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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 SMED:s hemsida 

www.smed.se. 
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Förord 

Den hydrologiska indelningen av avrinningsområden som ska användas inom 

PLC6 (Pollution Load Compilation 6) och inom svensk vattenförvaltning har juste-

ras och anpassas till Vattenmyndigheternas vattenförekomster. I samband med den 

finare geografiska indelningen, som den nya hydrologiska indelningen innebär, 

behöver SMED Vatten genomföra en översyn av metodiken för de olika beräk-

ningsstegen och anpassa dessa till en finare skala. En av dessa anpassningar är att 

ersätta HBV-NP-modellen, som tidigare har använts i samband med PLC-

rapportering, med HYPE-modellen. 

För att bevara spårbarheten i beräkningar, som ligger till grund för tidigare rappor-

teringar, och samtidigt bibehålla noggrannheten och upplösningen i framförallt 

beräkningen av jordbruksåtgärders inverkan på läckaget anpassas HYPE-modellen 

så att markläckaget (kväve och fosfor) motsvarar det som användes i HBV-NP-

modellen.  

HBV-NP-modellen har med tidigare metodik erhållit bruttobelastning av kväve och 

fosfor för olika marktyper. Dessa har erhållits från andra beräkningsmodeller som 

NLeCCS för jordbruksmarken och enklare algoritmer för skogsmark, fjäll, hygge, 

myr och övrig öppen mark. 
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Sammanfattning 

Projektets huvudsyfte är att sammanfoga HYPE-modellens (SMHI:s vattenkvalitets 

modell) beräkningar av vattenflöde samt kväve- och fosforprocesser med beräk-

nade markläckagekoefficienter och typhalter. I projektet utreds även behovet av att 

tillföra en säsongsdynamik i läckaget av fosfor från åkermark. 

De typhalter för skog, myr, öppen mark, fjäll och hygge som använts vid PLC5-

beräkningarna samt jordbruksläckage från NLeCCS har applicerats på alla delav-

rinningsområden i S-HYPE 2010. 

De ursprungliga markprocesserna i HYPE-modellen är helt bortkopplade så att 

inget kväve- och fosforläckage beräknas. Istället beräknas markläckaget utifrån 

läckagekoefficienter och typhalter samt det vatten som lämnar varje markanvänd-

ning. Markanvändningen i dessa beräkningar skiljer sig något från markanvänd-

ningen i S-HYPE, därför viktas markläckaget mellan beräkningarna enligt en kopp-

lingstabell. För de flesta markanvändningar finns en månadsvariation i form av en 

månadskoefficient som läggs till markläckaget från varje markanvändning för att 

skapa en årsdynamik.  

Efter att markläckaget, beräknat utifrån läckagekoefficienterna och typhalterna, 

implementerats sker inga förändringar av de processer som finns i originalversion-

en av HYPE. Alltså vidtar de inbyggda sjö- och vattendragsprocesser som existerar 

sedan tidigare i modellen.  

Projektet, som enbart syftar till att sammanfoga HYPE-modellens beräkningar med 

beräknade markläckagekoefficienter från NLeCCS och övriga typhalter, innebär 

inte att modellen är färdig för beräkningarna till PLC6. En omfattande validering 

av modellen återstår för att utvärdera resultatets kvalitet och bedöma huruvida 

eventuella problem bör hanteras innan modellen kan tas i bruk för PLC6-arbetet. 

Dessutom behöver modellens atmosfärsdeposition och källfördelning ses över. 

Slutsatsen gällande säsongsdynamik i läckaget av fosfor från åkermark är att fos-

forförluster, som orsakas av enstaka regntillfällen som skapar ytavrinning och 

makroporflöden, överskuggar eventuella tendenser till säsongsvariation av fosfors 

rörlighet och därmed även av fosforkoncentrationen i avrinnande vatten från åker-

marken. Dynamiken av fosfor- och kväveförlusten bedöms vara mer flödesbero-

ende än årstidsberoende. 
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Introduktion 

Två olika rapporteringar av Sveriges belastning på Östersjön görs till HELCOM, 

PLC (Pollution Load Compilation)-Annual och PLC-Periodical. PLC-Annual base-

ras på mätningar i flodmynningar, direkta utsläpp från punktkällor vid kusten och 

antaganden för de områden som saknar data medan PLC-Periodical baseras på 

beräkningar. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten ansvarar Svenska Miljö-

emissions Data (SMED) för dessa svenska beräkningar. 

Den senaste PLC-Periodical rapporteringen, PLC5, rapporterades för belastning 

och utsläpp avseende år 2006 (Brandt m.fl., 2008). Belastningsberäkningarna görs 

via SMED:s beräkningsverktyg TBV efter att samtliga SMED-parter levererat 

förädlade indata till systemet.  

Inom arbetet med svensk vattenförvaltning används ofta beräkningsresultat från 

PLC5-rapporteringen, både från TBV och från parternas förädlade indata. Vatten-

förvaltningen baserar mycket av sitt arbete på SMED:s information, som tidigare 

inte har varit anpassad till den skala som vattenförvaltningen efterfrågar. Vattenfö-

rekomstskalan (idag ca 27 000 områden) är en betydligt finare skala än vad som 

tidigare använts inom SMED:s internationella rapportering. Tidigare beräkningsre-

sultat som SMED har levererat har inom vattenförvaltningsarbetet ofta skalats ner 

till en nivå där representativiteten i den ursprungliga upplösningen i indata kan 

ifrågasättas. 

Den finaste geografiska indelningen som användes i PLC5 innehåller ca 13 000 

delavrinningsområden. Många indata finns inte representerade på denna fina skala 

och många modellberäkningar har gjorts på en grövre skala. 

I samband med krav på finare geografisk indelning behöver SMED Vatten genom-

föra en översyn av metodiken för de olika beräkningsstegen och anpassa dessa till 

finare skala. En av dessa anpassningar är att ersätta HBV-NP modellen med 

HYPE-modellen, som till sin uppbyggnad är anpassad för ett stort antal beräk-

ningsområden och har en bättre koppling mellan vatten och näringsämnesdynamik. 

På så sätt möjliggörs beräkningar av vattenföring och transport av N och P på vat-

tenförekomstskala. 

HBV-NP modellen har med tidigare metodik erhållit bruttobelastning av N och P 

för olika marktyper från andra beräkningsmodeller, såsom NLeCCS för jordbruks-

mark och enklare algoritmer för skogsmark, fjäll, hygge, myr och övrig öppen 

mark, samt stora och små punktkällor som indata i total belastning. NLeCCS är ett 

beräkningssystem bestående av simuleringsmodellerna SOILNDB (beräkning av 

N) och ICECREAMDB (beräkning av P) och en svit av beräkningsverktyg för 

hantering av SCB:s odlingsstatistik och växtföljdsgenerering och för hantering av 

utdata. NLeCCS är speciellt utvecklat för att hantera komplexiteten i jordbrukssy-

stemet och för att möjliggöra analys av olika jordbruksåtgärders inverkan på läcka-

get av N och P.  
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I den nuvarande versionen av HYPE, som finns uppsatt för Sverige, är en förenklad 

form av markläckaget integrerat i modellen. För att ytterligare förbättra beskriv-

ningen av markprocesserna i modellsystemet, samt för att underlätta en jämförelse 

av markläckaget med den metodik som använts i tidigare PLC-beräkningar och de 

fördjupade uppföljningarna av miljömålet ”Ingen övergödning” behöver HYPE-

modellen integreras med NLeCCS och övriga typhalter. På så vis bibehålls nog-

grannheten och upplösningen i framförallt beräkningen av jordbruksåtgärders in-

verkan på läckaget. Det öppnar också för möjligheter till utveckling av beräkningar 

och analys av åtgärder i andra markanvändningsområden, till exempel skog.  
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Syfte 

Syftet med detta projekt är att sammanfoga HYPE-modellens (SMHI:s vattenkvali-

tetsmodell) beräkningar av vattenflöde samt kväve- och fosforprocesser i vatten-

drag och sjöar med beräknade markläckagekoefficienter från NLeCCS och skogs-

algoritmer samt typhalter från myr, hyggen, fjäll och öppen mark. 

Inom projektet utreds även behovet av att tillföra en säsongsdynamik i läckaget av 

fosfor från jordbruksmark. 
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Bakgrund 

HYPE-modellen 

HYPE (Hydrological Predictions for the Enviroment) är en högupplöst hydrologisk 

modell som beräknar vattenflöden och vattenkvalitet (omsättning och transport av 

kväve och fosfor) mellan sjöar, vattendrag och mark (Lindström m.fl., 2010).  

Varje huvudavrinningsområde består av ett flertal delavrinningsområden som alla 

innehåller ett antal markklasser. Varje markklass utgörs av en kombination av en 

jordart och en markanvändning där varje markklass kan ha upp till tre markskikt, i 

djupled, med specifika parametrar. Kombinationen av jordart och markanvändning 

bildar en så kallad SLC-klass (Soil Landuse Class). I originalversionen av HYPE 

rör sig vatten och lösta näringsämnen mellan markskikten enligt Figur 1. SLC-

klassen, som motsvarar den minsta rumsliga enheten, är inte kopplad till dess geo-

grafiska läge men motsvarar dess area inom delavrinningsområdet. 

Överskottsvatten ovanför stream depth kan dränera från alla marklager såvida 

markfuktigheten överstiger tröskeln för dränering, se Figur 1. Avrinningen som 

sker bestäms av ett antal avrinningskoefficienter (Lindström m.fl., 2010).  

Det finns två typer av vattendrag (åfåror) och sjöar i modellen, vilka benämns som 

lokala/interna (local) och huvud- (main) åfåror och sjöar. De lokala åfårorna och 

sjöarna tar endast emot avrinning från deras respektive delavrinningsområde och är 

inom ett delområde sammanfogade till endast en åfåra och en sjö. Huvud-åfåror 

och sjöar utgör kopplingen mellan de olika delavrinningsområdena och tar emot 

flödet från lokala sjöar och vattendrag samt flödet från delavrinningsområden upp-

ströms.  

Sjöar är definierade som en markanvändning vars area bestämmer hur stor andel 

inom ett delavrinningsområde som utgörs av sjöar. Vattendragens längd uppskattas 

utifrån områdesarea i de fall en specifik längd inte anges. Flödet i vattendraget är 

fördröjt i tiden, enligt åfårans längd och vattnets hastighet.  

När kväve och fosfor når sjöar och vattendrag påverkas dessa av sedimentation, 

resuspension, primärproduktion, mineralisering och denitrifikation.  
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Figur 1 Schematisk skiss av HYPE:s källor och sänkor i markskikt, vattendrag och 

sjö. 

NLeCCS  

NLeCCS (Nutrient Leaching Coefficient Calculation System) är ett system för att 

beräkna utlakning av kväve och fosfor från jordbruksmark. Det består av en serie 

av olika beräkningsverktyg för hantering av in- och utdata, en växtföljdsgenerator 

och simuleringsmodellerna SOILNDB och ICECREAMDB (Figur 2).  

 

 

Figur 2 NLeCCS:s flödesschema 

Eftersom utlakningen är väderberoende använder NLeCCS "medelväder" för olika 

regioner baserat på en längre tidsperiod av väderdata. Information om vad och hur 

man odlar (odlingsstatistik huvudsakligen från SCB) och klimatdata (från SMHI) 

omvandlas i en så kallad växtodlingsgenerator till tidsserier av växtsekvenser, se 

Johnsson m.fl. (2008). Dessa växtsekvenser tas därefter omhand av två olika simu-

leringsmodeller: SOILNDB (för kväve) och ICECREAMDB (för fosfor). I parame-

teriseringen av simuleringsmodellerna tas hänsyn till olika jordartstypers hydrolo-

giska och kemiska egenskaper, liksom olika grödors egenskaper. Dessa levererar i 

sin tur tidsserier som visar normalläckaget av kväve och fosfor för olika marker i 

22 svenska regioner. Normalutlakningen räknas därefter om till utlakningskoeffici-

http://www-jordbruksmark.slu.se/AkerWebb/MgiPub/Index.jsp?PageID=0&PageType=2
http://hype.sourceforge.net/img/HYPE_schematisk.png
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enter för olika kombinationer av jordarter och grödor, och för fosfor även markfos-

forklass och lutning för varje region. Utlakningskoefficienterna används som indata 

för retentionsberäkningen i HBV-NP och så även i nyutvecklingen av HYPE. 

Läckagekoefficienten för kväve representerar utlakningsförlusten av löst mineral-

kväve från rotzonen, medan läckagekoefficienten för fosfor representerar både 

utlakning från rotzonen och borttransport med ytavrinning, i löst såväl som partiku-

lär form. För mer detaljerad information om beräkning av jordbruksläckaget, se 

Johnsson m.fl. (2008). 
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Metodik 

Sammanställning av läckage per delavrin-
ningsområde 

De typhalter för skog, myr, öppen mark, fjäll och hygge som använts vid PLC5-

beräkningarna samt jordbruksläckage från NLeCCS har applicerats på alla delav-

rinningsområden i S-HYPE 2010. Koncentrationen totalkväve, oorganiskt kväve, 

totalfosfor och löst fosfor har sammanställts och i vissa fall beräknats för ovanstå-

ende markanvändningar. 

I så stor utsträckning som möjligt har de tidigare beräknade värdena använts men 

eftersom modelluppsättningen av HYPE bygger på en annan områdesindelning än 

modelluppsättningen som användes under PLC5 krävdes vissa anpassningar. 

Sammanställningen av läckage per delavrinningsområde genomförs utanför HYPE-

koden. De olika halterna läses in från ett antal olika filer, vars källor redovisas i 

kapitlen nedan, med hjälp av ett fristående program. Halterna läses därefter in via 

den indatafil som beskriver varje delområdes egenskaper i HYPE. 

Typhalter skog, myr, öppen mark, fjäll och hygge 

För markanvändningarna skog, myr, öppen mark, fjäll och hygge har de typhalter 

och ekvationer som användes vid PLC5-beräkningarna använts. Beroende på vil-

ken skogsregion och, för öppen mark, vilken regionÖppen ett område ligger i an-

vänds dessa fasta halter och ekvationer. I de ekvationer, för totalkväve och totalfos-

for i den norra skogsregionen, där läckaget beror på medelhöjden har denna häm-

tats per delavrinningsområde ur S-HYPE 2010.  

För kväveläckage från hyggen i södra Sverige beräknades oorganiskt kväve enligt 

den ekvation som beror på kvävedepositionen. Kvävedeposition har hämtats från 

PLC5, se Tabell 1 (Brandt m.fl., 2008). 

Tabell 1 Källor för information som används i sammanställningen av typhalter för 

skog, myr, öppen mark, fjäll och hygge. 

Data Källa 

Typhalter (förutom organiskt kväve från hyggen) Indata-filer till HBV-

NP 

Medelhöjd S-HYPE2010 

Skogsregioner och regionÖppen PLC5 

Kvävedeposition PLC5 

Typhalt organiskt kväve från hyggen PLC5 
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Jordbruksmark 

KVÄVE 

För kväveläckaget har samma underlag använts som vid PLC5-beräkningarna, se 

Tabell 2.  

Alla delavrinningsområden i S-HYPE med jordbruksmark har matchats mot ett 

delavrinningsområde i PLC5. Då det saknats värde för jordbruksdata (grödor eller 

jordart) i något delavrinningsområde i PLC5 har informationen hämtats från närm-

aste område med värden.  

Tabell 2 Källor för information som används i sammanställningen av läckagekoeffici-

enter för jordbruksmark (kväve). 

Data Källa 

Jordarter PLC5 

Grödofördelning PLC5 

Läckageregioner PLC5 

Läckagekoefficienter PLC5 

FOSFOR 

För att erhålla fosforläckaget från jordbruksmark användes den ekvation av fosfor-

läckagekoefficientens beroende av lutning och markfosforhalt som togs fram i 

samband med projektet Automatisering av beräkningsrutiner i NLeCCS (Persson, 

2009). Detta är en helt ny funktion som tagits fram för att introduceras i beräkning-

arna för PLC6. Ekvationen ger en möjlighet att anpassa läckagekoefficienterna till 

lokala förhållanden vad gäller lutning och markfosforhalt i varje delavrinningsom-

råde i stället för som tidigare till lutning och markfosforhalt i varje läckageregion.  

I den nya beräkningen används förutom jordart och grödofördelning även P-HCl- 

och lutningsklass för respektive delavrinningsområde. Jordart och grödofördelning 

erhålls från samma källor som för kväve, se Tabell 3.  

Tabell 3 Källor för information som används i sammanställningen av läckagekoeffici-

enter för jordbruksmark (fosfor). 

Data Källa 

Jordarter PLC5 

Grödofördelning PLC5 

Läckageregioner PLC5 

Ekvationskoefficienter  SLU 

Lutning och P-HCl SLU 
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Koppling till markanvändning 

För att göra det möjligt att beräkna ett läckage från marken så multipliceras det 

vatten som lämnar marken med läckagekoefficienten (inkluderar typhalter och 

läckagekoefficienter, se nedan) för varje markanvändning i ett delområde. 

I S-HYPE finns totalt 12 markanvändningar som tagits fram utifrån CORINE. 

Markanvändningen som läckagekoefficienterna baseras på kommer från Lantmäte-

riets Översiktskartan (Röda kartan) och är uppdelad i 8 markanvändningar varav 6 

har en läckagekoefficient knuten till sig. För att kunna koppla vatten per markan-

vändning enligt S-HYPE med läckagekoefficienter per markanvändning enligt 

TBV, användes en kopplingstabell, Tabell 4, mellan CORINE och Röda kartan.  

Tabell 4 Kopplingstabell för markanvändningar som används inom TBV (PLC5) och 

S-HYPE 

PLC5 S-HYPE 

Tätort (Urban)0.04 + (Övrig mark)0.12 

Öppen mark (Urban)0.96 + (Övrig mark)0.88 + 

(Skog(barr))0.2 + Kalfjäll 

Jordbruk Jordbruk + Extensiv vall 

Skog Skog(Löv) + (Skog(Barr))0.8 

Fjäll  Glaciär 

Myr Kärr + Mosse 

Vatten Sjö 

Hygge Hygge 

Modellförändringar 

HYPE 4_0_0 är skriven i Fortran 95 och består av ett antal moduler som separerar 

de olika processerna som modellen hanterar. Förändringarna som har genomförts 

inom ramen för detta projekt har framför allt skett i modulen MODELMODULE 

där vatten och koncentrationer hanteras i de olika åfårorna i den så kallade routing-

delen. Inläsning av de, för varje delområde, specifika egenskaperna sker via Geo-

Data.txt. Kalibreringsparametrar och numera månadsvariationskoefficienter läses 

in via Par.txt. 

De värden på kväve- och fosforläckage som används är beräknade för ”övergången 

mellan mark och vatten”. Därför har det bedömts lämpligt att i HYPE införa dessa 

där vattnet rinner från marken till den så kallade lokala åfåran, se Fel! Hittar inte 

referenskälla.. 

För att koppla bort det markläckage av kväve och fosfor som modellen tidigare 

beräknade har flödet och koncentrationen som nådde åfåran via marken nollställts. 

Den markretention som, i HBV-NP, verkade på delar av utsläppen från enskilda 
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avlopp finns inte kvar. I stället verkar en retention i den lokala åfåran. Detta är 

något som bör studeras i valideringen så att det fungerar på ett tillfredsställande 

sätt.  

I den nya retentionsberäkningen som beräknas med HYPE kommer flödesberoen-

det och årstidsdynamiken av retentionen att tas om hand i den lokala åfåran för 

både kväve och fosfor på ett förhoppningsvis tillfredsställande vis. Eventuellt 

skulle ett flödesberoende samband med årsmedelkoncentrationen kunna läggas till 

retentionsberäkningen för att minska risken för en överskattning av transporten vid 

höga vattenflöden oavsett säsong. 

Då koncentrationerna av kväve och fosfor ska läggas till det vatten som rinner ut 

från markskikten är det nödvändigt att vattenmängderna från de olika markklasser-

na behandlas separat, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Därför sparas mängden 

vatten, som når den lokala åfåran, från varje SLC-klass i ett delområde. Detta gör 

det möjligt att med hjälp av Fel! Hittar inte referenskälla. beräkna flödet från 

varje markanvändning och multiplicera med motsvarande läckagekoefficient. 

För de flesta markanvändningar finns en månadsvariation i form av en månadsko-

efficient som skapar en årsdynamik i markläckaget. Månadsvariationen används för 

markläckage från skog, hygge, fjäll, myr och öppen mark gällande kväve. För fos-

for används en månadsvariation för skog, hygge, fjäll och myr i den norra skogs-

regionen. Månadsvariationskoefficienten läses in via Par.txt. I modellen kontrolle-

ras vilken skogsregion (norra, sydöstra eller sydvästra) varje delområde tillhör och 

därefter tilldelas en månadsvariation efter markanvändning. För områden med 

markanvändningen öppen mark kontrolleras om området ligger inom läckageregion 

11, 12, 21, 22.  Ligger området inom någon av dessa regioner skiljer sig månadsva-

riationen, se Brandt m.fl., 2008. 

Den belastning som når den lokala åfåran beräknas som produkten av vattnet från 

en viss markanvändning och den unika koncentrationen uppdelad i fraktioner (or-

ganiskt-/oorganiskt kväve eller löst-/partikulärt fosfor) samt den för markanvänd-

ningen och månaden unika variationskoefficienten. Detta resulterar i en beräknad 

belastning som varje dygn når den lokala åfåran. Ett dygn utgör modellens beräk-

ningssteg. 

Efter att markläckaget, beräknat utifrån läckagekoefficienterna, implementerats 

sker inga förändringar av de processer som finns i originalversionen av HYPE. 

Alltså vidtar de inbyggda sjö- och vattendragsprocesser som existerar sedan tidi-

gare i modellen. Förändringarna som har genomförts påverkar inte de processer 

som endast hanterar vattnets transport i marken. 
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Säsongsdynamik i kväve- och fosforläckage 
från jordbruksmark 

I beräkningsarbetet för PLC4 (TRK-projektet; Naturvårdsverket 2002) utreddes 

behovet av att inkludera en säsongsdynamik i de läckagekoefficienter för kväve 

som exporterades från NLeCCS för retentionsberäkning i HBV-NP. Slutsatsen blev 

då att variation i läckaget från rotzonen i huvudsak kunde betraktas som flödesbe-

roende och inte direkt årstidsberoende på grund av andra markprocesser. Man 

valde därför att bibehålla ett årsmedelvärde för läckagekoefficienten från NLeCCS 

och istället lägga på en dynamik i retentionsberäkningen (Naturvårdsverket, 2002). 

Motsvarande utredning av möjligheten/behovet av en säsongsdynamik i läckageko-

efficienten för fosfor har däremot inte tidigare gjorts, och har därför inkluderats 

inom ramen för detta projekt. Beräkningarna för PLC görs genom att loopa en 20-

års klimatsekvens 500 gånger så att en växtföljd på 10 000 år simuleras (Johnsson 

m.fl., 2008). Det innebär att varje år i klimatsekvensen förekommer 500 gånger 

men med någon av de 12 olika grödorna. För att kunna bedöma om det finns en 

systematisk årstidsdynamik i fosforkoncentrationsvärdena beräknade med 

ICECREAMDB sparades alla 10 000 års beräkningar som separata resultat. Det 

gjorde att varje år kunde hanteras med en upplösning på dygnsbasis och användas 

för analys av systematisk variation av koncentrationerna.  

 Figur 3 T.V. Exempel på markanvändning inom ett delområde och hur markläckaget beräknas. 

T.H. Beskrivning av vattnets väg i HYPE-modellen och den punkt där det nya markläckaget 

införts. 
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Resultaten för samtliga kombinationer av årtal och en viss gröda användes för att 

göra medelkoncentrationer på dagsbasis per år och månadsbasis för hela tidspe-

rioden och för olika fosforfraktioner. Här presenteras resultaten för koncentrationen 

av totalfosfor (tot-P) i totala avrinningen för vårkorn. Beräkningarna är gjorda för 

jordarten silty loam, fosforklass (P-klass) 2 och lutningsklass 2. Beräkningen gjor-

des på samma indata och modelluppsättning av ICECREAMDB (version 

1.0.34/ICECREAM version 1.0.28) som användes för PLC5. 
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Resultat 

Utvärdering av säsongsdynamik av fosfor 

Beräkningarna visade att koncentrationen av fosfor i avrinningsvattnet från fältet  

(matrixflöde + makroporflöde + ytavrinning) var mycket episodberoende (Figur 4). 

De dagar då ett nederbördstillfälle medförde att makroporflöde eller ytavrinning 

uppstod blev fosforkoncentrationen mycket hög i förhållande till den betydligt 

lägre koncentrationen som resulterade från avrinning med endast matrixflöde. Epi-

soderna med makroporflöde och ytavrinning följde inte något årstidsmönster. De 

bestämdes inte heller av grödotyp, det vill säga permanent vall eller ettårig gröda. 

De mycket höga temporära koncentrationerna kommer att få genomslag på medel-

koncentrationen de månader då de uppträder. Eftersom episoderna inte är tydligt 

säsongsbundna blir det svårt att inkludera dem i en säsongsdynamik för medelkon-

centrationen av fosfor. 

Månadsmedelvärden för hela den beräknade perioden (500 loopar med 20-års kli-

matserie) och för de år då vårkorn odlats (1796 år) visar på en säsongsdynamik och 

ett tydligt omvänt samband mellan avrinning och koncentration av tot-P (Figur 5). 

Orsaken till detta är i huvudsak en utspädningseffekt vid höga vattenflöden. Den 

starka kopplingen mellan flöde och koncentration gör det känsligt att koppla ihop 

koncentrationsvärdena med andra flöden än det som använts för koncentrationsbe-

räkningen. Om till exempel höga fosforkoncentrationer vid lågt flöde beräknade 

med ICECREAMDB i NLeCCS kombineras med högre flöden beräknade med S-

HYPE eller någon annan hydrologisk modell blir risken för överskattning av trans-

porten stor. 
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Figur 4 Dygnsmedelvärden för avrinning (total discharge [l/ha]; svarta cirklar) och 

koncentration av tot-P i avrinningsvattnet (c_totP [mg/l]; röd kurva). Endast 12 av 

totalt 20 beräknade år visas i figuren.  Medelvärdena är beräknade från de år då 

vårkorn odlades under den växtföljd på 10 000 år som beräknades (500 loopar av en 

20 årig klimatserie; Johnsson m.fl., 2008) och antal samples varierar mellan 72 och 

104 för varje medelvärde. 
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Figur 5 (a) Frekvens av årsvis förekommande vårkorn under en 10 000 år lång växt-

följdssekvens beräknad i PLC5 för läckageregion 6: Mälar- och Hjälmarbygden, och 

(b) månadsvisa medelvärden för total avrinning [l/ha] (staplar) och koncentration av 

tot-P i avrinnande vatten [mg/l] (kurva). 

Slutsatsen är att fosforförluster som orsakas av enstaka regntillfällen som skapar 

ytavrinning och makroporflöden överskuggar eventuella tendenser till säsongsvari-

ationer i fosfors rörlighet och därmed fosforkoncentrationen i avrinnande vatten 

från åkermarken (Figur 4). Därför bedömer vi, på motsvarande sätt som för kväve, 

att dynamiken i fosforförlusten är mer flödesberoende än årstidsberoende genom 

andra markprocesser (Figur 5 a och b).  
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Validering och fortsatt utveckling 
inför PLC6 

Projektet som syftar till att integrera HYPE-modellens beräkningar med beräknade 

markläckagekoefficienter från NLeCCS och övriga typhalter innebär inte att mo-

dellen är färdig för beräkning till PLC6. Ett omfattande valideringsarbete av mo-

dellen återstår för att utvärdera resultatets kvalitet och bedöma huruvida eventuella 

problem bör hanteras. Läckagehalterna som använts inom projektet har baserats på 

delavrinningsområden i S-HYPE 2010. Då den nya versionen som baseras på vat-

tenförekomster börjar användas kommer läckagehalterna att behöva tas fram för de 

nya områdena enligt den, i det här projektet, framtagna metodiken.  

Validering av modellen är nödvändig för att säkerställa kvaliteten i modellens re-

sultat och är även nödvändig för att säkerställa möjligheten av jämförelse med 

tidigare rapporteringsresultat. Valideringen krävs också för att möjliggöra analyser 

av trender i närsaltsbelastningen på vattenmiljöerna över tid. 

Ny markanvändning och kalibrering 

S-HYPE som är den modelluppsättning som är framtagen och kalibrerad för Sve-

rige bygger i dag på en indelning av markanvändningar utifrån CORINE. Då be-

räkningarna i TBV görs utifrån markanvändningar som baserar sig på Röda kartan 

kan belastningen från ett delområde baseras på en felaktig balans mellan vattenfö-

ring och markläckage. Beskrivning av markanvändningen behöver enas för alla 

beräkningssystem i SMED. En översyn bör göras för att bestämma hur denna syn-

kronisering kan göras på bästa sätt – genom översättningskodning eller genom byte 

av markanvändningsdatabas i S-HYPE eller i TBV. 

Variation i punktkällor 

För att kunna lägga in tidserier och därmed ta hänsyn till den variation som finns i 

punktkällors faktiska utsläpp per år behövs en utveckling av modellen. Detta har 

inte ingått i aktuellt projekt men behövs för en bättre beskrivning av faktiska ut-

släpp. 

Atmosfärsdeposition 

Atmosfärdeposition i form av kväve (våt- och torrdeposition) har använts för sjöar 

och som underlag för beräkning av kvävetyphalter för avverkad skog i Sverige. Det 

senare har tagits hänsyn till vid framtagandet av en läckagekoefficient för hyggen, 

se Kapitel Sammanställning av läckage per delavrinningsområde. För deposition på 

sjöar finns möjligheten att lägga på summan av våt- och torrdeposition enkom för 

sjöar. För fosfor finns det möjlighet att lägga på partikulärt fosfor enbart på sjöar 

men möjligheten finns idag inte för löst fosfor. Depositionen av fosfor består av ett 
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medianårsvärde och varierar inte under året. För kväve har HBV-NP tidigare an-

vänt månadsvärden. Detta är inte möjligt i nuvarande modellversion och bör därför 

utvecklas. 

Källfördelning 

För att erhålla källfördelningen från HYPE finns SAP-HYPE (Source Apportion-

ment Program). Programmet är inte anpassat för hantering av de nya rutinerna för 

markläckage. Med programmet är det möjligt att beräkna belastningen till vattnet 

efter marken och dess motsvarande retention. Bland annat ges retentionen för brut-

tobelastningen till en utvald utloppspunkt som i det här fallet bör motsvara myn-

ningspunkten i havet. För att säkerställa att beräkningskedjan är korrekt bör det 

kontrolleras att den beräknade retentionen är den samma som förväntas användas 

inom TBV. I SAP-HYPE finns även möjlighet att ta fram motsvarande retention 

för ett delavrinningsområde. I vilken utstäckning detta kan vara intressant bör 

också undersökas då det inom många andra tillämpningar ansetts användbart att ha 

den lokala retentionen i ett delavrinningsområde. 
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