vatten, medan andra brunnar inte visar alls nämnvärt höga 

konduktivitetsvärden oavsett hur mycket de pumpas. Hög elektrisk konduktivitet har 

tidigare antagits vara relikt kloridhaltigt vatten, vilket inte är helt självklart.  

 

Det här arbetet undersöker möjligheten att karakterisera grundvatten med hjälp av 

syreisotoperna 16O & 18O och huvudelementsanalyser. I arbetet gjordes en 

fältundersökning där grundvatten pumpades upp från 26st observationsrör på Gäddviks 

vattentäkt, samt 5st produktionsbrunnar. Proverna analyserades för isotoper av både 

syre och väte, samt huvudelementen. En lokal meteorisk linje skapades med lokala syre- 

och väteisotopdata, men det var inte möjligt att påvisa några utstickande värden med 

endast denna data. 

Resultaten visar att det är möjligt att korrelera tyngsta syreisotopsignaturerna med 

högsta uppmätta kloridhalterna. Detta uppvisar ett potentiellt värde för att identifiera 

relikt jonstarkt vatten med hjälp av syreisotoper då detta korreleras med 

huvudelementdata. 
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Beteckningar / teckenförklaring 

Alkalinitet – vätekarbonat HCO3- (mg/l) 

Antropogent – påverkat av människan 

Huvudelement – sammanfattningsvis de viktigaste lösta jonerna i naturliga vatten: 

𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+  +  𝑁𝑎+  + 𝐾+ +  𝐶𝑙−  +  𝑆𝑂4
2−  + 𝐻𝐶𝑂3

−  +  𝑁𝑂3
− −  

Omättad zon – zonen i en grundvattenakvifer som inte är helt mättad på vatten (det 

finns en luft i porerna mellan jordpartiklarna) 

Lätt signatur – Mer negativt värde, dvs mindre andel tungt 18O relativt 16O. 

Suspenderat material - (fasta partiklar) 

Torrdeposition – torrt nedfall av partiklar från atmosfär 

Tung signatur – Litet negativt deltavärde, dvs. närmare noll (vilket representerar 

VMSOW ett medel för havsvatten) 
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1. Inledning  

Grundvatten är en av de viktigaste källorna till sötvatten för mänskligheten, men det är 

till sin natur gömd för mänskliga ögat vilket endast kan observeras via punkter såsom 

källor och borrhål i marken. Bilden som skapas av denna typen av intermittenta data ger 

en ofullständig förståelse för ett större komplext system (Mazor, 2004). 

Det uppskattas att ca 50% av Sveriges dricksvattenproduktion kommer från 

ytvattenverk och resterande 50% från grundvattenverk, varav hälften produceras via 

konstgjord grundvattenbildning (Svenskt Vatten, 2007).  

I ett förändrat klimat med stigande temperaturer påverkas naturliga nederbördsmönster 

vilket ger effekter på vattendrag och grundvattenförhållanden (Aastrup, Thunholm, 

Sundén, & Dahné, 2012). Vissa områden förväntas påverkas av lägre nederbörd och andra 

områden av högre nederbörd, vilket direkt påverkar grundvattennivåerna, samtidigt 

som extremväder förväntas bli alltmer vanligt (Sundén, Maxe, & Dahné, 2010). Förutom 

att vara vårt viktigaste livsmedel fungerar vatten även som en effektiv transportör av 

partiklar och även föroreningar. Med detta i åtanke kan vatten vid extremregn 

potentiellt riskera att mobilisera och transportera föroreningar till känsliga 

grundvattenförekomster (Svenskt Vatten, 2007). Mindre nederbörd förväntas minska 

tillgången till grundvatten samtidigt som det kan påverka kvalitén negativt, särskilt i 

kustområden finns en stor risk för inträngning av kloridhaltigt havsvatten (Sundén, 

Maxe, & Dahné, 2010). 

Vid ökade nederbördsmängder höjs grundvattennivåerna, vilket kan påverka 

transporttiden via den omättade zonen då vattnet infiltreras via marken, som man vet 

har stor betydelse för vattnets kvalitet (Svenskt Vatten, 2007).  

För att vara förberedda inför kommande ökande klimatpåverkan är det viktigt med 

kunskap kring och skydd av våra grundvattentillgångar. Hydrogeokemiska studier kan 

vara värdefulla verktyg för att förstå vattnets rörelsemönster inom akviferer (Mazor, 

2004) och kunskapen om hydrologiska flödesvägar är av yttersta vikt för förvaltning av 

grundvattenresurser och för att bättre förstå hur potentiella föroreningar rör sig (Peters, 

1994). 
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1.1 Syfte och omfattning 

Syftet med detta arbetet var att utvärdera syreisotopsundersökningar som en metod för 

att kartera karaktär av grundvatten och dess variationer rumsligt inom ett område. 

Anledningen till att detta anses intressant är att vattnets transportvägar inom 

vattentäkter där konstgjord infiltration används inte är helt uppenbara (exempelvis 

p.g.a. förekomster av lerskikt). Samtidigt finns det behov att bygga ut 

dricksvattenproduktionen för att garantera dricksvattenförsörjningen för en ökande 

befolkning. För att kunna producera dricksvatten av god kvalitet krävs insikt i hur 

grundvattentäkten beter sig för att kunna placera produktionsbrunnar på lämpliga 

ställen. Utbyggnad av nya brunnar är stora investeringar och därför kan denna typen av 

förundersökningar ha finansiell betydelse för kommunala VA-bolag, då nya brunnar 

planeras. 

Arbetet har gjorts delvis via en litteraturstudie och ett praktiskt pilotförsök med analyser 

av 16O/18O-isotoper i grundvatten och referensvärden från älv- och nederbördsvatten, 

samt analyser av huvudelement som utförts på Gäddviks vattenverk i Luleå. 

Huvudelement samt stabila isotoper 18O och 2H studeras rumsligt med hjälp av GIS-

analys (interpolering av punktdata).  

Frågeställningar: 

• Kan denna metoden hjälpa till att påvisa relikt havsvatten? 

• Kan denna metoden visa transportvägar för infiltrerat vatten? 

• Kan en enskild kartering visa värdefull information, eller är det nödvändigt att 

studera variationer genom tiden? 

 

2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Naturlig grundvattenbildning och påverkan på grundvattnets geokemi 

I naturen bildas grundvatten via infiltration från sjöar och vattendrag samt via 

infiltration av nederbördsvatten, både i form av regn och snö. I Sverige varierar 

infiltrationen via nederbörd mellan 1 mm/dag och 20 mm/dag (Hanson, 2000). 

Podsoljordar är det vanligast förekommande jordmånen i Sverige (Knutsson & Morfeldt, 

2002), som består av ett antal karakteristiska lager, som illustreras i Figur 1 (Aastrup 

Mats, 1995). Det översta lagret är några centimeter tjock och består av förna samt humus. 

Organiskt material i översta humusskiktet bryts ned vilket bildar humussyror och 

koldioxid frigörs (samtidigt som syre förbrukas). Koldioxid (CO2) bildar tillsammans 

med vatten kolsyra (𝐻2𝐶𝑂3), som sedan tillsammans med vätejoner (H+) bildar 

vätekarbonat (𝐻𝐶𝑂3
−) i naturliga vatten (Knutsson & Morfeldt, 2002): 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2𝐶𝑂3 → 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
−   (Ekvation. 1) 
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Figur 1. Tvärsnitt i marken över regnvattnets väg genom marklagren i en podsolprofil mot 
grundvattnet. Bild från (Aastrup Mats, 1995) 

Humussyror samt kolsyra bidrar till vittring av mineral i jordmånen, i den så kallade 

blekjorden (eller E-horisonten). Via vittringsprocessen förbrukas vätejoner och 

metalljoner frigörs från mineralpartiklarna som sedan lakas ut (exempelvis kalcium, 

magnesium och kalium) (Aastrup Mats, 1995). Upptag av huvudelement såsom katjoner 

magnesium, kalium och kalcium sker då växter tar upp elementen, vilket bidrar till ett 

tillskott av vätejoner och därmed en försurande effekt. Anjoner som tas upp i rotzonen 

domineras av sulfat-svavel och nitrat-kväve med bidrag av hydroxid-joner vilka i sin tur 

neutraliserar surhet (OH- bildar 𝐻2𝑂 tillsammans med lösa H+ joner) (Knutsson & 

Morfeldt, 2002). I det s.k. rostjordsskiktet fälls järn och aluminium ut till fasta 

föreningar, då pH ökar strax nedanför blekjordsskiktet. Överskottet av joner såsom 

magnesium, kalcium, vätekarbonat, natrium, klorid och sulfat som inte använts av 

upptag via växter, sipprar vidare till grundvattnet. I allra störst utsträckning kommer 

tillskott av klorid, sulfat och natrium från nederbörd, men både natrium och sulfat kan 

även tillkomma via vittringsprocesser (Aastrup Mats, 1995). 

Vid högre grundvattennivåer p.g.a. klimatförändringar minskas den omättade zonen, 

vilket leder till högre andel humusinnehåll och jonsvagare vatten. Detta kan ge större 

risker för bakterier och virus i grundvattnet då barriärfunktionen av infiltrationen 

försvagas (Svenskt Vatten, 2007). 

2.2 Konstgjord grundvattenbildning 

De vanligaste metoderna för konstgjord grundvattenbildning är bassänginfiltration, 

inducerad infiltration, djupinfiltration och sprinklerinfiltration, som är variationer på 

metoder med samma princip, där vatten infiltreras för att fylla på grundvattenakviferen 
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(Hanson, 2000). Via konstgjord grundvattenbildning kan man fylla på 

grundvattenakviferen om det naturliga grundvattnet inte räcker till, samtidigt som 

ytvattnet renas i viss mån då det filtreras genom marken på vägen till akviferen. 

Vatten som infiltreras via bassänger renas via en rad olika processer och påverkas 

kemiskt på sin väg till grundvattenakviferen.  Suspenderat material filtreras snabbt bort 

i översta lagret i bassängen. I den s.k. biozonen där det finns hög mikrobakteriell 

aktivitet fälls järn och mangan ut samtidigt som en 

del av det organiska materialet skiljs bort via 

filtrering och adsorption samtidigt som mängden 

bakterier och virus minskar. I filterbädden, som 

utgörs vanligtvis av sand och grusfraktioner filtreras 

det organiska materialet bort ytterligare. Vid 

övergångsskiktet mellan filterbädd och naturliga 

underliggande jordlager bildas det ofta 

utfällningslager av järn och mangan. Här påverkas 

vattnet av jonbytes- och vittringsprocesser och det 

infiltrerade vattnet tillförs baskatjoner såsom Ca2+, 

K+, Mg2+ och Na+ (vilket därmed även leder till ökad 

elektrisk konduktivitet). När vattnet når den 

mättade zonen, dvs. grundvattnet har det påverkats 

av ökad alkalinitet, pH och hårdhet samt det mesta 

organiska materialet har filtrerats bort i de olika 

lagren (Hanson, 2000). Livsmedelsverket har angett 

14 dagar som minsta uppehållstid för att ett 

konstgjort grundvatten skall kunna räknas som ett 

grundvatten (vid kortare tid antas reningen vara 

otillräcklig för att räknas som en mikrobiologisk 

säkerhetsbarriär enl. SLVFS 2001:30) (Lidström, 

2013). 

Figur 2. Schematisk bild över bassänginfiltration. (Hanson, 2000) 

 

2.3 Relikt vatten 

Beroende på faktorer såsom en akvifers uppbyggnad, samt klimatförhållanden och 

områdets topografi kan åldern av grundvattnet variera mellan någon vecka och flera 

tusen år. Det kan vara av stor betydelse att känna till åldern på ett vatten vid 

bedömningar huruvida grundvattenupptag skall göras (Knutsson & Morfeldt, 2002).  

Generellt kan det sägas att salthalten i ett vatten ökar med tiden via mineralvittring, 

vilket innebär att äldre vatten har högre salthalt (högre andel lösta joner). I områden 

som tidigare varit dränkta av hav i Sverige är det möjligt att påträffa instängt relikt 

vatten. Dessa områden finns särskilt under den s.k. högsta kustlinjen. I områden som 

tidigare varit under havsvattennivån kan grundvattnet påverkas av främst natrium och 

klorid (Falkenmark, 1983). 
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Figur 3. Karta av Sverige, med markerade högsta kustlinjen. (Ericsson, Königsson, & 
Larsson, 1978) 

I kustområden som legat under högsta kustlinjen kan det finnas relikt klorid från 

Yoldiahavet för ca 10 000 år sedan respektive Litorinahavet för ca 7000 år sedan 

(Knutsson & Morfeldt, 2002). Dessa perioder av östersjöns historia har benämnts från 

saltvattenmusslan Yoldia arctica och saltvattensnäckan Litorina litorea som har 

återfunnits i östersjön och daterats till dessa respektive perioder. Respektive djur lever 

endast i vattendrag med högre salinitet än de nivåer som finns i östersjön idag, vilket är 

en indikation på att östersjön en gång haft högre salthalter (Ericsson, Königsson, & 

Larsson, 1978).  

I Figur 3 illustreras Sveriges högsta kustlinje, där det är tydligt att det funnits en öppen 

kanal där salt vatten lättare kunnat nå in till Östersjön (dåvarande Yoldiahavet). Högsta 

kustlinjen kring Norrbottens kustområden befinner sig uppskattningsvis åtminstone 

100km inåt landet från Luleå (Ehlers, 1983), vilket innebär att det som vid idag är 

Luleälvens mynningsområde har varit helt täckt av havsvatten. Ett vatten som sannolikt 

har haft en högre salthalt än dagens Bottenviken.  
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Figur 4. Högsta kustlinjen kring Luleå (Ehlers, 1983). Bilden visar mark över högsta 
kustlinjen (gråa ytor) och hav (vita ytor). 

Då vatten med högre salthalt har högre densitet relativt sötvatten, ligger det salta 

vattnet längst ner i en grundvattenakvifer, medan sötvatten (lägre salthalt) flyter ovanpå 

(Aastrup Mats, 1995). Bergborrade brunnar tar ofta upp vatten på ett stort djup vilket 

innebär att de kan särskilt i kustområden ofta producera vatten med hög kloridhalt, men 

det kan även lagras relikt saltvatten i exempelvis lerfickor, i fickor i isälvsavlagringar 

eller i bergssprickor (Knutsson & Morfeldt, 2002). 

Grundvatten med förhöjda kloridhalter kan även ha påverkats antropocent via vägsalter. 

För att skilja på grundvatten som påverkats av klorid antropocent via vägsalter och relikt 

kloridhaltigt vatten kan man göra kemiska analyser av vatten och studera kvoter av 

jonerna jodid/klorid, magnesium/klorid samt kalcium/magnesium (Knutsson & 

Morfeldt, 2002). Isotopanalyser av de stabila isotoperna 18O och 2H kan också ge 

värdefull information om ursprunget. 

2.4 Grundläggande om stabila isotoper 

En isotop av ett grundämne har lika många protoner, alltså samma atomnummer, men 

ett annat antal neutroner. Detta innebär att olika isotoper av samma grundämne har 

olika vikter (Drever, 1982).  Om en isotop tenderar att sönderfalla kallas de radioaktiva 

och ifall de inte sönderfaller kallas de generellt för stabila isotoper. 

De s.k. radioaktiva isotoperna används ofta för att bedöma ålder och för att få en djupare 

förståelse för geologiskt material och geologiska processer (mer specifikt stenar). Stabila 

isotoper kan däremot användas för att finna möjliga källor för ett vatten, alternativt 

förstå vilka processer som har påverkat detta vatten (Drever, 1982).  
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Figur 5. Fraktionering av syreisotoper vid avdunstning av havsvatten. (Knutsson & 
Morfeldt, 2002) 

Undersökningar har bekräftat att 18O andelen i naturligt vatten minskar med avstånd 

från kusten, samt med ökande höjd över havet och sjunkande temperatur. Anledningen 

till detta är att det sker en s.k. fraktionering vid förångning av vatten, där det lättare 16O 

anrikas i vattenångan och i det kvarvarande vattnet i flytande fas anrikas 18O (Knutsson 

& Morfeldt, 2002).  

För att fastställa ursprung och uppehållstid på ett vatten kan därmed analyser av de 

stabila isotoperna 18O och deuterium (2H) vara avgörande (Knutsson & Morfeldt, 2002). 

Variationer i isotopsignatur i ett vatten anges vanligtvis med s.k. deltanotation 

sammanfattat nedan enligt Ekvation 1 (Drever, 1982): 

𝛿𝑂18 =
(

𝑂18

𝑂16)𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒−(
𝑂18

𝑂16)𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑

(
𝑂18

𝑂16)𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑

𝑥1000               Ekvation 1 

Deltavärdet anges vanligtvis relativt standarden SMOW (Standard Mean Ocean Water) 

(Drever, 1982) och den anges som 18O / 16O relativt SMOW. Havsvatten har största 

möjliga andelen 18O, vilket innebär att delta-värdet alltid anges som negativt (alla andra 

vatten har lägre andel 18O än havsvatten). Variationen i 18O är relativt litet, så vanligtvis 

beräknas den i promille (‰). Motsvarande beteckningssätt används för deuterium (2H) 

(Knutsson & Morfeldt, 2002). 

Årliga temperaturvariationer leder till säsongsvariationer i deltavärden för 18O och 2H 

för naturliga vatten vid jordens yta som påverkas av temperaturförändringar under året. 

Nederbördens 18O halt är högre under sommarhalvåret och lägre under vintertid (Grip, 

1994).  
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2.4.1 Varför är isotoper intressant? 

Vid studier av koncentrationer i naturliga vatten finns alltid en utspädningsfaktor som 

påverkar resultatet. Att enbart studera grundämneskoncentrationer i ett vatten säger 

nödvändigtvis inte så mycket om ett vattens karaktär eller ursprung. Någonting som är 

mer värdefullt att studera är kvoter vilket då eliminerar påverkan av 

utspädningseffekten (Ingri, Widerlund, & Land, 2005). Deltavärden av 18O och 2H är just 

kvoter mellan tyngre och lättare isotoperna. Det är känt att stabila isotoperna beter sig 

konservativt i flödet genom ett avrinningsområde, vilket innebär att de kan avslöja 

information om ett vattens ursprung (Haldorsen, Riise, & Swensen, 1997) 

 

2.5 Den globala meteoriska linjen 

Ett linjärt samband mellan de stabila isotoperna 2H och 18O i meteoriska vatten 

upptäcktes av Harmon Craig (1961) vilket sammanfattas i Figur 6 nedan. Punkter som 

hamnar nedanför meteorlinjen markerat ”closed basin” indikerar vatten från 

Östafrikanska sjöar som genomgår en intensiv fraktionering pga. hög avdunstning. 

 

Figur 6. Den globala meteoriska isotoplinjen: en plott av 400 punkter från olika naturliga 
vatten i sjöar, älvar och nederbörd. X-axeln visar variationen i 𝛿 18O och y-axeln 𝛿 2H. 
(Craig, 1961) 

Den globala meteoriska linjen har visats stämma för många ställen på jorden, dock med 
vissa lokala variationer. För att förstå och spåra lokala grundvattenkällor och rörelser 
har den meteoriska linjen visat sig vara en bra referens (Mazor, 2004).  
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2.6 Elektrisk konduktivitet 

Salthalten kan på ett enkelt sätt approximeras genom att mäta elektriska 

konduktiviteten av ett vatten (Drever, 1982). Ett vatten med hög halt lösta joner 

kommer att ha mindre elektrisk resistivitet och därmed högre elektrisk konduktivitet. 

Det kan alltså sägas att den elektriska konduktiviteten på vattnet beskriver en jonhalt. 

Kompositionen av de lösta jonerna i vattnet kan variera beroende på geologiskt 

ursprung. Den elektriska konduktiviteten av de flesta naturliga sötvatten utgörs av en 

balans mellan följande lösta joner: (Ingri, 2011): 

𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+  +  𝑁𝑎+  + 𝐾+ +  𝐶𝑙−  +  𝑆𝑂4
2−  + 𝐻𝐶𝑂3

−  +  𝑁𝑂3
− −  

I de flesta naturliga sötvatten är: 

(𝐶𝑎2+ + 𝑀𝑔2+  +  𝑁𝑎+  + 𝐾+) 𝑚𝑒𝑞𝑙−  =  (𝐶𝑙−  + 𝑆𝑂4
2−  +  𝐻𝐶𝑂3

−  + 𝑁𝑂3
−−)𝑚𝑒𝑞𝑙−  

=  𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡/100µ𝑆/𝑐𝑚 

Generellt kan ett vattens kemiska sammansättning sägas vara en indikation på vattnets 

restid och färdväg till platsen (Grip, 1994). Den elektriska konduktiviteten kan tyda på 

vilken sorts geologisk miljö vattnet rest igenom, då de lösta jonerna som bidrar till den 

totala salthalten kommer ursprungligen från olika typer av vittringsprocesser. Det har 

påvisats att en koppling finns mellan ökande ålder av vatten och elektrisk 

konduktivitet, då vattnet har hunnit påverkas av vittringsprocesser under en längre 

period (Grip, 1994).  

 

2.7 Ålder och ursprung av vatten  

Det har konstaterats att den totala jonstyrkan i grundvatten ökar med uppehållstiden, 

framförallt i form av vätekarbonat- och kalcium-joner (Svenskt Vatten, 2007). Generellt 

utgörs jonstyrkan som tillkommer grundvatten från relikt och nutida havsvatten 

huvudsakligen av natriumklorid. Det kan däremot vara värdefullt att avgöra den 

kemiska kompositionen för ett vatten för att kunna identifiera andra möjliga källor av 

klorid såsom antropogen tillförsel via exempelvis vägsalt. Vanligt är att det dras en direkt 

koppling mellan hög elektrisk konduktivitet och salt vatten (Na-Cl salt, eller havssalt). 

Däremot är det inte helt klart att en hög elektrisk konduktivitet nödvändigtvis innebär 

höga halter av natrium och klorid, utan kan bero på en helt annan sammansättning av 

joner i lösning (Boman & Hanson, 2003). 

Mätningar av elektrisk konduktivitet är billigt och enkelt att mäta, vilket kan ge 

indikation på hög jonstyrka, men avslöjar inte sammansättningen av joner. 

Relikt havsvatten, instängt i djupa fickor kan som tidigare nämnts vara tusentals år 

gammalt. För att identifiera denna typen av vatten kan det vara intressant att kombinera 

kemiska analyser av jonsammansättning (främst huvudelement) tillsammans med 18O / 
2H analyser.  
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3. Material och metod 

3.1 Testområde - Gäddvik  

Luleå stad och närliggande samhällen försörjs med dricksvatten som produceras på 

Gäddviks vattenverk strax söder om Gammelstaden. Vattentäkten befinner sig på ett 

naturligt bildat stråk av isälvsavlagringar längs Luleälvens dalgång vilket visas i Figur 7 

som det grönmarkerade området. Vattenverket producerar konstgjort grundvatten via 

bassängsinfiltration, som sedan pumpas upp från ett tjugotal brunnar till vattenverket 

där det efterbehandlas och levereras ut till dricksvattennätet.  

 

Figur 7. Jordartskarta över Gäddvik. Grönfärgat område indikerar att den dominerande 
jordarten är isälvssediment (sand). Kartan skapad med SGUs kartvisare 2018-12-22. 

Det har gjorts många undersökningar på Gäddviks vattentäkt för att öka insikten i hur 

vattnet rör sig inom grundvattenakviferen, då det inte är helt känt. Dessutom pumpar 

uttagsbrunnarna vatten med varierande halter av exempelvis järn, mangan och 

varierande elektrisk konduktivitet (Hanson, 2000).  Höga halter av järn och mangan från 

uttagsbrunnar kan bero på inflöde av syrefattigt vatten från torv- och våtmarker (vatten 

som inte påverkas av infiltrationen). Lerskikt som bildats via glaciära processer kan leda 
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till oförväntade transportvägar inuti en vattentäkt, då vattnet inte tar sig igenom det 

täta skiktet, utan snarare transporteras längs lerskiktet (Hanson, 2000).  

Eftersom att ytvatten från älven infiltreras kontinuerligt in i vattentäkten via 

infiltrationsbassänger, kan detta användas som ett naturligt spårämnesförsök, dvs. 

variationer i älvvatten borde vara möjligt att följas inuti vattentäkten (SWECO, 2008). 

 

3.1.1 Kloridhalt i grundvattenmagasinet 

Älvvatten har uppskattats ha i medeltal 0,045mg/l klorid (SWECO, 2008), och i Figur 8 

visas den årliga variationen från 2018, baserat på Luleå Kommuns regelbundna 

kvalitetsprover på råvattnet från Luleälven (mellan 1-3mg/l): 

 

Figur 8. Variation på kloridhalt i älvvatten 2018-2019, Luleå Kommun. 

Nederbörd i Luleåtrakten bidrar med klorid i storleksordningen 0,2 - 0,5mg/l och via 

torrdeposition ett bidrag på 2 mg/l, vilket sammanfattningsvis är ca. 2,2 – 2,5 mg/l via 

atmosfären (Eriksson, 1959). Sammanfattningsvis förväntas kloridhalten i 

grundvattenmagasinet från bidrag av nederbörd anta högst 3 mg/l, vilket innebär att 

högre halter än detta är bidrag från infiltrerat älvvatten samt relikt vatten (till viss del 

även produkter från vittringsprocesser). Halter av 1200 mg/l har registrerats i 

grundvattenmagasinet, vilket antas vara relikt vatten från kloridhaltiga sediment under 

Gammelstadsfjärden (SWECO, 2008). Konstitutionen av detta relikta vatten är okänd 

(sammansättning av joner, konduktivitet m.m.), särskilt då det alltid måste tas i åtanke 

en blandningsfaktor som naturligen sker när detta salta vatten pumpas upp vid hög 

belastning. 

Medianvärden för kloridhalt i vatten som pumpas upp från produktionsbrunnarna har 

uppskattats vara ca. 15,5 mg/l klorid historiskt sett under längre perioder, vilket innebär 

att större delen av detta måste tillföras från relikt vatten, då 3 mg/l från nederbörd samt 
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0,045 mg/l från infiltrerat älvvatten inte räcker till för att producera denna mängd klorid 

som tas upp från brunnarna (SWECO, 2008). 

Intressant att notera är att det vanligtvis görs en förenklad räkning där den elektriska 

konduktiviteten i mS/m multipliceras med en faktor 5-10 (SWECO har antagit faktorn 

7), för att beräkna den totala salthalten i ett vatten i enheten mg/l. Denna totala 

salthalten sammanfattar samtliga lösa joner som bidrar till den elektriska 

konduktiviteten och inte enbart klorid. 

Enligt en massbalansberäkning gjord 2008 har koncentrationen av klorid på relikt vatten 

uppskattats till 328 mg / l och detta har beräknats vara källan till 90% av det klorid som 

finns i grundvattenakviferen (SWECO, 2008). 

3.1.2 Andra kvalitetsparametrar i älvvatten 

Nedan följer en sammanfattning av årliga variationer av huvudelementen i älvvatten 

(samma vatten som tillsätts akviferen via konstgjord infiltration): 

Tabell 1. Årliga variationer av huvudelementen i älvvatten från Luleälven (halter angivna i 
mg/l och EC i mS/m). Data mätt av Luleå Kommun under 2018. 

Mån Mg Ca Na K Cl SO4 HCO3 EC 

Jan  0,8 3,4 1,7 0,5 2,3 2,5 11,0 3,4 

Feb 0,8 3,6 2,0 0,5 3,2 2,7 11,0 3,8 

Mar 0,8 3,6 1,4 0,5 1,8 2,5 11,0 3,2 

Apr 0,9 3,7 1,8 0,6 2,6 2,9 12,0 3,8 

Maj 0,7 2,6 1,2 0,6 1,2 1,9 8,4 2,6 

Jun 0,7 2,7 1,2 0,5 1,3 1,7 9,1 2,5 

Jul 0,7 3,0 1,2 0,5 1,3 2,1 9,9 2,7 

Aug 0,7 3,2 1,2 0,5 1,4 2,0 11,0 2,9 

Sep 0,7 3,3 1,2 0,5 1,4 2,0 11,0 3,0 

Okt 0,7 3,5 1,1 0,5 1,2 2,2 12,0 3,1 

Nov 0,7 3,3 1,1 0,5 1,1 2,1 11,0 2,9 

Dec 0,7 3,4 1,4 0,5 1,7 2,5 11,0 3,2 

Medel 0,7 3,3 1,4 0,5 1,7 2,2 10,7 3,1 

Std.dev 0,07 0,35 0,30 0,05 0,66 0,36 1,07 0,42 

 

Då vattnet i grundakviferen till största del består av infiltrerat älvvatten (om man bortser 

från naturlig grundvattenbildning från nederbörd) ger älvvatten ett bidrag av 

huvudelementen i storleksordningen angiven ovan. De tillförda halterna följer 

säsongsvariationerna i älvvatten, som framförallt påverkas av en utblandningsfaktor vid 

vårfloden. Halter av huvudelement som överstiger dessa för älvvatten bör kunna 

sammanfattas som bidrag från nederbörd (t.ex. klorid och sulfat), jonbytesprocesser, 

vittringsprocesser och bidrag från relikt vatten.  
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3.2 Fältprovtagning 

En fältundersökning utfördes för att undersöka vattnet i 26st observationsrör utspridda 

på Gäddviks vattenverk, för att sedan jämföra detta med referensvärden för älvvatten 

samt nederbörd. Grundvattnet i observationsrören omsattes m.h.a. en dränkbar pump 

och sedan mättes konduktivitet, syrehalt och klorid med en multimätare (YSI ProPlus). 

Prover togs för analyser av syreisotoper på laboratorium (detta utfördes externt på 

Sveriges Lantbruksuniversitets isotoplaboratorium i Umeå) och analyser av 

huvudelementen utfördes av Synlab. 

Utvalda observationsrör som undersökts: 0907, 0503, 0901, 0902 , 21, 0202, 0910 ,0909, 

0908, 41, 40, 9402, 32, 7520, 5 ,11, 9401,  9411, 7, 5906, 44, Brunn 23, 0602, 7519, 9903, 9802  

 

Figur 9. Mätpunkter för grundvattenprovtagning i fält. 

Observationsrören valdes för att undersöka området med en geografisk spridning, samt 

en del rör valdes ut för att undersöka rör som tidigare visat höga elektriska 

konduktiviteter. Nivåer för utvalda observationsrör mättes med ljuslod som även gav 

information om elektrisk konduktivitet samt temperatur. Sedan pumpades rören med 

en dränkbar pump av typ Super Twister (maxdjup 26m), tillräckligt länge för att tömma 

rören på innestående vatten. 

Rören pumpades ur genom att sänka den dränkbara pumpen till antingen strax ovanför 

botten på röret alternativt så långt den nådde (rören 9411 och 0602 är djupare än 

maxdjupet 26m för pumpen). Den beräknade nödvändiga tiden för att pumpa ur rören 

är ca 1 minut. Rören pumpades ur ca 2 minuter och sedan togs prover för analys av 

huvudelement och isotoper 18O samt 2H.  

Vid pumpning gjordes kontinuerlig mätning med hjälp av multimeter som mätte 

syremättnad, kloridhalt samt elektrisk konduktivitet då vattnet leddes igenom en 

flödescell. 
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Figur 10. Bild från provtagning. Dränkbar pump sänkt i observationsrör, driven med 12V 
pump. Grundvatten leds genom en flödescell och mäts kontinuerligt med en multimeter 
för syremättnad, kloridhalt samt konduktivitet. Juni 2019 Luleå 

För varje provpunkt togs två typer av prover för analys, varav ena analyserades utav 

Synlab för huvudelementkoncentrationer samt för isotoper 18O och 2H utav SLU i Umeå. 

 

Figur 11. Exempel på grundvattenprover som skickades nedkylda till SYNLAB för analys 
(inom 24timmar). Till vänster. Figur 12. Exempel på grundvattenprover och 
älvvattenprover som skickades till SLU för analys av 18O och 2H. Till höger. 

3.3 Referensvärden för syreisotoper 

Som referensvärde på älvvatten togs användes prover tagna mellan april – juni 2019 med 

ca. två veckors mellanrum för att undersöka skillnader innan och efter vårfloden. För 

referensvärden på nederbörd användes data från ett parallellt projekt på LTU, där 

syreisotopanalyser gjorts på ett medelregn över hela sommarperioden från 2017. 

Referensvärden för isotopsammansättningen på snö togs från snökärnor i början av 

April månad (som representerar ett medelvärde på snö). Nederbördsreferenserna 

mättes i Måttsund, några kilometer ifrån Gäddviks vattenverk. Älvvattenproverna togs 

på samma plats i processen där ytvatten tas in för konstgjord grundvattenbildning. 

3.4 Älvvatten 

Luleå Kommun gör regelbundna analyser på älvvattenkvalitet vilket medför att det finns 

historiskt data på bl.a. konduktivitet och huvudelementen. Under perioden april – juni 

2019 togs referensprover för isotoper 18O och 2H på älvvatten. 
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4. Resultat och diskussion 

4.1 Huvudelement i grundvattenakviferen 

Halter av huvudelementen analyserades på externt laboratorium (Synlab Umeå). 

Resultaten sammanfattas i Tabell 3. En del av parametrarna (Cl, K och SO4) uppvisade 

lägre halter än detekteringsgränsen vid vissa provpunkter.  

Tabell 3. Komposition av huvudelement i grundvattenprover tagna i Gäddviks vattentäkt 
(halter i mg/l och EC i mS/m). 

Provpunkt Mg Ca  Na K  Cl  SO4 HCO3 EC 

907 29 53 39 22 37 20 32 24 

503 0,1 1,4 27 3,5 29 1 31 16 

901 19 29 27 26 7,8 5,3 60 12 

902 1,2 3,9 14 4,6 23 1 10 10 

21 1,5 43 160 9,2 310 14 42 110 

202 1 5,4 1,6 <2,5 2,6 4,2 13 4,1 

910 14 49 250 13 480 9,2 7 170 

909 1,4 3,8 10 <2,5 16 1,1 18 8,8 

908 30 39 61 9,1 120 1,9 14 45 

41 0,6 3,5 2,6 <2,5 1,3 <1,0 19 3,5 

40 0,7 3,1 1,5 <2,5 1,6 <1,0 15 3 

9402 2,4 5,6 3,4 3,6 1,7 9,3 21 6,5 

32 1,2 13 3,6 5,3 2,1 2,8 52 7,3 

7520 0,8 1,6 2,3 4,1 2,2 1,3 61 4,5 

5 1,4 4,6 19 2,8 16 <1,0 45 13 

11 1,6 6,2 6,5 2,9 15 <1,0 20 8,9 

9401 0,6 3,1 1,6 2,6 4,2 <1,0 17 4,6 

9411 0,3 1,8 19 <2,5 2,7 1,1 8,6 2,9 

7 0,3 1,8 2,3 <2,5 1,2 <1,0 18 3,9 

5906 0,4 1,3 1,1 <2,5 6,1 1,1 7,4 2,8 

44 1,1 1,9 1,4 <2,5 <1,0 <1,0 12 2,2 

Br23 0,4 2,5 3 2,9 1,6 2,5 12 3,4 

602 0,9 3,3 1,4 <2,5 1,8 <1,0 15 3,7 

7519 1,1 2,7 3,8 5,3 7 <1,0 13 6 

9903 0,2 0,6 0,99 <2,5 1,1 <1,0 6,8 1,7 

9802 22 11 8,9 11 37 43 29 27 

Br 3  1,3 6 2 <2,5 7,3 2,4 14 5,7 

Br 31  6,7 15 32 3,5 71 17 25 32 

Br 12  1,4 4,1 6 <2,5 10 3 14 6,8 

Br 7  1,7 3,7 15 <2,5 7,1 9,6 35 11 

Br 14  9,4 15 64 3,3 130 14 27 52 

Med hjälp av verktyget QGIS har kartor skapats med interpolerat kemiskt data från 

grundvattenprover. Interpoleringsmetoden som använts är IDW (Inverse Distance 

Weighting). Resultatet av interpoleringarna presenteras i Figur 12 och 13. 
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Figur 12. Interpolering av katjonerna Ca2+,K+, Mg2+ och Na+. 

 

Figur 13. Interpolering av anjoner HCO3-, Cl-, SO42- samt elektrisk konduktivitet. 

Mönstret som skapas i de interpolerade kartorna med 

huvudelementskoncentrationerna (samt konduktivitet) är relativt lika, men det är inte 

möjligt att dra några slutsatser om grundvattnets geokemiska karaktär endast m.h.a. 

koncentrationsdata, då en utspädningseffekt alltid bör hållas i åtanke.  
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Ett medelvärde beräknades för huvudelementskoncentrationerna för hela akviferen 

(med provresultaten från 26 observationsrör och 5st brunnar i Juni 2019). Medelhalten 

för älvvatten är beräknat på hela året 2018 (Se tabell 1). 

I tabell 4 har älvvattnets procentuella bidrag i huvudelement till akviferen beräknats.  

Tabell 4. Medelhalter i akviferen har beräknats från grundvattenprover tagna i Juni 2019. 
Medelhalten för älvvatten är ett helt års medelvatten. 

 

Det är uppenbart att det finns ett överskott av både Na och Cl inuti akviferen, som 

uppvisar väldigt lågt procentuellt bidrag från infiltrerat älvsvatten (5% och 4%). Om det 

finns ett bidrag av klorid från relikt vatten borde detta även vara möjligt att korreleras 

till tyngre syresignatur.  

4.2 Stabila isotoper 18O och 2H 

Deltavärdet för stabila isotoperna 2H och 18O är som tidigare beskrivet i avsnitt 2.4 en 

kvot mellan tyngre och lättare isotoper. I praktiken innebär detta att vid studier av 

stabila isotoperna undkommes utspädningseffekten. Figur 14 illustrerar variationerna i 

δ18O respektive δ2H geografiskt inom akviferen. Det finns ett tydligt mönster mellan de 

två parametrarna. 

Resultat för analys av δ18O samt δ2H från grundvattenprovtagning finnes i detalj i Tabell 

7. I appendix. Sammanfattningsvis uppvisade proverna ett medelvärde på -13,44 δ18O och 

-97,94 δ2H.  

 

 

Figur 14. Interpolering i verktyget QGIS av deltavärden för stabila isotoperna 2H och 18O 
relativt VSMOW. Provtagning gjord under 10:e – 13:e Juni 2019. 
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Det är väl känt att deltavärdet δ18O för naturlig nederbörd och ytvatten varierar under 

året beroende på olika väderförhållanden (Grip, 1994). Med detta i åtanke kan de 

interpolerade kartorna i Figur 14 ses som en stillbild utav ett ständigt föränderligt 

system. 

Referensvärden för 18O på regnvatten mätt mellan 12:e juni 2017 och 4:e oktober 2017 

och referensvärden för 18O har mätts på snökärnor den 12:e april 2017. Dessa båda har 

för två st punkter: A1 nära Måttsunds trafikplats och N1 lite nordväst om Luleå. 

 

Tabell 5. Referensvärden för δ18O och δ2H för snö och regn. Värden anges som medel för 
respektive punkter A1 och N1, samt medel nedanför för sammanlagt medelvärde. Mer 
utförlig tabell med samtliga mätvärden finnes i Tabell 10 & 11 i appendix. 

 

 

Referensprover togs även på älvvattnet (som sedan infiltreras till grundvattenakviferen) 

under perioden 11:e April – 20:e Juni 2019. 

Tabell 6. Syreisotopdata från älvvatten (april- juni 2019). 

Datum δ18O ( ‰ vs. VSMOW) δ2H in ( ‰ vs. VSMOW) 

11-apr -13,27 -95,39 

26-apr -13,54 -97,91 

07-maj -13,71 -99,82 

16-maj -13,72 -99,68 

28-maj -14,13 -103,988 

07-jun -13,88 -102,24 

20-jun -13,95 -103,30 

   
Medel -13,74 -100,33 

Std-avvikelse 0,28 3,08 

Sammanfattningsvis går det att se att medelvärdet för grundvattenprover från 26st 

observationsrör samt 5st brunnar ger ett medelvärde på -13,44 vilket kan jämföras mot 

referensvärden från snö: -16,545, regn: -12,92 och älvvatten (innan, under och efter 

vårfloden): -13,74 (angivet i δ18O).  

Den tyngsta syresignaturen -12,56 (δ18O) i akviferen upphittades i provpunkten 910, 

vilket   dessutom är tyngre än referensvärdet för både ett medelregn, samt tyngre än 

referensvärdet för älvvatten. 
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4.3 Den lokala meteoriska isotoplinjen 

En lokal meteorisk isotoplinje skapades genom att plotta syreisotopdata från 
grundvatten, älvvatten samt regn och snö. Denna illustreras i Figur 15. 

 

Figur 15. Lokal meteorisk linje med data från grundvattenprovtagning i juni 2019, samt 
älvvatten (april - juni 2019) och medelregn från sommaren 2017 och medelsnö från 
snökärna i april 2017. 

Den beräknade lokala meteoriska linjen ger ekvationen δ2H = 8,2661*δ18O + 12,758  

(jämför med den globala meteoriska linjen δ2H = 8δ18O + 10). 

Samtligt data överensstämmer relativt bra med den lokala meteoriska linjen. Då det inte 

finns några tydliga utstickare går det heller inte att säga mycket om resultaten med hjälp 

av den lokala meteoriska linjen. Värt att reflektera är att den lokala meteoriska linjen 

skapas av lokalt nederbördsdata från Luleåtrakten, samt älvvatten som härrör från 

fjällområden uppströms (där klimatiska förutsättningarna är annorlunda). Det 

grundvatten som finns i Gäddviks vattentäkt består till stor del av infiltrerat älvvatten 

(som kan ha fallit ned som nederbörd hundratals kilometer uppströms). Med detta sagt 

kan den lokala meteoriska linjen ses som något mer regional (lokal för Norrbottens 

region, snarare än specifikt Luleå). 

Vidare kan det konstateras att grundvattenproverna uppvisar syresignatur mer likt regn 

och älvvatten än snö (som har en något lättare signatur, längre till vänster i Figur 15). 

4.4 Korrelation mellan jonstyrka och deltavärden 

Den genomsnittliga elektriska konduktiviteten i älvvattnet är relativt lågt (3,1 mS/m, 

årsmedel), vilket innebär att det finns ett annat bidrag till jonstyrkan i grundvattnet som 

uppvisat värden på elektrisk konduktivitet upp till 170 mS/m. Det finns många 

potentiella källor som kan bidra till jonstyrkan, såsom nederbörd, vittring, 

y = 8,2661x + 12,758
R² = 0,9751
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jonbytesprocesser och relikt jonstarkt vatten. Ett sätt att bekräfta eventuell påverkan 

från relikt vatten är att korrelera deltavärden för syreisotoperna mot elektrisk 

konduktivitet och kloridhalter. I Figur 16 är det möjligt att se ett tydligt samband mellan 

högre kloridhalt och tyngre isotopsignatur.  

 

 

Figur 16. Förhållandet mellan Cl- och δ18O 

Liknande samband syns i Figur 17 mellan elektrisk konduktivitet och tung 

syresignatur, vilket visar att de allra högsta värdena på elektrisk konduktivitet 

sammanfaller med tyngsta syresignaturen.  

 

Figur 17. Förhållandet mellan elektrisk konduktivitet och δ18O 
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4.5 Syreisotoper som verktyg för att identifiera relikt vatten? 

Detta arbete kan ses som ett pilotförsök, för att undersöka potentiellt värde av den här 

typen av undersökningar för exempelvis kommunala VA-bolag. Det vore troligen mer 

värdefullt i en fullskalig undersökning att kolla närmare på förändringar genom tiden (i 

den här studien har endast en undersökning gjorts i fält). Prover som tas vid endast en 

tidpunkt kan visa sig vara icke representativt, då det finns variationer kopplade till 

säsongsvariationer, därav vikten för multisampling (Mazor, 2004). Det är allmänt känt 

att syreisotopsignatur δ18O varierar säsongsmässigt då det t.ex. sker en större 

fraktionering under sommarhalvåret då vatten avdunstar mer (Knutsson & Morfeldt, 

2002). I fallet för vattenverk med konstgjort grundvatten via infiltration av älvvatten, 

kan det visa sig värdefullt att även samla referensprover för stabila isotoperna under ett 

helt år från älvvatten (eller ännu bättre, flera år), så att man kan mer exakt uppskatta 

den årliga variationen av syreisotopsignatur. Då vatten infiltreras konstant under årets 

gång vid ett vattenverk som använder sig av konstgjord grundvattenbildning, borde det 

vara möjligt att följa en förändring av δ 18O-signatur inuti grundvattenakviferen som är 

något fördröjd relativt ytvattnets signaturförändring, pga transporttiden inuti akviferen. 

Syresignaturen bör inte förändras inuti grundvattenakviferer då den endast förändras av 

fraktionering vid avdunstning (vilket inte sker inuti akviferen). Denna praktiska typen 

av undersökning som utförts i examensarbetet kan vara ett värdefullt verktyg för att få 

information om hydrogeokemiska variationer i ett horisontalt plan, dvs. geografiska 

variationer, särskilt om det utförs i form av en tidsserie-studie, där variationer genom 

tiden kan påvisas. 

Hydrogeokemiska studier är en ofta förbisedd möjlighet att öka kunskapen om 

vattentäkter. Kostnadsmässigt kan det ge stort värde i kunskap relativt priset, särskilt 

med tanke på hur stora investeringar nya brunnsborrningar är. Vid borrning av nya 

brunnar kan studier av geokemin på olika djup ge värdefull insikt i vattentäkten (m.a.p 

joner, gaser stabila isotoper samt åldersindikerande isotoper såsom tritium, 14C och 
36Cl). En investering i hydrogeokemiska studien vid borrning av nya brunnar kan 

fördubbla eller tredubbla kvalitén på informationen man får, med en endast liten 

ökning i kostnad (Mazor, 2004). 

Med information om isotopsignaturen (δ 18O och δ2H) för ett lokalt relikt vatten, kan 

detta plottas på den lokala meteoriska isotoplinjen, vilket då förväntas synas som 

utstickare, på liknande sätt som Craig (1961), visade vissa utstickare från linjen, som 

påverkats i större grad av evaporation (se Figur 6).  
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5. Slutsatser 

• Tyngre syreisotopsignaturer kan korreleras med högsta halterna av Cl samt Na, 

vilket indikerar att en signal av relikt vatten har identifierats. 

• Störst värde av grundvattenundersökningar med syreisotoper utvinnes då 

förändringar studeras i tiden. 

• Referensvärden för relikt vattens isotopsignatur kan visa sig värdefullt så att 

uppmätta värden kan jämföras med detta. 

6. Fortsatt arbete/forskning/rekommendationer 

Det kan visa sig finnas större variationer i delta-värden i ett vertikalt led. Ett förslag till 

vidare forskning är att undersöka vattnets geokemiska sammansättning från brunnar 

som tenderar att visa förhöjd elektrisk konduktivitet. Via provpumpning där brunnar 

körs på hög effekt under längre perioder, kan en förändring ses i sammansättning när 

större andel relikt vatten pumpas upp från större djup. Med hjälp av denna kan man få 

en tydligare tyngre signatur på syret, samt information om exempelvis 

huvudelementskvoter på det relika vattnet. Huvudelementskvoter såsom Mg2+/Ca2+, 

Na+/Cl−, SO42−/Cl− och K+/Cl−  integrerat med studier av isotopkompositionen  δ18O 

och δ2H kan ge indikationer på vatten som påverkas av saltinträngning från havsvatten 

(Maurya, Kumari, & Mukherjee, 2018). Studier av huvudelementskvoter tillsammans 

med stabila syre och väteisotoperna kan visa sig värdefulla för att öka kunskapen om 

vattnets flödesvägar inuti vattentäkter, särskilt då det utförs som tidsserier 

(förändringar i tiden).  För att identifiera relikt vatten kan det även visa sig värdefullt 

att fokusera på radioaktiva isotoper såsom 14C, 36Cl, 4H (Mazor, 2004). 
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8. Appendix 
Tabell 7. Resultatför värden av δ18O samt δ2H provtagning i observationsrör och brunnar. 

ID δ18O  ‰ vs. VSMOW 1 s.d. δ2H in  ‰ vs. VSMOW 1 s.d. 

907 -13,84 0,01 -101,09 0,04 

503 -13,21 0,04 -96,49 0,11 

901 -13,18 0,03 -96,28 0,10 

902 -13,29 0,05 -97,44 0,11 

202 -13,24 0,03 -95,39 0,06 

910 -12,56 0,02 -92,90 0,08 

909 -13,09 0,03 -96,30 0,10 

908 -13,10 0,01 -96,28 0,12 

41 -13,39 0,03 -97,97 0,08 

40 -13,23 0,04 -96,75 0,08 

9402 -13,38 0,03 -97,53 0,10 

32 -13,80 0,02 -100,79 0,13 

11 -13,17 0,03 -93,85 0,09 

9411 -13,25 0,03 -96,20 0,12 

7 -13,37 0,05 -97,28 0,10 

44 -14,16 0,01 -102,60 0,09 

Br23 -13,21 0,05 -95,25 0,19 

7519 -14,05 0,01 -101,48 0,10 

9903 -14,31 0,03 -105,06 0,12 

9802 -13,53 0,02 -99,28 0,06 

Br7_1 -13,50 0,02 -98,16 0,11 

Br12_1 -13,53 0,01 -98,18 0,08 

Br3_1 -14,04 0,04 -102,72 0,08 

Br14_1 -13,31 0,02 -96,63 0,13 

Br31_1 -13,36 0,03 -96,69 0,12 

21 -12,95 0,02 -94,66 0,11 

7520 -14,27 0,02 -103,76 0,04 

5 -13,54 0,01 -98,19 0,07 

9401 -13,24 0,02 -96,74 0,14 

9411 -13,38 0,02 -98,02 0,10 

602 -13,22 0,02 -96,31 0,02 

MEDEL -13,44   -97,94   
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Tabell 8. Sammanfattning av huvudelement för grundvattenprover. 

PROV Ca2+ Mg2+ Na+ K+ SO42- Cl- HCO3- NO3- 

907 53 29 39 22 20 37 32 <0,005 

503 1,4 0,1 27 3,5 1 29 31 <0,005 

901 29 19 27 26 5,3 7,8 60 <0,005 

902 3,9 1,2 14 4,6 1 23 10 <0,005 

21 43 1,5 160 9,2 14 310 42 <0,005 

202 5,4 1 1,6 <2,5 4,2 2,6 13 <0,005 

910 49 14 250 13 9,2 480 7 0,015 

909 3,8 1,4 10 <2,5 1,1 16 18 <0,005 

908 39 30 61 9,1 1,9 120 14 <0,005 

41 3,5 0,6 2,6 <2,5 <1,0 1,3 19 <0,005 

40 3,1 0,7 1,5 <2,5 <1,0 1,6 15 <0,005 

9402 5,6 2,4 3,4 3,6 9,3 1,7 21 <0,005 

32 13 1,2 3,6 5,3 2,8 2,1 52 <0,005 

7520 1,6 0,8 2,3 4,1 1,3 2,2 61 <0,005 

5 4,6 1,4 19 2,8 <1,0 16 45 <0,005 

11 6,2 1,6 6,5 2,9 <1,0 15 20 <0,005 

9401 3,1 0,6 1,6 2,6 <1,0 4,2 17 <0,005 

9411 1,8 0,3 19 <2,5 1,1 2,7 8,6 <0,005 

7 1,8 0,3 2,3 <2,5 <1,0 1,2 18 <0,005 

5906 1,3 0,4 1,1 <2,5 1,1 6,1 7,4 <0,005 

44 1,9 1,1 1,4 <2,5 <1,0 <1,0 12 <0,005 

Br23 2,5 0,4 3 2,9 2,5 1,6 12 0,082 

602 3,3 0,9 1,4 <2,5 <1,0 1,8 15 <0,005 

7519 2,7 1,1 3,8 5,3 <1,0 7 13 <0,005 

9903 0,6 0,2 0,99 <2,5 <1,0 1,1 6,8 <0,005 

9802 11 22 8,9 11 43 37 29 <0,005 

Br 3  6 1,3 2 <2,5 2,4 7,3 14 0,064 

Br 31  15 6,7 32 3,5 17 71 25 0,052 

Br 12  4,1 1,4 6 <2,5 3 10 14 0,1 

Br 7  3,7 1,7 15 <2,5 9,6 7,1 35 0,1 

Br 14  15 9,4 64 3,3 14 130 27 0,076 

MIN 0,6 0,1 0,99 2,6 1 1,1 6,8 0,015 

MAX 53 30 250 26 43 480 61 0,1 

MEDEL 10,93 4,96 25,52 7,48 7,85 45,11 23,03 0,07 

STD.AV 14,99 8,53 52,03 6,79 9,96 102,90 15,18 0,03 
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Tabell 9. Kemiska parametrar älvsvatten per månad under 2018. 

Mån Cl- HCO3- SO42- Mg2+ Na+ Ca2+ K+ Fe Mn Al EC pH Temp 

Jan  2,3 11,0 2,5 0,8 1,7 3,4 0,5 0,2 0,0 0,0 3,4 6,9 4,4 

Feb 3,2 11,0 2,7 0,8 2,0 3,6 0,5 0,2 0,1 0,0 3,8 7,0 0,4 

Mar 1,8 11,0 2,5 0,8 1,4 3,6 0,5 0,1 0,0 <0,03 3,2 7,0 0,5 

Apr 2,6 12,0 2,9 0,9 1,8 3,7 0,6 0,2 <0,02 <0,03 3,8 7,0 0,4 

Maj 1,2 8,4 1,9 0,7 1,2 2,6 0,6 0,6 0,0 0,1 2,6 6,9 9 

Jun 1,3 9,1 1,7 0,7 1,2 2,7 0,5 0,3 0,0 0,0 2,5 7,1 14,6 

Jul 1,3 9,9 2,1 0,7 1,2 3,0 0,5 0,1 <0,02 <0,03 2,7 7,2 19,2 

Aug 1,4 11,0 2,0 0,7 1,2 3,2 0,5 0,1 0,0 <0,03 2,9 7,3 18 

Sep 1,4 11,0 2,0 0,7 1,2 3,3 0,5 0,0 <0,02 <0,03 3,0 7,2 14,2 

Okt 1,2 12,0 2,2 0,7 1,1 3,5 0,5 0,1 <0,02 <0,03 3,1 7,2 6,3 

Nov 1,1 11,0 2,1 0,7 1,1 3,3 0,5 0,1 <0,02 <0,03 2,9 7,2 2,3 

Dec 1,7 11,0 2,5 0,7 1,4 3,4 0,5 0,1 <0,02 <0,03 3,2 7,1 0,8 
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Tabell 10. Resultat från analys av stabila isotoperna 18O och 2H från snökärnor 2017. 

LTU 

   

Sample Result Result Mean Std. Dev. 

Identification 

18O 
(ppm) 

 18OV-SMOW 
(‰) 

 18OV-SMOW 
(‰) 

 18OV-SMOW 
(‰) 

A1 1968,03 -16,60   

" 1967,71 -16,76   

" 1967,70 -16,77 -16,71 0,09 

N1 1968,45 -16,39   

" 1968,47 -16,38   

" 1968,49 -16,37 -16,38 0,01 

   

Sample Result Result Mean Std. Dev. 

Identification 

2H 
(ppm) 

2HV-SMOW 
(‰) 

2HV-SMOW 
(‰) 2HV-SMOW (‰) 

A1 135,69 -128,75   

" 135,63 -129,10   

" 136,13 -125,91 -127,92 1,75 

N1 136,89 -121,06   

" 136,76 -121,89   

" 136,91 -120,87 -121,27 0,54 

Tabell 11. Resultat från analys av stabila isotoperna 18O och 2H från ett medelregn under 

sommaren  2017. LTU 

   

Sample Result Result Mean Std. Dev. 

Identification 18O (ppm)  18OV-SMOW (‰)  18OV-SMOW (‰)  18OV-SMOW (‰) 

 A1 1975,43 -12,89   

" 1975,48 -12,87   

" 1975,40 -12,91 -12,89 0,02 

 N1 1975,36 -12,93   

" 1975,26 -12,98   

" 1975,37 -12,93 -12,95 0,03 

   

Sample Result Result Mean Std. Dev. 

Identification 2H (ppm) 2HV-SMOW (‰) 2HV-SMOW (‰) 2HV-SMOW (‰) 

 A1 140,77 -96,08   

" 140,85 -95,62   

" 140,64 -96,97 -96,22 0,68 

 N1 140,64 -96,93   

" 141,03 -94,42   

" 140,62 -97,07 -96,14 1,49 

 


