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SMED utgör en förkortning för Svenska MiljöEmissionsData, som är ett samarbete mellan IVL, 

SCB, SLU och SMHI. Samarbetet inom SMED inleddes 2001 med syftet att långsiktigt samla och 

utveckla den svenska kompetensen inom emissionsstatistik kopplat till åtgärdsarbete inom olika 

områden, bland annat som ett svar på Naturvårdsverkets behov av expertstöd för Sveriges inter-

nationella rapportering avseende utsläpp till luft och vatten, avfall samt farliga ämnen. Målsätt-

ningen med SMED-samarbetet är främst att utveckla och driva nationella emissionsdatabaser, och 

att tillhandahålla olika tjänster relaterade till dessa för nationella, regionala och lokala myndig-

heter, luft- och vattenvårdsförbund, näringsliv m fl. Mer information finns på SMEDs hemsida 

www.smed.se. 
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Förord 

En viktig uppgift för SMED (Svenska MiljöEmissionsData) är att beräkna 

näringsämnestransporten från Sverige till omgivande hav inför rapporteringarna till 

HELCOM:s Pollution Load Compilation. SMED är ett konsortium bestående av 

IVL, SLU, SCB och SMHI. Detta projekt är ett av en rad utvecklingsprojekt inom 

olika områden som syftar till att förbättra indata eller beräkningsmetodiken inför 

kommande beräkningar. Inom detta projekt gjordes en uppdatering på 

kunskapsläget, datatillgång och modelleringsmöjligheter för att få en bättre 

förståelse av erosion och transport av suspenderat material. 
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Sammanfattning 

Erosion och transport av suspenderat material i vatten är i Sverige sällan av en 

sådan omfattning att det utgör ett allvarligt storskaligt miljöproblem. I vissa fall 

kan dock suspenderat material och ökad grumlighet ha direkta negativa effekter på 

akvatiska ekosystem genom t. ex. påverkan på fisklek, utslagning av filtrerare som 

t.ex. stormusslor och minskad primärproduktion och därmed minskad födotillgång. 

Sedimentering av partiklar kan också förändra livsförutsättningarna för bottenfauna 

vilket kan resultera i förändrad artsammansättning. Dessutom är suspenderat 

material som bärare av näringsämnen, främst fosfor, och även andra ämnen (som t. 

ex. metaller, bekämpningsmedel, organiska miljögifter mm) mycket betydelsefull 

för de totala transporterade mängderna av dessa ämnen. I SMED-kontexten är det 

intressant att vidare studera transport av suspenderat material eftersom både fosfor- 

och metalltransporter påverkas av dessa processer. 

Syftet med denna studie är att sammanställa och utvärdera befintlig litteratur och 

data över sedimenttransport i Sverige och kopplingar till fosfor och eventuellt 

andra ämnen samt att försöka fördjupa vår förståelse av transportdynamiken genom 

att modellera vatten och sedimenttransport. 

Statistiska signifikanta samband mellan halter och transport av suspenderat materi-

al och dominerande jordarter i tillrinningsområden hittades både för små jord-

bruksdominerade avrinningsområden och för större områden. Högre andel lerjordar 

resulterade i högre halter/transporter av suspenderat material vilket tyder på en 

högre erosionsbenägenhet av lerjordar jämfört med grövre sandjordar. För de större 

avrinningsområdena fanns även ett positivt och statistiskt signifikant samband med 

andel åkermark i tillrinningsområdet.   

Olika angreppssätt med modellering testades för Sävjaåns avrinningsområde. För 

det första visade en analys av olika delar av den hydrologiska cykeln med hjälp av 

FyrisQ-modellen på två intressanta samband. Högre halter av suspenderat material 

var kopplade till perioder då blötare förhållanden rådde i avrinningsområdet samt 

vid snösmältningsepisoder. För det andra, tillämpades INCA-Sed modellen för 

första gången i Sverige. Denna tillämpning visar att modellen kan vara användbar 

för att öka förståelsen av mobilisering och transport av sediment under svenska 

förhållanden, även om fler studier behövs för att öka tillförlitligheten och minska 

osäkerheterna. 
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Summary 

Erosion and transport of suspended solids in Sweden is rarely of such magnitude to 

be considered a serious large-scale environmental problem. In some cases, howev-

er, suspended solids and increased turbidity have direct negative effects on aquatic 

ecosystems. Suspended solids can transport a significant fraction of nutrients 

(mainly phosphorus) and other substances (such as metals, pesticides, organic pol-

lutants, etc.) in rivers. In the SMED context, further studies of the transport of sus-

pended matter are interesting because both phosphorus and metal transport is high-

ly influenced by sediment dynamics. 

There were two purposes of this study; (i) to compile and evaluate existing litera-

ture and data on sediment transport in Sweden with couplings to phosphorus and 

possibly other substances and (ii) to deepen our understanding of the transport 

dynamics by modeling the water and sediment transport. 

Statistically significant correlations between the concentrations and transport of 

suspended solids and dominant soils in the catchment areas were found both for 

small agriculture-dominated watersheds and for larger watersheds. Higher propor-

tion of clay soil resulted in higher concentrations / transport of suspended solids. 

This indicates a higher erodibility of clay soils compared with coarse sandy soils. A 

positive and statistically significant relationship with the proportion of arable land 

was also found for the larger catchments. 

Different modeling approaches were tested for Sävjaåns watershed. First, an analy-

sis of different parts of the hydrological cycle using FyrisQ model showed two 

interesting relationships. Higher levels of suspended solids were associated with 

periods of wetter conditions in the watershed, as well as during snowmelt episodes. 

Secondly, INCA-Sed model was applied for the first time in Sweden. This applica-

tion shows that the model may be useful to increase the understanding of sediment 

mobilization and transport under Swedish conditions, although more studies are 

needed to increase reliability and reduce the uncertainties. 
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Litteratursammanställning  

Erosion och transport av suspenderat material i vatten i Sverige är ett relativt litet 

miljöproblem jämfört med i många andra trakter på jorden. Däremot är suspenderat 

material bärare av näringsämnen, främst fosfor, metaller och organiska miljögifter 

mm, som i sin tur kan orsaka stor skada. Erosion, dvs mobilisering av markpartik-

lar, dess påföljande transport eller deposition, och leverans till vattendragen i ett 

avrinningsområde är resultatet av många faktorer som inkluderar topografi, klimat, 

jordart, markanvändning och vegetationstäcke samt eventuella andra mänskliga 

aktiviteter som jordbearbetning mm. Halt av suspenderat material som mäts i vat-

tenrecipienter är därmed ett sammansatt resultat av flera processer och faktorer 

som är variabla i tid och rum. Sedimenttransport, som en produkt av halt av sus-

penderat material och avrinning, är också beroende av den skala som studeras, där 

större tillrinningsområden resulterar i sjunkande arealspecifikt sedimenttransport-

värde (t/km
2
). Vanmaercke m. fl. (2011) visade i en sammanställning av europeisk 

data att tydliga negativa samband mellan avrinningsområdets area och den areal-

specifika sedimenttransporten finns för de flesta klimatiska regioner i Europa, in-

klusive den boreala (Figur 1). 
 

 
Figur 1. Samband mellan sedimenttransport (SY) och avrinningsområdesarea (A). Värden för 

sedimenttransport baseras antingen på mätningar i vattendrag (GS=gauging station) eller är 
beräknade utifrån sedimenteringshastigheten i vattenreservoarer (R=reservoir). Modifierad från 

Vanmaercke med fl. (2011). 

Figur 1 visar också den stora variationen som finns där arealspecifik sediment-

transport (t/km
2
 och år) varierar från några hundra kilogram till över 1000 ton per 

år. Ur ett åtgärdsperspektiv och med tanke på skalberoende är det viktigt både att 
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kvantifiera sedimenttransport och att identifiera mindre delområden som bidrar 

mest till den totala transporten.    

Øygarden m. fl. (2006) redovisade arealspecifik sedimenttransport från åtta små 

(0,65-19,4 km
2
) jordbruksdominerade (35-80% jordbruksmark) avrinningsområden 

från olika delar av Norge. Sedimenttransporten varierade mellan 10 och 350 t/km
2
 

och år och snösmältning på tjälad mark utpekades som en stark bidragande orsak 

till höga sedimenttransporter. 

Tattari och Rekolainen (2006) identifierade sydvästra delar av Finland som mest 

erosionskänsliga trots att högre lutningar förekommer i centrala Finland. Erosion-

risken i centrala delar av Finland är dock lägre tack vare grövre jordar och en växt-

följd som domineras av vall och perenner. I de sydvästra delarna är lera den domi-

nerande jordarten och avrinningsområden har en högre andel jordbruksmark. Se-

dimenttransport varierar mellan 3 och 330 t/ km
2
 och år i de jordbruksdominerade 

områden, och mellan 2 och 20 t/km
2
 och år i skogsdominerade områden. 

Veihe och Hasholt (2006) redovisade danska erosionsvärden för olika skalor som 

omfattar rutförsök samt fält- och avrinningsområdesmätningar. Sedimenttranspor-

ten varierade inom ett stort spann från 3 (rutförsök med permanent gräs) till nästan 

2000 t/km
2
 och år (både i rutförsök och i avrinningsområdesskalan). Förutom yt-

erosion (sheet erosion) och rännilerosion (rill erosion) från omkringliggande fält 

identifieras även erosion i bäckfåran med betoning att kvantifiering av erosion i 

bäcken kräver långvariga och kontinuerliga miljöövervakningsprogram.   

Huvuddelen av vattnet i svenska vattendrag domineras av basflöde från grundvatt-

net (Rodhe, 1987). Infiltrationskapaciteten i svenska jordar anses oftast tillräcklig 

för att klara av de smältvatten- och regnintensiteter som förekommer i Sverige och 

det mesta vattnet passerar via marken till vattendragen. Vid häftiga regn- och 

smältperioder kan dock ytligt vatten dräneras och ansamlas i flacka ytor och bli 

stående för att successivt infiltreras genom jorden. Undantag är smältning och regn 

på frusen jordbruksmark när infiltrationskapaciteten i stort sett är noll, vilket kan 

ge snabba ytflöden till närliggande diken. 

Då yt- och grundvatten når vattendraget stiger vattenståndet, vattenhastigheten ökar 

och erosion kan inträffa i bäckfåran (Laubel, 2004). Det grövre materialet sedimen-

terar dock ofta i lugnt vatten igen, medan det finare följer med vattenströmmen. 

Höga halter suspenderat material och vidhäftande ämnen såsom fosfor återfinns 

främst i vatten i jordbruksmark. Där återfinns även det finaste suspenderade 

materialet. 

För att förstå kopplingen mellan suspenderat material och fosfor krävs kunskap om 

hur fosfor uppträder. Fosfor förekommer naturligt i mark och vatten i både oorga-

nisk och organisk form. Den kan vara i löst form, partikulärt eller kemiskt bunden. 

Löst fosfor finns främst som oorganiska ortofosfater (PO4-P). Partikulärt bunden 

(Part-P) är fosfor som binds till jord, sediment eller organiskt material med hjälp av 

olika former av adsorption. Kemisk bunden fosfor innebär att fosforn finns i svår-

lösliga, icke biotillgängliga föreningar, antingen bunden till olika mineral eller i 
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organiska föreningar. Den allra största mängden av fosfor i jorden är otillgänglig 

på grund av att den är kemiskt hårt bunden. Olika jordar har olika kapacitet att 

adsorbera och släppa fosfor. En del typer av löst fosfor är direkt biologiskt tillgäng-

liga, medan den partikulärt bundna måste desorberas eller frigöras genom nedbryt-

ning, innan den kan tas upp av växter. 

Jordprofiler med mjäla och lera har i allmänhet en hög risk för erosion (Ulén och 

Jakobsson, 2005). Dessa jordar är ofta dränerade i jordbruksområden, vilket bidrar 

till en jämnare och bättre infiltration i jorden, samtidigt som det innebär att vattnet i 

dräneringsrören leds direkt till vattendragen. Utpräglade mjälajordar återfinns i 

Dalarna och Norrlands älvdalar. Lerjordar hittar man främst i Mälarregionen samt 

vid Östergötlands ostkust. De fina lerpartiklarna slammas lätt upp. Om marken 

innehåller mycket organiskt material kan det hålla ihop lerpartiklarna och det som 

lossnar kan lättare sedimentera, medan det i mullfattiga jordar bildas fina partiklar 

och kolloider som har svårt att sedimentera och kan föras iväg långt (Ulén, 2004).   

Vatten i mark, sjöar och vattendrag innehåller lösta ortofosfater och fosfor som 

transporteras med suspenderat oorganiskt och organiskt material, både adsorptivt 

eller kemiskt bunden i det suspenderade materialet. Medelvärdet på andelen löst 

reaktivt fosfor i SLU:s observationsfält i jordbruksmark är 45 %, men variationen 

mellan olika fält är stora (Johansson och Gustafson, 2005). Höga halter löst fosfor 

under sommaren kan bero på punktutsläpp. 

Fosforhalterna i vatten liksom suspenderat material varierar kraftigt både i tid och i 

rum. Fosforn i jordbruksmark dräneras i regel via marken, men vid stora regn- eller 

snösmältningsintensiteter kan ytavrinning ske med löst fosfor och erosion av jord-

partiklar med vidhäftande fosfor. Trots att dessa tillfällen är få och kortvariga så 

har de stor betydelse för den årliga transporten av suspenderat material och fosfor. I 

ett litet avrinningsområde på Vikbolandet (51 km
2
) uppskattades att en intensiv 

snösmältningsperiod om 5 dagar orsakade 50 % av den årliga förlusten av fosfor 

(Lindén m.fl., 1993). Ulén (2002) rapporterar att det under tre dygn i mitten av 

april sköljdes bort 24 % av hela fosfortransporten i ett litet fält i Stockholmstrakten 

(4,4 ha). 

 

Svenska undersökningar 

Under åren 1967-1994 mättes transporten av suspenderat och löst material vid 36 

olika mätstationer i 26 vattendrag. Mätstationerna låg i vattendrag som har större 

avrinningsområden än 300 km
2
 med undantag av 6 med områden mellan 4-165 km

2
 

(Brandt, 1996). Provtagningsfrekvensen varierade med tät provtagning (upp till en 

gång per dag) under kraftiga flöden till en gång i veckan utom under vintern under 

islagd tid med provtagning varannan vecka. Transport suspenderat oorganiskt 

material beräknades med ett regressionsförfarande som utnyttjade ett logaritmiskt 

samband mellan uppmätt transport och vattenföring. För att fånga säsongsberoen-

det fanns för varje månad ett regressionssamband per station baserat på dagar med 

mätningar. Ett försök gjordes också att skapa en enkel begreppsmässig modell för 
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att beräkna det suspenderade materialet med hjälp av ett beräknat eroderbart maga-

sin och vattenföring. Modellen hade en tendens att ge för höga halter under som-

mar- och höst-högvatten. Det visade sig svårt att med bara vattenföringsberoende 

klara av att efterlikna de processer som styr erosion och transport i större vatten-

drag. Bedömningen var att för mätstationer med bra samband mellan material-

transport och vattenföring och flera års mätningar gav regressionssambanden för 

varje månad (helst uppdelade i stigande och fallande vattenföring) bättre eller lika 

bra resultat som modellsimuleringen. I reglerade och små vattendrag var det klara 

problem med båda metoderna. 

En sammanställning av data från det svenska nätet visar att koncentrationen av 

suspenderat material normalt är lägre i de stora vattendragen i Sverige än i de 

mindre vattendragen (Brandt, 1996). I de små vattendragen dominerar påverkan av 

markanvändning och jordart på sedimenttransportförhållandena, medan det i de 

större (> ca 100 km
2
) är klimatet, fysiografin, sjöareal och geologin som har störst 

betydelse (Brandt, 1996). 

Under åren 1969-1972 utfördes en studie i Verkaåns avrinningsområde mellan 

Stockholm och Uppsala (Edqvist, 1972); (Brandt, 1990). Det var en del i mätningar 

under den Internationella Hydrologiska Dekaden (IHD). Ytavrinning och erosion 

mättes i två rutor om 5 m
2
, en obevuxen och en med gräs på lerjord med en lutning 

av 5
o
. Avrinning och koncentration av löst och suspenderat material mättes i 7 

delavrinningsområden med olika markanvändning (1,5 – 115 km
2
) med tät prov-

tagning i samband med flöden. Ytavrinning och erosion uppmättes under snö-

smältning på både den obevuxna och grästäckta rutan liksom under några intensiva 

sommarregn på den obevuxna rutan. De intensiva sommarregnen infiltrerade i 

marken och höjde markfuktigheten, men gav inget flöde i dikena. Markanvänd-

ningen, som varierade mellan 40 till 90 % skog och 4 till 40 % jordbruksmark i de 

små vattendragen, var inte tillräcklig för att förklara skillnaderna i sedimenttrans-

port i vattendragen och inte heller relief och jordart. Transporten av suspenderat 

material var mer beroende av läget av sedimentkällorna. Närområdet till vattendra-

get producerade troligen merparten av sedimenttransporten. Transporten var högst 

när kanterna vid vattendraget var påverkade av tjällossning. 

Alström och Bergman (1988) studerade yt- och rännilserosion i sydligaste Sverige 

under två år. Deras studie visade mycket stora skillnader i förluster under dessa två 

vinter/vår perioder. Intensivt regn och snösmältning var de mest kritiska faktorerna 

för erosionsförluster på marken. 

En tidig genomgång av SLUs mätdata från små jordbruksområden (Marstad, 

Hassla, Flinkesta, Ryttarbacken) visar inga eller mycket små samband mellan vat-

tenföring och fosfor (Brandt, 1982). 

Under 1992-1994 tog SMHI prover samtidigt på suspenderat material och på fosfor 

i Ryttarbacken, Östergötland (avrinningsområde 7 km
2
, lerjord). Resultatet har inte 

redovisats i någon rapport, men mätdata visar ett mycket svagt samband mellan 

partikulärt material och vattenföring samt mellan partikulärt fosfor och suspenderat 

material (muntl. Brandt). 
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För att studera retentionen av kväve och fosfor i ett litet vattendrag i jordbruksland-

skap utan sjöar gjorde SMHI och Tema Vatten vid Linköpings universitet en 

undersökning i Vadsbäcken (51 km
2
, Vikbolandet, Östergötland) under åren 1990-

1992 (Lindén m.fl., 1993). Provtagning skedde som kampanjer längs hela vatten-

draget och i dess tillflöden. Vattendraget är i de mellersta delarna meandrande för 

att närmare utloppet bestå av ett djupt grävt dike med liten lutning. Fosforhalterna 

sjönk vid alla mättillfällena, även vid högvattenflöden, när det nådde det uträtade 

och djupare diket, vilket förklarades av ökad sedimentation när vattenhastigheten 

minskade. Några prover på suspenderat material togs inte men det noterades att i 

den meandrande delen med högre vattenhastighet var grumlingen hög, medan vatt-

net var betydligt klarare i diket. 

Arheimer och Lidén (2000) studerade sambandet mellan olika rums- och tidsvari-

abler och näringsämnen i 35 små vattendrag (jordbruksområden, 2-35 km
2
) med 

mätdata från 5 år. Syftet var bl.a. att ta fram underlag för en ytterligare utveckling 

av storskalig näringsämnesmodellering. På den rumsliga skalan fann de att fosfor-

fraktionerna huvudsakligen var kopplade till jordtextur. Låga halter partikulär fos-

for återfanns i områden med sjöar, vilket bekräftar att sedimentation reducerar 

transporten. Vidare fann de att den temporära variationen av partikulär fosfor inte 

kunde förutsägas med hjälp av statistisk modellering. Lidén (2000) vidareutveck-

lade denna studie med en sammanställning av faktorer som påverkar transporten av 

suspenderat material och fosfor för skandinaviska förhållanden. Baserat på denna 

kunskap tog han fram olika interna variabler i HBV-modellen för att skilja olika 

typer av flödesförhållanden, så att t.ex. dagar med stor sannolikhet för ytavrinning 

och erosionsrisk i och längs vattendraget kunde fastställas. Metoden testades på 

mätdata i Hestadbäcken i Östergötland (Ryttarbacken, 7 km
2
). De interna paramet-

rarna var i allmänhet bättre korrelerade till suspenderat material och totalfosfor än 

observerad vattenföring, men modellen klarade inte att särskilja de lokala förhål-

landena inom avrinningsområdet och deras påverkan. 

Ulén (2006) redovisade flödesvägda långtidsmedelvärden av uppmätta halter av 

suspenderat material i data som sammanställts inom olika svenska forsknings- och 

miljöövervakningsprogram omfattande rutförsök samt observationer i fält- och 

avrinningsområdesskala i mindre, jordbruksdominerade avrinningsområden. Tabell 

1 visar beräknade sedimenttransporter utifrån rapporterade halter av suspenderat 

material och avrinningsvärden. Ulén (2006) konstaterar at det finns få svenska 

erosionsstudier och att en generell kvantifiering saknas trots att lokala erosionspro-

blem kan vara signifikanta, speciellt på jordbruksdominerade områden med leriga 

och siltiga jordar. 
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Tabell 1. Medelavrinning, flödesvägd långtidsmedelvärde för halt av suspenderat material 
samt sedimenttransport från svenska små avrinningsområden, observationsfält och rut-

försök (Ulén, 2006) 

    Antal 

Avrinning  

(mm) 

Suspenderat  

material (mg/l) 

Sedimenttransport 

(t/km2 och år) 

Norrland Typområde 2 207 31 6.4 

Västra Svealand,  

Nordvästra Götaland Typområde 6 294 44 12.9 

Län kring Mälaren Typområde 7 170 41 7.0 

Sydöstra kustområden Typområde 6 139 34 4.7 

Mellersta Götaland Typområde 4 341 18 6.1 

Syd Sverige Typområde 10 282 22 6.2 

Norrland Obsfält 2 275 12 3.3 

Västra Svealand,  

Nordvästra Götaland Obsfält 2 216 60 13.0 

Län kring Mälaren Obsfält 2 145 230 33.4 

Sydöstra kustområden Obsfält 4 145 59 8.6 

Central Götaland Obsfält 2 230 29 6.7 

Syd Sverige Obsfält 4 304 58 17.6 

Norra Norrland Rutförsök 1 195 27 5.3 

Sydvästra Norrland Rutförsök 1 78 842 65.7 

Mälaren Rutförsök 1 62 350 21.7 

Syd Sverige Rutförsök 1 6 544 3.3 
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Datasammanställning och ana-
lyser  

Typområden på jordbruksmark 

Inom detta projekt genomfördes analyser av data som samlas in inom miljööver-

vakningsprogrammet ”Typområden på jordbruksmark” (Stjernman Forsberg m.fl., 

2010). Resultaten stärker ytterligare bilden av att erosion är en viktig fråga för 

jordbruksområden som domineras av mellan- och styvleror (Figur 2). Månatliga 

värden visar att både medelvärden och variation på erosionsintensitet är högre 

under vintermånaderna (Figur 3), vilket också bekräftar slutsatserna från svenska, 

norska och finska studier. En möjlig förklaring till lägre sedimenttransporter under 

sommarmånader är att marken skyddas av vegetationen/grödan samtidigt som 

högre evapotranspiration minskar avrinningen. Detta trots att regnintensitet oftast 

är högre under sommarmånader jämfört med höst-vinter. 

 

 
Figur 2. Samband mellan årlig avrinning och sedimenttransport för typområden grupperade efter 

den dominerande jordarten i avrinningsområdet. 
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Figur 3.  Månatlig avrinning och sedimenttransport för typområden grupperade efter den domine-
rande jordarten i avrinningsområdet, och uppdelade i olika säsonger. 

Transporten av fosfor i dessa typområden är starkt kopplad till sedimenttransport. 

Figur 4 visar signifikant samband mellan dessa två parametrar. En något högre 

regressionskoefficient (R
2
=0,59) erhölls när transport av enbart partikulärt P plot-

tades mot sedimenttransport. 

 

 
Figur 4. Samband mellan sedimenttransport och total fosfor för typområden grupperade efter den 

dominerande jordarten i avrinningsområdet. Regressionskoefficient (R2) för en linjär funktion för 
alla datapunkter är 0,55. 

Trots det starka sambandet är variationen stor och kan inte förklaras med enskilda 

parametrar som t ex jordart eftersom stora variationer förekommer även inom om-

råden med liknande jordartsfördelning. Fördjupade analyser med hänsyn tagen till 



HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN  

Rapport  

 15 

säsongsvariation, markanvändning och grödofördelning samt klimatiska förutsätt-

ningar skulle kunna förbättra vår förståelse av denna variation, men det ligger utan-

för ramarna för detta projekt.  

 

Större avrinningsområden 

Institutionen för vatten och miljö, SLU är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd 

för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional miljöövervak-

ning. I detta projekt skapade vi en databas där vattenkvalitetsdata har kombinerats 

med andra datakällor för att kunna erbjuda en bredare beskrivning av tillrinnings-

områden till mätpunkter för vilka finns uppmätta halter av suspenderat material.   

Följande steg har genomförts: 

1) Datauttag från databaser där samtliga mätdata från mätstationer med 

uppmätt suspenderat material har hämtats. Uttagen resulterade i 1048 

mätstationer 

2) Därefter listades all uppmätt vattenkemisk data för dessa stationer  

3) Utdrag av all suspenderat material-data sammanställdes också i en sepa-

rat tabell. 

4) Alla mätstationer matchades därefter mot en GIS-shapefil för att se för 

vilka mätstationer det redan finns bestämda och framräknade avrinnings-

områden. Det fanns totalt 276 mätstationer (0,24 - 48193 km
2
) med upp-

mätt data över suspenderat material som har digitaliserade avrinningsom-

råden och alltså kan användas i nästa steg för bestämmande av jordarts-

fördelning och markanvändning.  

5) Avrinningsområdena matchades därefter mot markanvändningsdatabasen 

med markanvändning från Corine för att erhålla markanvändningen för 

varje mätstation. 

6) Beräknade avrinningsområden matchades också mot lagret med jordarts-

data (SGU jordarter 1:1000000) för att erhålla en jordartsfördelning för 

respektive avrinningsområde. 

7) Mätstationernas placering matchades också mot höjddatabas för att få 

fram mätstationernas höjd över havet. 

Inom ramen för detta projekt utfördes en första preliminär analys av möjliga sam-

band, dels mellan suspenderat material och variabler som beskriver tillrinningsom-

råden som t ex markanvändning, och dels mellan suspenderat material och andra 

uppmätta vattenkemiska variabler. 

Resultaten visar ganska likartade mönster som data från typområden. Variabler 

som visar högsta statistisk signifikanta samband (Tabell 2) är återigen jordartsför-

delningen, där ett högre inslag av leriga jordarter (andel lera-finmo) ger ett positiv 

samband med beräknade medianhalter. Även andel morän visar signifikant sam-
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band med medianhalterna men sambandet här var negativt, det vill säga en högre 

andel moränjordar ledde till lägre medianhalter. Paralleller kan även dras till olika 

markanvändningsklasser. Högre andel åkermark i tillrinningsområdet ledde till 

högre medianhalter medan högre andel barrskog (troligtvis hög samvariation med 

moränmark) minskade medianhalterna av suspenderat material. 

Statistiskt signifikanta samband har också hittats mellan halt suspenderat material 

och halt tot-P (R
2
=0,38) samt halt Fe (R

2
=0,26). 
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Tabell 2. R2 och p-värden beräknade för linjära regressionssamband mellan medianen av 

uppmätta halter av suspenderat material och variabler som beskriver tillrinningsområde-
segenskaper (n=276). R2-värdet är ett mått på sambandet mellan de studerade variabler 
medan p-värde visar den statistiska signifikansen 

Variabel R2-värde p-värde 

Andel glaciär 0,00 0,42 

Andel grovmo, sand grus 0,02 0,0347 

Andel isälvssediment 0.00 0,2627 

Andel kalt berg 0,01 0,0817 

Andel lera-finmo 0,33 <0,0001 

Andel lerig morän moränlera 0,00 0,8783 

Andel morän 0,13 <0,0001 

Andel Morän vittringsjord 0,01 0,1265 

Andel sjö 0,02 0,0359 

Andel torv 0,00 0,5756 

Andel Tätort 0,00 0,5702 

Andel Exploaterad mark 0,02 0,025 

Andel Anlagd grönyta 0.00 0,7222 

Andel Åkermark 0,23 <0,0001 

Andel Annan odlad mark 0,00 0,4415 

Andel Betesmark 0,02 0,0194 

Andel Lövskog 0,01 0,0514 

Andel Barrskog 0,08 <0,0001 

Andel Blandskog 0,00 0,4939 

Andel Hygge 0,00 0,3695 

Andel Öppen våtmark 0,00 0,7821 

Andel Lövskog på våtmark 0,01 0,2333 

Andel Barrskog på våtmark 0,02 0,017 

Andel Blandskog på våtmark 0,00 0,4607 

Andel Vatten 0,07 <0,0001 
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Sävjaån 

 

Modellering med FyrisQ 

Fördjupade analyser och modellering av hydrologi och sedimenttransport utfördes 

för Sävjaåns avrinningsområde (734 km
2
). Sävjaån är ett biflöde till Fyrisån, med 

sex mätstationer i olika delar av avrinningsområdet (Figur 5). Mätningarna av vat-

tenkvalitet startades redan 1962 och två av stationerna (Ingvasta och Kuggebro) är 

fortfarande aktiva medan mätningarna i Lejsta upphörde i slutet av 2003. De övriga 

tre stationerna var aktiva mellan 1962 och 1968. Ett starkt samband mellan halt 

suspenderat material och total P (R
2
=0,64, Figur 6) hittades i utloppsstationen 

(Kuggebro) men sambandet var svagare för Lejsta (R
2
=0,19) och Ingvasta 

(R
2
=0,17). Halt av suspenderat material vid Kuggebro var också starkt korrelerad 

med Fe (R
2
=0,88, Figur 7) och Cu (R

2
=0,35). 
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Figur 5. Sävjaåns avrinningsområde med delavrinningsområden och mätstationer. 
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Figur 6. Samband mellan halter av suspenderat sediment och total fosfor för mätpunkten Kugge-

bro i Sävjaåns avrinningsområde. 

 

 
 

Figur 7. Samband mellan halter av suspenderat sediment och järn för mätpunkten Kuggebro i 
Sävjaåns avrinningsområde. 

Med tanke på det starka sambandet mellan halterna av suspenderat material och P i 

vattenproverna blir det också intressant att studera P-halterna för själva partiklarna 

och jämföra dem med de halter man vanligtvis hittar i jordbruksmark. För att stu-

dera detta beräknades P-halt i det partikulära materialet genom att dela halten par-

tikulärt P i vattenprovet med halt suspenderat material. Den erhållna halten utryck-

tes i mg P per 100 g sediment för att lättare kunna jämföra med befintliga P-HCl-

värden från jordprover inom Sävjaåns avrinningsområden. Med P-HCl menas här 

en agronomisk standard metod för att extrahera P ur jordprover med HCl. Extrahe-

ring med HCl är en stark extraktion och anses visa på förråds-P i jordbruksmark 

men den extraherar inte all P ur ett jordprov. Figur 8 visar en jämförelse mellan 
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halter av P-HCl som mäts i jordproverna från Sävjaåns avrinningsområde samt den 

beräknade P-halten av suspenderat material. En anrikning av P på i vattnet suspen-

derade partiklar är uppenbar eftersom halterna är 2-4 gånger högre jämfört med 

halter av P-HCl i marken. Erosionsprocesser leder till en anrikning av både finare 

partiklar (ler) och P i det suspenderade materialet i förhållande till markens ur-

sprungliga halter, vilket beskrivs med termen ”Enrichment Ratio (ER)” (Sharpley, 

1980). 

 

 
Figur 8. Jämförelse av P-HCl halter i jordproverna från Sävjaåns avrinningsområde med den 
beräknade P-halt på suspenderat material i vattenprover. 

Två olika modeller tillämpades för Sävjaåns avrinningsområde. En enklare hydro-

logisk modellering genomfördes med FyrisQ modellen för att se om inkludering av 

flera delar av den hydrologiska cykeln kan hjälpa oss att bättre förstå dynamiken av 

sedimenttransporten, samt för att få större inblick i de hydrologiska förutsättning-

arna under episoder då hög sedimenttransport förekommer, och studera om dessa 

episoder kan kopplas till vissa klimatiska och/eller markfysikaliska förhållanden. 

Detta är viktigt ur såväl åtgärdsperspektiv som ur ett perspektiv med förändrat 

klimat. I detta syfte modellerades vattenflöde med FyrisQ-modellen.  

Den andra modellen som tillämpades, INCA-Sed, är en mer komplex modell som 

omfattar både hydrologin och partikeltransporten. FyrisQ bygger på vattenbalans-

modellen WASMOD (Xu, 2002) och kan därför ses som ett grafiskt användar-

gränssnitt för denna modell programmerad i Visual Basic.Net. Modellen kan simu-

lera avrinning i olika tidssteg (månad, vecka eller dygn) och har i detta fall kalibre-

rats mot uppmätt flöde vid Kuggebro mätstation. FyrisQ är ett konceptuellt modell-

system som simulerar vattenflödet från både snösmältning och nederbörd. Neder-

börd fördelas i regn och snö utifrån temperaturdata. Snöfall läggs till ett snötäcke 

och dess smältning bidrar dels till avrinningen, dels till ett markvattenlager. Evapo-

transpiration kan beräknas med flera submodeller, beroende på tillgängliga indata, 

och i denna studie använde vi en submodell som beräknar evapotranspiration som 

en funktion av temperaturen.  

0

100

200

300

400

500

600

P-HCl i marken PP/Susp. material i
vattenprover

mg P/100 g 



HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN  

Rapport  

 22 

Överrensstämmelse mellan uppmätta och modellerade värden för vattenflöde esti-

meras med Nash-Sutcliffe effektivitetskoefficien (Nash och Sutcliffe, 1970):  
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där o är observerade värden, ō är medelvärdet av alla observerade värden och p är 

modellerade värden. Effektivitetskoefficienten E varierar mellan 1 (perfekt över-

rensstämmelse) och - ∞. Ett negativt E-värde indikerar att medelvärdet av den 

observerade tidsserien är ett bättre mått på det observerade flödet än modellen. 

Inbyggda Monte Carlo rutiner inom FyrisQ möjliggör en snabb och automatiserad 

kalibrering av modellen. I detta fall utfördes en Monte Carlo-modellering med  

100 000 körningar för att hitta den optimala parameteruppsättningen. Resultat av 

den bästa körningen visas i Figur 9. Den uppnådda effektivitetskoefficienten på 0,7 

accepterades som tillräckligt bra för att studera samband mellan olika delar av den 

hydrologiska cykeln och uppmätta halter av suspenderat material.  

Det är två tydliga mönster som kan utläsas vid fördjupade analyser av hydrologin 

och halter av suspenderat material. För det första verkar mobilisering och transport 

av markpartiklarna vara kopplade till det som i modellen benämns som markvat-

tenpool (soil storage eller land moisture, Figur 10). Höga halter av suspenderat 

material sammanfaller med höga värden i markvattenpoolen och halterna verkar 

öka eller minska med ökande respektive minskande volymer i markvattenpoolen. 

En förklaring till detta kan vara att ytavrinning och erosion gynnas av vattenmät-

tade förhållanden i marken. Den stegvisa ökningen eller minskningen av halterna 

som följer utveckling av markvattenpoolen kan också tolkas genom att allt större 

respektive allt mindre del av avrinningsområdet bidrar till ytavrinnings- och eros-

ionsprocesserna, vilket stämmer väl överrens med ”variable source area”-

konceptet, där ett ”blötare” avrinningsområde innebär större utströmningsområden 

och därmed högre andel snabba flöden som t ex ytavrinning. Detta innebär också 

att särskild hänsyn bör tas vid utförande av alla åtgärder (t ex jordbearbetning, 

gödsling, dikesrensning mm) som kan påverka mobilisering av markpartiklar (och 

till dem bundna ämnen som t ex P) just vid perioder med höga markvattenhalter 

och i områden som topografiskt ligger i delar av landskapet där vattnet ansamlas, 

det vill säga potentiella utströmningsområden. Även effekten av de pågående och 

framtida klimatförändringarna med högre nederbörd och blötare markförhållanden 

kan då ha oönskad effekt och innebära högre erosion. 
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Figur 9. Uppmätt flöde och flöde modellerat med FyrisQ modell för mätpunkten Kuggebro i Sävja-

åns avrinningsområde. 

 

 
Figur 10. Halter av suspenderat material (cirklar) i förhållande till markvattenmagasinet (linje), 

med höga halter av suspenderat material vid tillfällen då höga markvattenhalter råder i avrin-
ningsområdet. 

För det andra, noterades att höga halter av suspenderat material förekom i samband 

med snösmältningsepisoder (Figur 11). Frågan är dock om detta är ett resultat av 

snösmältningen i sig eller de förhållanden som råder vid snösmältningen då smält- 

eller regnvatten transporteras på markytan och oftast inte kan infiltrera på grund av 

tjälad mark samtidigt som jordaggregaternas stabilitet är lägre. Tjälen brukar dess-

sutom göra vattendragskanterna mycket instabila vilket kan leda till erosion och 

ras. 
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Figur 11. Halter av suspenderat material (cirklar) i förhållande till snödynamiken (linje), med höga 

halter av suspenderat material vid snösmältningsepisoder (röda cirklar). 

 

Modellering med INCA-Sed 

Modell INCA-Sed (Integrated Catchments model for sediments, Lazar m. fl. 2010) 

sattes upp och tillämpades för Sävjaåns avrinningsområde. Detta är den första till-

lämpningen av INCA-Sed modell i Sverige. INCA-Sed är en modell som i land-

skapsskala beräknar mobilisering och transport av sediment. Avrinningsområdet 

delas in i rinnsträckor (”reaches”) med tillhörande delavrinningsområden. INCA-

Sed tar hänsyn till erosion som orsakas av det fallande regnets energi, erosion orsa-

kad av ytavrinningen samt flodbankserosion. Mobiliseringen av markpartiklarna 

styrs av vegetationstäcket. Växande gröda eller permanent växttäcke antas skydda 

marken mot erosion. Modellen tar även hänsyn till effekterna av snösmältning på 

sedimentmobilisering och transport. INCA-Sed simulerar fem klasser av sediment-

storlekar: lera, silt samt fin, medelgrov och grov sand. Beräkningen sker i tidssteg 

av ett dygn. 
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Figur 12. Konceptuell bild av sedimentmobilisering och transport i INCA-Sed. 

Nödvändig indata omfattar dagliga tidsserier för lufttemperatur, nederbörd, hydro-

logiskt effektiv nederbörd samt underskott i markvattenhalt. Tidsserier på avrin-

ning och suspenderat sediment används för modellkalibrering. Fördelningen av 

markanvändningen och jordarter i avrinningsområdet används för att definiera 

beräkningsenheter.  

Den hydrologiska modellen i den terrestra fasen simulerar tre avrinningsvägar 

motsvarande snabba flöden (till exempel ytavrinning), långsamma flöden i mark-

profilen samt grundvatten. Alla avrinningsvägar i INCA-Sed genereras från hydro-

logiskt effektiva regn. Hydrologin drivs av en kombination av regn och snösmält-

ning och i modellen antas snötäcke skydda marken mot erosion medan snösmält-

ning orsakar erosion. 

Potentiellt mobiliserbart sediment bildas i den terrestra fasen genom en kombina-

tion av regn- och flödeserosion. Snabba flöden styr hastighet med vilken sediment 

transporteras till vattendrag. Flöden i markprofilen och grundvatten bidrar inte till 

mobilisering av sediment. 

Mobiliserat sediment läggs i en konceptuell lagringspool och är tillgänglig för 

transport. Sedimenttransport styrs av snabba flöden och avrinningsområdets geo-

metri. När det snabba flödet överstiger en användardefinierad tröskel, transporteras 

sediment i en takt som är beroende av förhållandet mellan rinnsträckans längd och 

tillrinningsområdets areal. Detta bygger på antagandet att biflöden som har en liten 

areal i förhållande till rinnsträckans längd tenderar att ha lägre flödeshastigheter. 

Den verkliga mängden transporterad sediment är beroende av storleken av lag-

ringspoolen och transportkapaciteten. Förändringar i storleken på lagringspoolen 

beräknas som skillnaden mellan sedimentmobilisering orsakad av regn och sedi-

menttransport. 
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Sedimentmobilisering och transport i vattendragen simuleras som en funktion av 

flödeshastighet. Flödeshastigheten simuleras som en funktion av avrinningen. Av-

rinningen är en funktion av bidrag från uppströmsområden, snabba och långsamma 

flöden samt grundvatten. Flödeshastigheter antas vara enhetliga i varje beräknings-

enhet (rinnsträcka). Flödeshastighet och vattendragets geometri styr både graden av 

sedimenttransport och den maximala kornstorleken på sedimentet som kan resus-

pendera. Högre flödeshastigheter behövs för att mobilisera större partiklar medan 

lerpartiklar tenderar att stanna längre kvar i suspenderad form. Suspenderade par-

tiklar sedimenterar i enlighet med Stokes lag. När flödeshastigheter minskar sedi-

menterar suspenderat material. 

Förutom input från den terrestra miljön, kan även suspenderat sediment i vatten-

draget genereras genom bankerosion som är beroende av flödeshastighet. Det antas 

att sediment som genereras genom flodbankserosion har samma partikelstorleks-

fördelning som jordarter i den terrestra fasen. 

Sävjaån simulerades som ett avrinningsområde med fem rinnsträckor med följande 

utloppsstationer: Ingvasta, Lejsta, Brostugan, Funbo kyrka och Kuggebro (Figur 5). 

Strukturen av rinnsträckor baserades på lokaliseringen av mätstationer i avrin-

ningsområdet. Flödesmätningar fanns tillgängliga för Kuggebro, som också repre-

senterar utloppet av hela Sävjaåns avrinningsområde. Tidsserier av temperatur och 

nederbörd erhölls från en mätstation i Uppsala. Uppgifter rörande uppmätta halter 

av suspenderat sediment fanns tillgängliga för alla fem mätstationer för period 

mellan 1989 och 1992. Därför utfördes kalibreringar av INCA-Sed för denna tids-

period och alla dessa fem mätstationer.  

Fyra markanvändningstyper motsvarande skog, öppen mark, åkermark och urban 

mark användes i simuleringen. Samma kornstorleksfördelning antogs representativ 

för alla markanvändningstyper (40% lera, 40% silt, 10% fin sand, 5% medelgrov 

sand och 5% grov sand) med undantag för skog där kornstorleksfördelningen defi-

nierades som 30% ler, 30% silt, 30% fin sand, 5% medelgrov sand och 5% grov 

sand. 

Som det nämndes tidigare kräver INCA-Sed dygnsvisa tidsserier av hydrologiskt 

effektivt regn och underskott i markvattenhalt. Dessa måste erhållas från en extern 

avrinningsmodell, i detta fall HBV. Hydrologiskt effektivt regn beräknas genom att 

subtrahera summan av interception (vattnet som fastnar på vegetationstäcket utan 

att nå marken) och evapotranspiration från summan av regn- och snösmältningsvat-

ten. HBV-kalibrering utfördes för perioden mellan 1965-01-01 och 2011-08-31. 

I ett sista modelleringssteg användes INCA-Sed parameteruppsättning erhållen vid 

modellkalibreringen för period 1989-1992 tillsammans med HBV-modellens be-

räkningar av hydrologiskt effektivt regn för att beräkna sedimenttransport för hela 

tillgängliga perioden mellan 1965 till 2011. 

Med HBV reproducerades den observerade avrinningen vid Kuggebro (Figur 13). 

Kalibreringen fångade säsongsdynamik men tenderade att överskatta avrinningen 
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vid höga flöden. Den uppnådda effektivitetskoefficienten på 0,75 accepterades som 

tillräckligt bra för att fortsätta med modelleringen av sedimenttransport. 

 
Figur 13. Uppmätt flöde och flöde modellerat med HBV för mätpunkten Kuggebro i Sävjaåns 
avrinningsområde.  

Efter kalibreringen var det möjligt att simulera koncentrationer av suspenderat 

material vid Ingvasta (Figur 14, effektivitetskoefficienten 0,39), samt koncentra-

tioner av suspenderat material (figur 15, effektivitetskoefficienten 0,09) och flöde 

(figur 16, effektivitetskoefficienten 0,84) vid Kuggebro. Ytterligare arbete krävs 

för att förbättra sedimentkalibreringar i de andra mätpunkterna. 

 

 
Figur 14. Uppmätta (punkter) och modellerade (linje) halter av suspenderat material vid Ingvasta. 

 



HAVS OCH VATTENMYNDIGHETEN  

Rapport  

 28 

 
Figur 15. Uppmätta (punkter) och modellerade (linje) halter av suspenderat material vid Kugge-

bro. 

Modellen kunde i stort återge dynamiken i halter av suspenderat material vid Ing-

vasta mätstation (Figur 14). Det finns inga uppenbara tidsperioder där modellen 

misslyckats, men med tanke på den lilla mängd data som fanns tillgängliga för 

kalibrering bör resultaten tolkas med försiktighet. Modellen lyckades inte reprodu-

cera dynamiken i uppmätta halter av suspenderat material vid Kuggebro (Figur 15), 

men en del av detta problem kan bero på en onormalt hög sedimentobservation i 

november 1991. Det med INCA-Sed modellerade flödet som beräknades med hjälp 

av tidsserien för den hydrologiskt effektiva nederbörden från HBV-modellen vid 

Kuggebro uppvisade hög överrensstämmelse med det uppmätta flödet. (Figur 16). 

 

 
 

Figur 16. Uppmätt flöde och flöde modellerat med INCA-Sed för mätpunkten Kuggebro i Sävjaåns 
avrinningsområde. 
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Ett exempel på resultat av modelleringen för hela perioden för vilken fanns mätdata 

visas i figur 17 som jämförelse mellan uppmätta och modellerade årliga medelhal-

ter. Med tanke på hög variation i uppmätta halter av suspenderat material fångar 

INCA-Sed modellen väl storleksordning på medelhalterna och även mellanårsdy-

namiken, undantaget 1980-talet.   

 

 
 

Figur 17. Modellerade och observerade årliga medelhalter av suspenderat material, samt lägsta 

och högsta observerade halter vid Kuggebro station.   

INCA-Sed har tidigare tillämpats i Finland och Storbritannien, men detta är den 

första gången som modellen tillämpats i Sverige. Denna tillämpning visar att mo-

dellen kan vara användbar för att öka förståelsen av sedimentmobilisering och 

transport även under svenska förhållanden. De flesta vattenkvalitetsmodeller foku-

serar antingen på hydrologi eller på näringsämnestransport. Eftersom både närings-

ämnen (t ex fosfor) och andra föroreningsämnen (metaller, organiska ämnen mm) 

transporteras även som bundna till markpartiklar är det av största betydelse att 

kunna få en djupare förståelse av källorna, mobiliseringsprocesserna och transport-

dynamiken av suspenderat material.  

Vidare arbete krävs med INCA-Sed modellen för att öka tillförlitligheten och 

minska osäkerheterna. För Sävjaån åstadkoms bättre överensstämmelse längst upp 

och längst ner i avrinningsområdet medan överrensstämmelsen med uppmätta vär-

den var låg i centrala delar av avrinningsområdet som ligger nedströms större sjöar. 

På samma sätt behövs fler studier av fördelningen och den relativa betydelsen av 

fälterosion gentemot flodbankserosion. 

Det är uppmuntrande att modellen kan simulera effekterna av snösmältningen på 

sedimentmobilisering och transport. Detta är oerhört viktigt i de svenska klimatiska 

förhållandena. Flera modelltillämpningar bör göras för att bättre förstå styrkor och 

svagheter av INCA-Sed modellen under svenska förhållanden. 
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Inom ramen för detta projekt fanns det lite utrymme för ingående jämförelser av 

modellresultat och mer detaljerade studier och analyser av framtagna databaser. 

Användningen av enkla hydrologiska modeller kan hjälpa oss att bättre förstå och 

förklara erhållna resultat från miljöövervakningsprogram och i grova drag identifi-

era mekanismer som orsakar mobilisering och transport av suspenderat material. 

Däremot finns det väldigt begränsade möjligheter att med dessa modeller beräkna 

effekter av förändringar i t ex klimatet eller markanvändningen på sedimenttrans-

port. Därför behövs det olika typer av verktyg och modeller som kan nyttja och 

förädla befintlig data. Befintliga miljöövervakningsdata med långa tidsserier utgör 

en mycket bra grund även för framtida modellerings- och riskbedömningsinsatser. 

Däremot kan den grova rumsliga upplösningen i miljöövervakningsdata vara be-

gränsande för t ex en säker identifiering av mest erosionsbenägna delar av ett av-

rinningsområde medan låg upplösning i tid (t ex månatlig provtagning) begränsar 

möjligheter att studera förlopp av korta och intensiva erosionsepisoder. Därmed 

borde kortare men mer intensiva studier inom avrinningsområden som redan ingår i 

miljöövervakningsprogram vara ett bra komplement för att få synergieffekter och 

möjliggöra djupare studier av erosionsprocesserna.  
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