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Abstract
The purpose of this study was to evaluate Lewis (2016) simple method to determine hydraulic
conductivity in soil samples. This was conducted by comparing Lewis method to a slug-test,
Guelph permeameter and calculations from grain size analysis in order to find out if the
method is a reliable source for measuring hydraulic conductivity. Other parameters to compare
is time consumption, cost effectiveness and area of use. Four different samples were used in
the testing, a sand, two tills and pyrite ash (which is a rest product from manufacturing sulfite
pulp). The results indicated that measurements in the homogenic sand all methods was in a
good range of each other, while in the more heterogenic till the slug-test and Lewis method was
close and the calculations from grainsize analysis was much lower. Only grainsize analysis was
performed on the pyrite ash and the results was similar to Lewis method. This study shows
that Lewis method works well as a reliable source for K measurements and is less time
consuming than all the other methods. The material required for the method can be obtained
in a hardware store.

Keywords: Hydraulic conductivity, Lewis method, slug-test, grain-size analysis, Guelph
permeameter
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1 Inledning och syfte

1.1 Bakgrund
Hydraulisk konduktivitet (K) kan ses som ett mått på jordens förmåga att leda vatten. Den
beror på jordens porsystems uppbyggnad, dess porstorleksfördelning samt vattenhalten. Då
jordens porer är vattenfyllda kallas det att den är mättad och då är den hydrauliska
konduktiviteten konstant, är jorden däremot omättad så varierar den med vattenhalten.
Hydraulisk konduktivitet är specifik till vatten och speglar vattnets viskositet och tyngd, ett
mer generellt begrepp kallas permeabilitet som innefattar vätskor i allmänhet där
ledningsförmågan enbart beror på jordens egenskaper (Grip och Rodhe 1994).

Grunden för mätning av vattnets flödeshastighet i marken la fransmannen Henry Darcy i ett
experiment där han analyserade vattnets flöde genom sand (Darcy 1856). Darcy’s experiment
har resulterat i en empirisk lag, Darcy’s lag (ekvation 1), som beskriver flöde av vätska genom
ett poröst medium. Lagen innebär att flödet i marken mellan två närliggande punkter är
proportionell mot den totala potentialskillnaden mellan punkterna.
Jordens hydrauliska konduktivitet är till stor vikt när det gäller att beräkna ett flöde i jorden
och kan fås ur Darcy’s lag genom att mäta flödet och potentialgradienten.

Ekvation 1:

	 = − ∗
ℎ

v  = medelhastigheten hos vattenpartiklarna
K  = hydraulisk konduktivitet (m/s)
h  = vattnets totala potential (m)
l  = sträcka (m)
dh/dl = hydraulisk gradient (m/m)

En jords hydrauliska egenskaper är varierande, de beror på olika faktorer som t.ex. jordart,
växtlighet, klimat, antropogen påverkan (jordbruk, ledningsgator, mark-rör etc.). Porerna kan
variera i form och storlek, vara oregelbundna och olika sammanbundna. Komplexiteten i
strukturen gör att flödet kan ändras vid olika punkter i en jord, flödet genom ett poröst medium
beskrivs därför som ett medelvärde av mindre flödeshastigheter över en total volym av jord.
Hydraulisk konduktivitet är därför ett fenomen med stor spridning av värden, från t.ex.
karst/grus med 1 m/s till sluten granit med 10-14 m/s (Bear 1988).

Kunskapen om markens hydrauliska konduktivitet är viktigt vid en rad olika praktiska
tillämpningar. Från en geoteknisk synpunkt, alla jordarter som påträffas i naturen beter sig
olika beroende på om de befinner sig i mättat eller omättat tillstånd. Mätningar görs för att
t.ex. kontrollera hur ett områdes behov av grundvattenkontroll och dränering är eftersom det
kan ha en betydande inverkan på markens stabilitet (Eriksson et al. 2011). I miljön är spridning
med vatten det vanligaste sättet för föroreningar att transporteras (Cato et al. 1999).
Potentialen för grundvattensspridda föroreningar bestäms av den hydrauliska konduktiviteten
och gradienten, där den i de närmaste följer grundvattnets flödesriktning och hastighet. Det
medför att den kan färdas långt ifrån föroreningskällan och nå känsliga recipienter (LaGrega,
Buckingham och Evans 2010). Vid övertäckning av deponier och avfall är det viktigt att den
hydrauliska konduktiviteten förhindrar att syre och vatten tränger igenom (Svensson 2012).
Hydraulisk konduktivitet är en parameter som ofta måste utvärderas för att kunna genomföra
miljö- och geotekniska projekt i enighet med både bästa praxis och juridiska krav.
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1.2 Mätmetoder för hydraulisk konduktivitet
För att fastställa den hydrauliska konduktiviteten kan man använda sig av både in- och ex-situ
metoder. Vid ex-situ metoder i labb tas ofta ett litet prov av jordarten ut för att analyseras i ett
laboratorium under kontrollerade former. Det kan göras genom empiriska antaganden om
samband mellan kornstorlek och hydraulisk konduktivitet. Metoderna är billiga och enkla,
men ger endast en uppskattning av konduktiviteten och det finns ingen ekvation som passar
för alla jordarter (Svensson 2014). Andra vanliga ex-situ metoder är mätningar som falling-
head och constant-head (Delteus och Kristiansson 1995), vilka ger säkrare resultat än
utvärderingar som grundas i kornstorleksfördelningar eftersom de ger ett direkt mått av flödet
av vatten genom ett jordprov.

Ex-situ metoderna kräver transport och ompackning som innebär att proven störs, samt så
används en liten prov-sats som kanske inte är representativ av ett större heterogent jordlager.
Det gör att in-situ metoder ofta föredras, trots att de utförs under mindre kontrollerade former
och att andra logistiska problem kan uppstå (Weight 2008). Några vanliga in-situ metoder är
t.ex. Guelph permeameter (Reynolds och Elrick 1985), slug-test (Mace 1999) och vid större
skala, pumpningstest (Weight  2008).

En Guelph permeameter används för att mäta vertikal hydraulisk konduktivitet, metoden
funkar inte vid horisontell mätning (Reynolds och Elrick 1985). Metoden gör antaganden om
jordens egenskaper och den är svår att använda i vissa jordarter eftersom den kräver ett
noggrant borrat hål med specifika dimensioner, vilket gör att det lätt kan bli felaktigheter i
resultaten (Lewis 2016). Ett slug-test mäter hydraulisk konduktivitet i en akvifer genom ett
borrhål, vilket gör att uppskattningen av akviferens material bara blir till den del man borrat i.
Resultatet kan även bli påverkat av att lösgjort material från borrningen blandar sig i provet
(Strickland och Korleski 2006).  Pumpningstester kräver flera grundvattenrör samt en stor
produktionsbrunn och kan tar flera dagar för ett analys (Weight 2008).

Problem  som  ofta  uppkommer  med  in-situ  metoder  är  att  de  kräver  dyr  och  avancerad
utrustning, att man måste välja metod beroende på jordart, budget, tillgänglig tid eller
projektets behov (Topp och Binns 1976, Angulo-Jaramillo et al. 2000, Kakadiya 2015). Många
metoder har känslig utrustning som bara fungerar vid specifika omständigheter (Moret-
Fernández et al. 2010). Många av metoderna bygger också på empiriska antaganden om
jordens struktur och förhållandet mellan mättat och omättat flöde, vilket kan ge osäkerhet i
resultaten (Whitaker 1986).

Det saknas en generell metod för att mäta hydraulisk konduktivitet in-situ och som fungerar
under de flesta förhållanden utan krav på dyr eller avancerad utrustning (Lewis 2016). En
sådan metod skulle fördelaktigt kunna användas till projekt med snäv budget i avlägsna
områden eller i länder med begränsad infrastruktur.

1.3 Syfte
Syftet denna studie är att utvärdera tillförlitligheten och användbarheten hos en metod
framtagen av Jeffrey Lewis (2016), metoden är ett generellt och enkelt sätt att fastställa mättad
hydraulisk konduktivitet för både jordkärnor och packade jordprov. Materialet för metoden
kan inhandlas på en hårdvaruaffär och kostar inte nämnvärt mycket pengar jämför med de
andra metoderna. Eftersom hydraulisk konduktivitet har en bred intervall av möjliga värden,
är det viktigt att bekräfta att resultatet från en ny metod stämmer med resultat från andra, mer
etablerade metoder.
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2 Material och metod

I studien har Lewis metod jämförts med tre mer etablerade metoder, slug test (Weight 2008),
Guelph Permeameter (Eijkelkamp Soil and Water 2011) och kornstorleksanalys (Loveland och
Whalley 2000).

2.1 Lokaler
För att få en variation i olika jordarter så har analysen har utförts på fyra olika lokaler.

Lokal 1: Islälvsand från f.d. plantskola i Piparböle, Umeå
Lokal 2: Morän 1, relativt finkornig morän, Krokom
Lokal 3: Morän 2, grovkornig morän, Krokom
Lokal 4: Kisaska, grusig/sandig sammansättning, Krokom

Lokal 1 valdes för att för att få en sandig homogen jordart, lokal 2-4 är alla från Hissmofors
industriområde  i  Krokom  och  togs  i  samband  med  en  miljögeoteknisk  undersökning  som
utförts av Tyréns AB. Lokal 2 och 3 är tagna från samma provplats men från olika gropar ca 10
meter ifrån varandra. Lokal 4 är från en deponi av kisaska som är en restprodukt från
sulfitmassatillverkning. Till skillnad från lokal 1-3 är lokal 4 ingen naturlig jordart.
Grundvattenrör till slug-testen belägna vid lokal 1 och lokal 2/3. För att få ett pålitligare
resultat har två replikat utförts vid varje provtillfälle.

2.2 Lewis metod
Metoden är baserad på ”falling-head metoden” och går ut på att ett rör av metall fylls med
önskad jordart som fylls med vatten för att mäta genomströmningen efter att provet har
mättats. Mätningar har utförts på alla fyra lokaler.

Provtagning  utfördes  i  en  grop  på  ca  0,5-1  meter  djup  och  1  meter  i  diameter.  Uppenbara
heterogeniteter från botten avlägsnas och ett metallrör (25 cm långt, 8,5 cm i diameter) hamras
ned i marken ca 10 - 20 cm och grävdes upp underifrån för att förhindra att jord läcker ut från
botten. Röret placerades horisontellt på sidan och utstickande jord på undersidan skrapades
bort. Rörets undersida täcktes med filterpapper och jorden hölls kvar genom att fästa ett nät
med silvertejp över filtret.

Metallröret placerades sedan vertikalt i en container fylld med vatten (figur 1). Jordprovet
mättades genom att vatten fylls från botten upp i containern tills att det stabiliserades.  Botten-
upp flöde är viktigt för att undvika att luftbubblor blir fångade i jordporer.  När vattnet börjar
sippra ut från toppen av jordytan så är provet mättat. För att mäta konduktiviteten fylldes
vatten på i röret (Ho, Figur 1) så att flödet blir nedåtgående ur jorden. Vattnet hälls långsamt
mot sidorna av röret för att förhindra störning av jordprovet. Sänkningen av vattennivån inne
i tuben mättes med en tryckgivare som placerades i röret.

Hydrauliska konduktiviteten beräknas enligt ekvation 2 hämtad från Kresic (2007). Resultaten
korrigeras för att gälla vid 10°C enligt tabell 1.
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Figur 1. Vatten fylls upp till kanten på containern (mörkblå). H0 är vattennivån i början av testet och H1 är efter en
viss tid har gått (Ljusblå). L är längden på jordprovet i tuben (Brun) (Lewis, 2016).

Ekvation 2:

	 = 	 ∗ 	 	

K  = hydraulisk konduktivitet (m/s)
L = längden av jordprovet (m)
t  = tid i sek
H0  = vattennivån vid start
H1  = slutliga vattennivån

Tabell 1. Korrektions faktor för K beroende av temperaturens effekt på vattnets viskositet (Lewis, 2016).
Temperatur
(°C)

5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30

Korrelations
faktor

1,158 1,074 1 0,933 0,874 0,820 0,771 0,727 0,686 0,649 0,615

2.3 Kornstorleksanalys
Kornstorleksanalyser har utförts för att kunna bedöma kornstorlekssammansättningen i de
olika proverna samt som underlag för identifiering av jordarten och beräkningar av hydraulisk
kondiktivitet i empiriska formler. Marken där provet tagits har inte varit omlagrad eller störd,
stenar större än 20 mm har rensats bort. En provmängd på ca 0,5-1 kilo har tagits för varje
prov.

Proven torkades i 105 °C i ca 24 timmar. För att få isär en del av aggregaten har berörda prover
finfördelats med fingrarna. Proven vägdes därefter innan det hälls i siktserien som innehåller
12 sikter (0,063 – 20 mm). Siktsatsen skakades därefter i ca 15 min. Vikten för varje sikt förs
sedan in i en tabell för att utgöra mängden prov som passerat genom sikten.
Kornstorlekskurvor redovisas i kumulativa kornstorleksfördelningar.
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2.4 Slug test
Slug test är ett sätt att mäta hydraulisk konduktivitet i en akvifer, där vatten upptas från ett
grundvattenrör och sedan mäts den tid det tar för vattnet att återfå sin normala nivå (Weight
2008).  Vattnet som upptas kallas för en slugg och utrustningen som tillåter upptagning
benämns bailer.

Mätningar har utförts i grundvattenrör på lokal 1 och 2/3. Vatten-nivå responsen mättes
genom att sänka ned en tryckgivare (diver) i grundvattenröret. Divern mäter höjden av
vattenpelaren som ligger ovanpå.  Bailern sänktes därefter ned i grundvattenröret tills den nått
grundvattenytan och börjat sjunka. När vattnet stabiliserat sig så tas bailern snabbt upp.
Mätning sker tills grundvattnet återgått till sin normala nivå och därefter kan nästa mätning
påbörjas (figur 2).

Figur 2. Mätning med slug-test går ut på att bailern fästs med ett rep och sänks ned i grundvattenröret, när bailer
är vattenfylld och nivån stabiliserats så rycks den upp och mätning sker tills vattennivån återhämtats.

Datat från tryckgivare bearbetades sedan i mjukvaran AQTESOLV pro (Duffield 2007). För att
utföra analyserna så behövs uppgifter om vattnets nivå utifrån markytan, akviferens djup,
grundvattenrörets dimensioner samt sluggens volym. Data som används vid analys består av
avläsningstider och nivåskillnader. Resultaten redovisas i grafer där förändring i vattennivå
ses på y-axeln och förfluten tid på x-axeln. Bouwer and Rice (Fetter 2001) metod har använts
för att beräkna den hydrauliska konduktiviteten (ekvation 3).
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Ekvation 3:

= 	
ln	( )

2
	
1

ln

Le   = längden av filterröret
Re  = nivåförändring i grundvattenröret
Rw  = radien på borrhålet
y0  = maximal nivåföränding
yt  = nivåförändring vid given tid
rc   = radien på grundvattenröret

2.5 Guelph permeameter
Mätningar med Guelph permeameter har utförts på lokal 1. En Guelph permeameter (figur 3)
mäter den mättade hydrauliska konduktiviteten genom att applicera ett konstant tryck i ett
borrhål. Vattnet infiltreras genom en mariotte flaska till ett omättat medium. Vattenflödet
tillsammans med diametern av vattenkällan och längden vattennivån i källan kan användas till
att bestämma den mättade hydrauliska konduktiviteten (Eijkelkamp Soil and Water 2011). Det
finns två olika typer av metoder, one-head eller two-head. One-head metoden är enklare, men
ger ett mindre noggrant resultat. Two-head metoden är mer pålitlig och är att föredra när en
högre precision behövs. I genomsläppliga jordarter kan two-head metoden dock ge negativa
resultat, medan one-head alltid ger ett positivt. För denna mätning har two-head metoden
tillämpats.

Figur 3. Mätning med guelph permeameter, vatten fylls på ovanifrån så att ett tryck skapas i
borrhålet. Vattennivån regleras genom positionen på lufttuben i mitten av permeametern.
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2.6 Beräkning av K från kornstorlekssammansättning
Utifrån siktkurvan som fås från kornstorkelsanalyserna så kan K beräknas med empiriska
formler. Dessa metoder utgår ifrån en uniformitets koefficient som kan avläsas ur siktkurvan
när 10 % av kornen passerat och när 60 % av kornen passerat. Två metoder har använts för
beräkning av K.

2.6.1 Breyers metod
Breyers metod är användbar för osorterade heterogena jordarter med en
uniformitetskoefficient mellan 1 – 20 och en effektiv kornstorleksfördelning mellan 0,06 och
0,6 mm (Odong 2008). K bedöms enligt ekvation 4:

= 	 ∗ 6 ∗ 10 	
500

∗	

g = jordens tyngdacceleration [m/s]
v = kinematiks viskositet [m2/s]
U= Uniformitetskoefficient för kornstorlek

U = d60/d10, d.v.s. värden då 60 % och 10 % av kornen passerat (mm)

v = µ/ρ

µ = dynamisk viskositet beroende på temperatur (tabell bilaga 10)
ρ = vattnets densitet

2.6.2 Gustafsons metod
Gustafsons metod (Andersson, Andersson och Gustafson 1984) används ofta i Sverige idag för
att analysera hydraulisk konduktivitet från siktningsanalyser. K bedöms enligt ekvation 5:

= ( ) ∗ (
10

1000
)	

= 	
60
10

Ekvation fås enligt:

( ) = 10.2 ∗ 10 ∗ 	
1 +

∗ 	
1

( )

= 0.8 ∗ 	
1

2 ∗ ln( )−	
1
− 1

( ) = 	
1.3

( )
∗	

− 1
.
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3 Resultat

3.1 Kornstorleksanalys
Den kumulativa kornstorleksfördelningen för de analyserade proverna visas i tabell 3.
Jordarterna är definierade utifrån en texturtriangel (Eriksson et al. 2011).

Tabell 3. Identifierade jordarter utifrån kornstorleksanalys.
Lokal Prov Grus (2-60

mm)
Sand (0,063-
2 mm)

Finjord
(<0,063 mm)

Jordart

1 Sand 1,5 % 98,3 % 0,2 % Sand

2 Morän 1 3,9 % 68,7 % 27,4 % Siltig sandig morän

3 Morän 2 40,7 % 50,5 % 8,8 % Grusig sandig
morän

4 Kisaska 34,6 % 52,5 % 12,9 % Grusig sand (något
siltig)

3.2 Lewis metod
K-värden från mätningarna visas i tabell 4. Ett problem som uppstod vid utförande av Lewis-
metoden var att när röret fylldes med vatten så virvlar finkornigt sediment lätt upp i vattnet.
Sedimentet lägger sig sedan som en filt på ytskiktet av provet och fungerar som ett lock vilket
påverkar resultatet. Lösningen blev att även lägga ett filter på ovansidan provet för att
förhindra det finkorniga sedimentet att bli flytande, vilket fungerade väldigt bra.

Tabell 4. K-värden från mätningar med Lewis metod i m/s.
Prov Mätning 1 Mätning 2
Sand 2,25 E-4 3,72 E-4
Morän 1 2,26 E-5 1,52 E-5
Morän 2 2,35 E-4 2,55 E-4
Kisaska 6,73 E-6 6,47 E-6

3.3 Slug tester
Resultaten från slug-testerna redovisas i tabell 5. Djup är nivån på vilket grundvattenrörets
filter ligger. Vid provtagning av slug-test två i sanden så fastnade bailer repet i repet som höll
divern, vilket påverkade resultatet och har därför inte tagits med i sammanställningen (3.6).
Resultaten har kalkylerats med Bouwer och Rice metod (Fetter 2001) i  AQTESOLV Pro och
graferna kan ses i bilaga 1-4.

Tabell 5. K-värden från slug-tester i m/s.
Prov Djup (m) Mätning 1 Mätning 2
Sand 10+ 2,39 E-4 1,06 E-4
Morän 1-2 4 2,68 E-4 1,73 E-4
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3.4 Guelph Permeameter
Mätningar från Guelph Permeametern redovisas i tabell 6. Eftersom jordarten var väldigt
genomsläpplig ändrades potentialen för att få ett långsammare flöde efter första mätningen.

Tabell 6. Mätningar från Guelph permeametern varje sek i vänstra tabellen och var 5:e cm i högra.

Mätning 1 Pot = 0,5 cm Mätning 2 Pot = 2 cm
Tid (sec) Höjd (cm) Höjd (cm) Tid (sec)

0 3 10 19
1 9,3 15 26
2 16,5 20 34
3 23,4 25 45
4 32,5 30 54
5 42,7 35 65
6 52,3 40 75
7 63,9 45 85
8 75,7 50 94

55 104
60 115
65 125
70 135
75 145

R = 567,8 cm/s R = 31 cm/s

Eftersom two-head metoden i detta fall resulterade i ett negativt värde på den hydrauliska
konduktiviteten (bilaga 9) så har ett medelvärde av one-head 1 och 2 använts (Eijkelkamp Soil
and Water 2011). Detta gav en hydraulisk konduktivitet på 7,14 E-4 m/s.

3.5 Beräkning av K från kornstorlekssammansättning
Gustafsons  och  Breyers  metod  kräver  ett  värde  då  10  %  (d10)  och  60  %  (d60)  av  kornen
passerat sikten, en uniformitetskoefficient (tabell 7). Värden på d10 och d60 hämtas från
kumulativa kornstorlekskurvor (bilaga 5-8). Eftersom kurvorna inte inkluderat fraktioner
finare än 0,063 mm har kurvans fortsättning uppskattats manuellt med penna för prov morän
1 och kisaska.

Tabell 7. Beräkning av uniformitet koefficient, d10 då 10 % av kornen passerat och d60 då 60 % av kornen
passerat.
Prov D10 D60 U
Sand 0,25 0,9 3,6
Morän 1 0,016 0,28 17,5
Morän 2 0,1 2 20
Kisaska 0,04 1,6 40

Hydrauliska konduktiviteten beräknad enligt Gustafsons och Breyers metod visas i tabell 8.

Tabell 8. K-värden från beräkningar av siktanalyser i m/s.
Metod Sand Morän 1 Morän 2 Kisaska
Gustafson 9,74 E-4 1,73 E-6 6,23 E-5 9,50 E-6
Breyer 5,61 E-4 1,56 E-6 5,85 E-5 7,35 E-6
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3.6 Sammanställning
För att lätt kunna få en överblick av de olika resultaten och jämföra de olika metoderna har de
sammanställts i tabell 9-12. För Lewis metod och slug-testet (förutom i sand, se 3.2) är
sammanställningen ett medelvärde av de två replikat som gjorts på varje jordart.

Tabell 9.  K-värden från mät analyser i sandig jordart i m/s.
Sand Hydraulisk konduktivitet
Lewis metod 2,99 E-4
Slug-test 2,39 E-4
Guelph permeameter 7,14 E-4
Gustafson 6,22 E-4
Breyer 4,28 E-4

Tabell 10. K-värden från mät analyser i morän i m/s.
Morän 1 Hydraulisk konduktivitet
Lewis metod 3,78 E-5
Slug-test 2,21 E-4
Gustafson 1,73 E-6
Breyer 1,56 E-6

Tabell 11. K-värden från mät analyser i morän i m/s.
Morän 2 Hydraulisk konduktivitet
Lewis metod 2,45 E-4
Slug-test 2,21 E-4
Gustafson 6,23 E-5
Breyer 5,85 E-5

Tabell 12. K-värden från mät analyser i kisaska i m/s.
Kisaska Hydraulisk konduktivitet
Lewis metod 6,60 E-6
Gustafson 9,50 E-6
Breyer 7,35 E-6
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4. Diskussion

Mätningarna av hydraulisk konduktivitet i de olika jordarterna visade stora variationer. Lewis
metoden skiljde sig även mot de övriga metoderna beroende på jordartstyp. Lewis metoden
stämde bäst med de övriga metoderna för mätningarna i sand och kisaska (tabell 9 och 12).
Beräkningarna av kornstorlekssammansättningen ligger högre än Lewis, vilket inte är ett helt
oväntat resultat eftersom de empiriska formlerna (Gustafson och Breyer) anses vara osäkra i
och med att hänsyn bara tas till provets textuella egenskaper och inte strukturella (Odong
2008). Noterbart är att även inom ett jordlager tenderar K-värdet att skilja sig, varför resultat
inom samma tiopotens kan anses vara godtagbart (Lewis 2016).

Den finkorniga moränen (morän 1) visade på störst skillnad mellan de olika metoderna (tabell
10). Lewis metod ligger ca en tiopotens lägre än slug-testet och en tiopotens högre än
Gustafsons  och  Breyers.  I  den  grovkorniga  moränen  (morän  2)  var  det  en  god
överenstämmelse mellan Lewis metod och slug-testet. Beräkningsmetoderna gav dock även
här en tiopotens lägre K-värde än Lewis metod.

Anmärkningsvärt är att både Lewis metod och slug-testet gav förhållandevis höga K-värden i
moränen. En jämförelse med tabellvärden från Grip och Rodhe (1994) visar att K i sandiga
moräner vanligtvis ligger mellan 10-6 –  10-8 m/s. Beaktas bör dock att ingen info om själva
borrhålets dimensioner eller jordarten vid filteröret fanns, vilket gör det svårare att jämföra
slug-testet med övriga metoder. Eftersom mätningar mellan Lewis metod och slug-testet
stämde väl överens i morän 2 så kan det tänkas att kornstorleken vid grundvattenrörets filter
liknar den i morän 2 (tabell 3). Moränen skulle kunna vara en ablationsmorän där man kan
förvänta sig en stor variation av kornstorlekar, vilket skulle förklara skillnaden mellan
moränproven.

Ett stort problem när hydraulisk konduktivitet ska bestämmas från empiriska formler som
använder sig av jordens kornstorlekssammansättning, är att välja rätt empirisk formel till
jordarten. Resultaten kan variera stort beroende på vilken formel som använts (Pinder och
Celia 2006). Detta är speciellt kännbart i moräner som ofta har ett större spann i
kornstorleksfördelningen jämfört med övriga jordarter. Mätningar i jordarter med hög andel
fint material kräver en noggrannare analys för att räkna ut d10, eftersom skiktserien bara går
till 0,063 mm. När andelen finkornigt material är hög, såsom i Morän 1 och kisaskan, så måste
d10 uppskattas vilket kan ge stora skillnader i resultatet.

Slug-tester är en standardiserad metod som ofta används i fält. Metoden är i sitt utförande
snabb och enkel, men det förutsätts att det finns grundvattenrör satta. Detta görs med en
borrbandvagn och ska det räknas in så är det en betydligt högre kostnad. Info om dimensioner
på borrhålet och jordarten vid filteröret är nödvändigt om jämförelser med andra metoder ska
göras.

Guelph permeametern är otymplig och metoden underlättas om man är två stycken. Det är
svårt att få permeametern att stå lodrätt och det händer också lätt att material faller ned i
borrhålet vid sandiga jordarter.

Studien visar att Lewis metod definitivt fungerar som en tillförlitlig metod för att mäta
hydraulisk konduktivitet. Metoden lämpar sig bäst för att mäta hydraulisk konduktivitet nära
markytan, behövs en bättre bild av strömningsförhållandena under grundvattenytan blir ett
slug-test nödvändigt. Ett annat problem som uppstår vid mätningar i fält på mindre
genomsläppliga jordarter, som t.ex. siltiga moräner med K-värden på 10-8 - 10-9 (Grip och
Rodhe 1994), är att det kan ta en väldigt lång tid för vattennivån att stabilisera sig. För att få
analyserbar mätdata från sådana jordarter kan det i vissa fall ta flera dagar. Vid provtagning i
morän kan det även bli en viss störning av kompaktionsgraden i Lewis metod när röret hamras
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ned i marken, men den anses vara väldigt liten i jämförelse med att lägga ett prov i en påse som
transporteras till ett labb och därefter packas om.

Lewis metod är enkel i sitt utförande och är den minst tidskrävande metoden. Det är en
mångsidig metod som kan användas både som in-situ, mitt emellan in- och ex-situ där t.ex.
prover från en borrkärna kan packas och mätas på plats eller som en ex-situ där proven
transporteras och packas om i röret. Metoden fungerar utmärkt för att t.ex. analysera
infiltrationshastighet i marken eller k-värdet i olika jordlager i en schaktgrop.

För att snabbare kunna få resultat i täta och kompakta jordarter så skulle ett längre rör kunna
användas för att få ett högre tryck och därigenom en snabbare genomströmning. En idé är att
ha rör med gängor som kan skruvas ihop i fält för att underlätta transport (Lewis muntl.). En
annan lösning kan vara att med en pump skapa ett konstant tryck i röret och på så sätt öka
genomströmningen (Johansson muntl.). Det finns definitivt utvecklingspotential i metoden
och ytterligare forskning på området är nödvändigt.
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Kinematisk viskositet för vatten
ITTC – Recommended Procedures 7.5 – 02 01 - 03
Testing and Extrapolation Methods, General Density and Viscosity of Water
Effective Date 1999 Revision 00 Values of Kinematic Viscosity for Fresh Water
Temperature in degrees Centigrade
ν in metric units of (m2/s) x 10-6

°C 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

6 1.47070 1.46619 1.46172 1.45727 1.45285 1.44844 1.44405 1.43968 1.43533 1.43099

7 1.42667 1.42238 1.41810 1.41386 1.40964 1.40543 1.40125 1.39709 1.39294 1.38882

8 1.38471 1.38063 1.37656 1.37251 1.36848 1.36445 1.36045 1.35646 1.35249 1.34855

9 1.34463 1.34073 1.33684 1.33298 1.32913 1.32530 1.32149 1.31769 1.31391 1.31015
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