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Sammanfattning
I tidigare rapporteringar inom SMED har den hydrologiska modellen, HBV,
använts för beräkning av avrinning och dess tilläggsmodell för
vattenkvalité, HBV-NP, för beräkning av retention av kväve och fosfor. I
samband med krav på finare geografisk indelning genomför SMED en
översyn av metodiken för de olika beräkningsstegen som ligger till grund
för HELCOM PLC Periodical-rapporteringen.
Då avrinningsdata inför kommande HELCOM PLC Periodical-rapportering
(PLC6) förväntas levereras på vattenförekomstskala, ca 22 000
beräkningsområden, kommer byte av beräkningsmodell att vara nödvändigt.
HYPE-modellen är till sin uppbyggnad anpassad för att hantera ett stort
antal beräkningsområden.
Innan PLC6-beräkningarna genomförs är det viktigt att klarlägga vilka
konsekvenser ett byte av hydrologisk modell får för beräkning av avrinning
och i förlängningen för beräkning av markläckage, belastning och
källfördelning.
Oavsett metod är det viktigt att känna till kvalité och felkällor för de
metoder och modeller som används. För att analyser baserade på resultat
från kommande beräkningar ska kunna jämföras med tidigare analyser av
tidigare rapporteringsresultat inom de periodiska PLC-rapporteringarna är
det viktigt att skillnader mellan de olika modellerna klargörs.
En stor skillnad från tidigare är att avrinningsberäkning med HYPEmodellen är markanvändningsberoende vilket samma beräkning med HBVmodellen inte är. Att avrinningen är markanvändningsberoende innebär att
modellens kalibreringsparametrar kopplas till en specifik markklass,
bestående av en kombination av jordart och markanvändning. Det gör att
beräkningen av markläckage (vilken är avrinningsberoende) genomförs på
olika sätt i de två modellerna.
Syftet med den teoretiska utvärderingen är inte att bedöma vilken av de
hydrologiska modellerna som är bäst. Båda modellerna har för- och
nackdelar och båda modellerna används idag inom SMHI. Syftet med
utvärderingen är att förstå hur ett byte av hydrologisk modell kommer att
påverka belastningsberäkningarna av näringsämnen från land till hav.
Den hydrologiska jämförelsen har delats in i ett antal olika delmoment.
Modellerna jämförs på regional skala och i mindre områden med homogen
markanvändning. Förutom en regional analys utvärderas avrinningen även
på tre olika områdesstorlekar, mindre än 200 km2, mellan 200 och 2000 km2
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och större än 2000 km2. Den regionala jämförelsen, med avrinning från
HBV/PLC5 och S-HYPE görs även i TBV (Tekniskt beräkningsverktyg
Vatten) för att jämföra hur olika beräknade avrinningsuppgifter påverkar
belastningen av kväve och fosfor till havet.
Den utvärderade modelleringsperioden är samma beräkningsperiod som i
PLC5, 1985-2004. HYPE-modellen simulerar en något lägre avrinning än
HBV-modellen vilket leder till en lägre bruttobelastning av total mängd
kväve och fosfor till havet jämfört med HBV-modellens avrinning.
I jämförelsen mellan den totala avrinningen och den markspecifika
avrinningen är skillnaderna regionalt sett ganska små men då den
geografiska indelningen i kommande rapporteringar kommer att genomföras
på en mycket finare skala kan det få effekter lokalt.
Jämförelsen mellan den totala avrinningen som används i TBV och den
markspecifika avrinningen ger framförallt skillnader på myrmark, urban
mark och hyggesmark. Retentionsberäkningarna i SMED-HYPE kommer
därmed att ske på ett annat bruttoläckage än det som senare beräknas i TBV.
Förutom skillnader i retention innebär det att då den totala avrinningen
används för dessa markanvändningar i TBV kommer läckaget att bli lägre i
TBV än i SMED-HYPE till följd av den lägre avrinningen.
Skillnaderna mellan de dominerande källorna, öppen mark, skog och
jordbruk är relativt liten. Lokalt sett kan skillnaderna dock vara av betydelse
även för dessa marktyper. Utvärderingen har endast gjort på
årsmedelavrinningen och hur skillnaderna över året ser ut är inte undersökts.
I TBV används månadsmedelavrinningen.
Skillnaden i bruttobelastning från diffusa källor av kväve beräknat i
samband med PLC5 beräkningen, då den uppgick till ca 132 000 ton/år,
minskades med ny beräknad avrinning med 3 %. Beräknades avrinningen på
en finare indelning minskades belastningen med 12 %. Bruttobelastning från
diffusa källor av fosfor beräknades i samband med PLC5 beräkningen till
3900 ton/år. Med ny beräknad avrinning minskades belastningen med 2 %.
Då avrinningen beräknades med den finare indelningen blev skillnaden i
belastning större, med ny avrinning minskade belastningen med 11 %.
Projektet slutsatser tyder på att skillnaderna i indata mellan
beräkningsunderlaget kommer att dominera över skillnader i hydrologisk
modell. Därmed har inga större skillnader mellan modellerna som kommer
att påverka avrinningen i TBV uppmärksammats. Skillnader i retention till
följd av förändrad modell av avrinningsberäkningar bör kommenteras i
samband med att det arbetet utförs i PLC6. Skillnaderna i avrinningen från
jordbruksmark jämfört med den sammanviktade totala avrinningen är

7

relativt liten m.a.p. att det senare viktas till en avrinning per läckageregion.
Inga skillnader som måste hanteras på något speciellt vis m.a.p. modellbyte
inför PLC6 har uppmärksammats i det här projektet.
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Summary
In previous reports SMED has used the hydrological model, HBV, for
calculation of runoff and its additional model, HBV-NP, for water quality,
to calculate the retention of nitrogen and phosphorus. In connection with
demands for finer geographical division SMED conducts a review of the
methodology for the various steps of calculation that is the basis for
HELCOM PLC Periodical reporting.
The HYPE model is in its structure adapted to handle a large number of
calculation areas. As the runoff data for future HELCOM PLC Periodical
reporting is expected to be set up for about 22,000 sub basins, a replacement
of the previously used HBV model will be necessary.
Before PLC6 calculations are carried out it is important to clarify the
impacts of a change in hydrological model, for calculating runoff and
ground leakage of nutrients, load and source distribution.
For analyzes based on results from future calculations to be compared with
previous analyzes of the previous reporting results in the periodic PLC
report it is important that the differences between the various models are
clarified.
A big difference from before is that runoff calculation using the HYPE
model is dependent on land use compared to the same calculation with the
HBV model. Runoff calculated in HYPE is dependent on land use which
means that the model calibration parameters are linked to a specific land
class, consisting of a combination of soil type and land use. The calculation
of leakage of nutrients, which is runoff-dependent, is consequently
implemented differently in the two models.
This project evaluates the differences in the calculation results that will
eventually be used in TBV (Technical calculation tool, water, Swedish
acronym). The model differences described in this project does not handle
differences due to the model set (eg S- HYPE and HBV -NP sets for PLC5).
It is not possible to evaluate the hydrology without regard to land use. The
report analyzes the differences in estimated runoff and discharge between
HBV and HYPE for areas with a dominant share of forest and open land.
Open land is defined in the same way as for the HBV model which is the
remaining land apart from forest.
The purpose of the theoretical evaluation is not to judge which of the
hydrological models is best. Both models have pros and cons, and both
models are currently used at SMHI. The purpose of this evaluation is to
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understand how a change in hydrological model will affect load calculations
of nutrients from land to sea.
The hydrological comparison has been divided into a number of different
parts. The models are compared on a regional scale and in smaller areas
with homogeneous land use. Further, a regional analysis of runoff is
evaluated in three different area sizes; smaller than 200 km2, between 200
and 2000 km2 and greater than 2000 km2. The regional comparison, with
runoff from HBV/PLC5 and S-HYPE is done in TBV to compare how
different expected runoff data affect the gross load of nitrogen and
phosphorus to the sea.
The evaluated modeled period is the same reference period used in PLC5,
1985-2004. The HYPE model simulates a slightly lower runoff than the
HBV model which leads to a lower gross load of total nitrogen and
phosphorus to the ocean.
In the comparison between the total runoff and soil specific runoff
differences regionally are quite small but as the geographical areas in future
reports will be conducted on a much finer scale, it can have effects locally.
When comparing the total runoff as used in TBV with the soil-specific
runoff, the primary differences appear in swamps, wetlands, urban land and
clearings. Calculations of retention in SMED HYPE will therefore take
place in a different gross leakage than the same calculation calculated in
TBV. In addition to differences in retention it means that when the total
runoff is used in TBV, the leakage of nutrients will be lower, due to the
lower drainage.
The differences between the predominant sources, open land, forest and
agriculture are relatively small. However, on a local scale, the differences
may become important for these land use types. The evaluation was only
done on yearly average runoff. How the differences over the year looks are
not investigated. TBV use monthly average runoff.
The difference in gross load from diffuse sources of nitrogen calculated in
connection with PLC5 calculation, about 132 000 tonnes / year, was reduced
by 3% when including the new estimated runoff Estimated runoff at a finer
geographical division reduced the load by 12%. Gross load from diffuse
sources of phosphorus were calculated in relation to PLC5 calculation to
3900 tons / year. When including the new estimated runoff, the load was
reduced by 2%. When runoff was calculated on a finer geographical
division, the load was reduced by 11%.
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The project findings suggest that differences in input between the
assessment base will dominate over differences in hydrological model.
Thus, no major differences between the models that will affect the runoff in
TBV have been noticed. Differences in retention due to changes in the
model of runoff calculations should be commented on in the context of the
work done in PLC6. The difference in runoff from agricultural land,
compared to the same weighted total runoff is relatively small. No
differences that need to be handled in any special way due to model change
in connection with PLC6 have been highlighted in this project.
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Bakgrund
I tidigare rapporteringar inom SMED har den hydrologiska modellen, HBV,
använts för beräkning av avrinning samt dess tilläggsmodell för
vattenkvalité, HBV-NP, använts för beräkning av retention av kväve och
fosfor. I samband med krav på finare geografisk indelning genomför SMED
en översyn av metodiken för de olika beräkningsstegen som ligger till grund
för HELCOM PLC Periodical-rapporteringen. Beräkningsmetoden används,
förutom för PLC-beräkningar, även i den fördjupade uppföljningen av
miljömålet Ingen övergödning. Som en följd av anpassningen till finare
geografisk skala ersätts HBV med HYPE-modellen. Att sätta upp HBVmodellen på en finare skala än det som gjordes i den femte PLC Periodicalrapporteringen (PLC5, ca 1 100 beräkningsområden) är för komplicerat då
modellen har en begränsning i antal områden innan den blir för tungarbetad.
Resultaten till PLC-Periodical beräknas med SMED:s egna
beräkningsverktyg Tekniskt Beräkningsystem Vatten (TBV). Alla parter
inom SMED bistår med sina förädlade indata och TBV beräknar,
sammanställer och källfördelar den totala belastningen till havet.
HYPE-modellen (HYdrological Predictions for the Environment) är till sin
uppbyggnad anpassad för att hantera ett stort antal beräkningsområden. Då
avrinningsdata inför kommande HELCOM PLC Periodical-rapportering
(PLC6) förväntas levereras på vattenförekomstskala, ca 22 000
beräkningsområden, kommer byte av beräkningsmodell att vara nödvändigt.
HYPE finns idag uppsatt på nationell skala (S-HYPE). Aktuell S-HYPE
baseras på SVAR 2012 vilket delas in i ca 37 000 delavrinningsområden till
dagens 22 000 vattenförekomster.
Trots byte av hydrologisk modell eftersträvas att så långt som möjligt
använda samma beräkningsmetodik som inom tidigare PLC-rapporteringar.
I syfte att bibehålla samma metodik för beräkningen av markläckage av
kväve och fosfor från framförallt jordbruksmark, har HYPE-modellen därför
gjorts om. Läckaget beräknas enligt tidigare metodik med hjälp av NLeCCS
(system för beräkning av läckagekoefficienter baserat på modellerna
SOILNDB och ICEDREAMDB) och hanteras på samma sätt som
läckagekoefficienter använts i HBV-NP-modellen. Den anpassade versionen
av HYPE kallas SMED-HYPE.
Spårbarheten i de beräkningar som ligger till grund för tidigare
rapporteringar förenklas om det inte sker för stora förändringar mellan
beräkningsåren För att spåra vad varje enskild förändring i metodik medför i
förändrad belastning för ett beräkningsår krävs att man räknar om
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belastningen för det året. För att göra en uppföljning av förändrad belastning
mellan olika år (som i miljömålsuppföljningen) krävs att man har samma
beräkningsmetodik båda år eller kan beräkna skillnaden av effekten av byte
av metodik mellan åren. Då det handlar om att jämföra resultat som tas fram
mer sällan än varje år blir det svårare att tolka om ett förändrat resultat beror
på förändring i indata eller i beräkningsmetodik. Om skillnaden i
belastningen på grund av förändrad metodik blir betydande, så borde en
omräkning genomföras för varje år som ska jämföras. Till PLC6 är det
viktigt att rapportera hur stor del av skillnaden i beräknad belastning jämfört
med PLC5 som beror på förändring av metoden.
Syftet med utvärderingen är att förstå hur ett byte av hydrologisk modell
kommer att påverka belastningsberäkningarna från land till hav. I
kommande rapporteringar inom SMED kommer HYPE att användas och
därmed ersätta den tidigare använda HBV för avrinningsberäkningar.
Därefter kommer SMED-HYPE att användas istället för HBV-NP för
retentionsberäkningar. I fortsättningen benämns körningar med HBV inom
PLC5 som HBV (PLC5) och körningarna med HYPE version 4.3.1 med
modelluppsättningen S-HYPE 2012 som S-HYPE 2012.
För att analyser baserade på resultat från kommande beräkningar ska kunna
jämföras med analyser av tidigare rapporteringsresultat inom de periodiska
PLC-rapporteringarna är det viktigt att skillnader mellan de olika
modellerna klargörs, vilket sker inom ramen av detta projekt. Detta innebär
att undersöka vilka konsekvenser ett byte av hydrologisk modell får för
beräkning av avrinning och i förlängningen för beräkning av markläckage,
belastning och källfördelning. Projektet förväntas även innefatta vägledning
om hur de uppkomna skillnaderna ska hanteras inför PLC6.
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Teoretisk utvärdering av
modellskillnader
I följande avsnitt beskrivs olikheter mellan de hydrologiska modellerna
HYPE och HBV i uppbyggnad och sätt att beräkna avrinning teoretiskt. Ett
resonemang om vilka konsekvenser ett byte av hydrologisk modell får för
beräkning av avrinning och i förlängningen för beräkning av markläckage,
belastning och källfördelning förs i senare delar av rapporten.
Till skillnad från HBV-modellen är HYPE-modellen
markanvändningsberoende. Att avrinningen är markanvändningsberoende
innebär att modellens kalibreringsparametrar kopplas till en specifik
markklass, bestående av en kombination av jordart och markanvändning.
Det medför att beräkningen av markläckage (vilken är avrinningsberoende)
genomförs på olika sätt i de två modellerna.
Syftet med den teoretiska utvärderingen är inte att bedöma vilken av de
hydrologiska modellerna som är bäst. Båda modellerna har för- och
nackdelar och båda modellerna används idag inom SMHI.

Historik
I början av 70-talet utvecklade SMHI den hydrologiska modellen, HBV
(Bergström, S., 1995, Lindström, G., et al. 1997). Med
vattenkraftshydrologin i fokus var man intresserad av ett prognosverktyg för
att kunna assistera vattenkraftsutövare.
Så småningom började HBV modellen att användas vid beräkning av
transport av närsalter. Först utvecklades HBV-N modellen för kväve
(Brandt, M., 1990; Arheimer, B. och M., Brandt 1998). Modellen
vidareutvecklades sedan med en modul för fosfor (Andersson et al., 2005;
Pers, C., 2006) till HBV-NP. HBV-NP är en dynamisk massbalansmodell
som på dygnsbasis beräknar koncentrationer av kväve och fosfor kopplat till
avrinningsområdets vattenbalans.
Då HBV-NP är ett tillägg till HBV-modellen läggs
markläckagekoncentrationer av närsalter, beräknade med andra modeller,
till det perkolerande vattnet från den omättade zonen beräknat med HBVmodellen.
HYPE började utvecklas vid SMHI 2005. Utvecklingen av modellen utgick
från erfarenheter kring HBV och HBV-NPs applikationer och delar av
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HYPE modellen baseras på liknande applikationer som dessa modeller.
Filosofin vid arbetet med utvecklingen har varit att beskriva hydrologin med
så enkla processer som möjligt och sedan förfina beskrivningen där enkla
processer inte uppnår tillfredsställande resultat (Lindstöm m.fl. 2012) samt
att göra det möjligt att låta näringsämnen följa vattnet genom hela systemet
och beräknas i samma tidssteg.
Både HBV och HYPE kan beskrivas som semi-distribuerade konceptuella
modeller för beräkning av daglig avrinning. En semi-distribuerad modell har
delavrinningsområden med en geografisk placering i förhållande till andra
områden men inom varje område beskrivs markanvändningen endast genom
en fördelning. Markanvändningen har ingen specifik placering inom
området, vilket den skulle ha i t.ex. en distribuerad rastermodell.
En konceptuell modell bygger på en förenklad fysikalisk beskrivning och
kalibreras för specifika vattendrag. HYPE är något mer fysikalisk-baserad
än HBV-modellen då ekvationerna i modellen binds till fysikaliska
parametrar som t.ex. markens porositet, infiltrationskapacitet, fältkapacitet
mm.

HBV
HBV-modellen beräknar daglig avrinning, byggd på en förenklad fysikalisk
beskrivning och kalibreras för specifika vattendrag. Modellen har en mycket
enkel struktur och bygger i grunden på tre stycken huvudmoduler, en för
beräkning av snöns ackumulation och avsmältning, en för beräkning av
markfuktighet och en tredje rutin för beräkning av vattnets vägar och hur
vattenflöden svarar på yttre förändringar (Johansson, B., IHMS manual)
Figur 1 visar de tre huvudmodulerna, snörutinen överst, markrutinen i
mitten samt den tredje rutinen, responsrutinen som i HBV-modellen delar in
vattnet i två lager/boxar. Det övre, ytvattnet och ett undre lager vilket
representerar grundvattenmagasinet samt en tranformationsfunktion.
HBV-modellens delområde delas in i höjdzoner och vegetationen fördelas
på skog och övrig öppen mark. Beräkningen av nederbörden görs separat för
varje höjd och vegetationszon. För beräkning av närsaltsläckage har typ av
markanvändning större betydelse för läckaget av kväve och fosfor än vid
beräkning av avrinning. Avrinningen beräknas på skogsmark och öppen
mark. För transportberäkningar av närsalter delas öppen mark in ytterligare i
jordbruksmark, myr, hyggesmark, fjäll, urbana ytor och övrig öppen mark. I
HBV-NP (PLC5) baserades indelningen av markanvändning i grunden på
GSD-Översiktkartans markanvändningsklasser. Information med högre
upplösning används i de fall den finns. För jordbruksmarken används
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Jordbruksverkets block- och IAKS-data och för hyggen används
Skogsstyrelsen hyggesinventering.
Röda kartan delar in marken som består av skog och vatten i resp. klass och
resterande mark blir övrig öppen mark. Därefter justeras vattenytor mot
SVAR och de ytor som ej överensstämmer hamnar i markklassen övrig
öppen mark.
Det totala vattnet från öppen mark och skog areaviktas sedan mellan de
olika markanvändningarna enligt röda kartan. HBV-NP adderar
koncentrationer av kväve och fosfor från olika markanvändningar, s.k.
läckagekoefficienter till vattenflöden.
Modellen tillåter olika typer av korrigering av nederbörd, beroende på om
nederbörden faller som snö eller regn. Förluster på grund av t.ex. vind kan
påverka snö i större utsträckning än regn. En generell nederbördskorrektion,
för både snö och regn kan korrigera för systematiska fel i t.ex. indata. Både
nederbörd och temperatur kan justeras med avseende på höjden.

Figur 1. Beskrivning av HBV-modellens struktur för ett beräkningsområde
(Lindström m.fl. 1996, figur 1, sid 2).
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HYPE
HYPE är en hydrologisk modell, med öppen källkod, för både småskalig
och storskalig beräkning för vatten och inkluderar beräkningar för transport
av kväve och fosfor (Sourceforge, 2013).
Varje delområde i HYPE delas in i ett antal markklasser (SLC-klasser) som
är en kombination av markanvändning och jordart. Varje markklass fördelar
sig på ett, två eller tre markskikt där varje markskikt ligger på valbart djup
(Figur 2). I HYPE finns möjligheten att dela in området i höjdzoner men då
beräkningsområdena ofta är små och variationerna från medelhöjden sällan
är stora används det sällan inom regionala beräkningar. HYPE-modellens
parametrar knyts till jordart och markanvändning, till skillnad från HBV där
den knyts till delområden eller region. En skogsmark i en del av Sverige kan
i HYPE ha andra egenskaper än en skogsmark i en annan del av Sverige.
Dessa skogsmarker beskrivs då som två olika SLC-klasser i HYPE trots att
det är samma typ av skog. Exempel på sådana skillnader kan vara att
jorddjupet skiljer sig. Markens vattenhållande egenskaper, främst mängden
växttillgängligt vatten och porositet, knyts i modellen till jordart.
S-HYPEs markklasser sätts ihop från ett antal datakällor och baseras på en
europeisk sammanställning, CORINE land Cover, CLC (EEA, 2009).
Därefter justeras informationen mot mer högupplöst nationell data.
Jordbruksmarken justeras mot block- och IAKS-data, hyggen justeras mot
information från Skogsstyrelsen och information om vattenytor hämtas från
svenskt vattenarkiv, SVAR.
Indelning av markanvändningen i S-HYPE 2012 är kombinationer av
markanvändning som sjö, mosse, kärr, glaciär, kalfjäll/tunna jordar, urbant,
barrskog, lövskog, extensiv vall, övrig mark, brukad mark, hygge samt
semiurban mark och jordart som torv, finjord/lera, grovjord, morän, tunn
jord och kalt berg, vatten samt silt. För varje markklass kan man lägga in
dräneringsrör och bäckdjup. Avtappning från de flesta sjöar beskrivs med en
generell avbördningskurva men i sjöar med mer information läggs en enkel
regleringsrutin eller en specifik avbördningskurva in i modelluppsättningen.
En enklare korrektion av nederbörd finns på regionsnivå.
Beräkningen av avdunstning görs på liknande sätt för båda modellerna.
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Figur 2. Schematisk skiss över HYPEs olika markskikt på n olika SLC-klasser
(kombination av markanvändning och jordart).

Teoretiska skillnader mellan HBV-NP och
HYPE
Markanvändning

Innan avrinningsberäkningarna används i TBV bestäms målavrinningen som
ligger till grund för beräkning av läckaget för kväve och fosfor från
jordbruksmark. Målavrinningen baseras på rapporterad avrinning från
SMHI. I tidigare beräkningar med HBV har man använt den totala
avrinningen viktad på skogsmark och öppen mark. Även i PLC6 kommer
den totala avrinningen att användas men i HYPE är avrinning
markanvändningsspecifik och kalibreras till skillnad från HBV för varje
markanvändning. Parameteruppsättningen i HYPE optimeras genom att
beräkningsområden med homogen mark kalibreras utifrån tillgängliga
observationer. Det innebär att avrinningen från jordbruksmark i områden
med mycket jordbruksmark kommer att slå igenom i den totala avrinningen.
I HBV sätts kalibreringsparameter till beräkningsområdets totala
vattenmängd och skiljer inte på markanvändning.
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Avrinningen räknas på samma sätt i HYPE och SMED-HYPE, endast
beräkningen av vattenkvalitén skiljer sig åt. I SMED-HYPE kalibreras
markläckage efter den markspecifika avrinningen. Därmed kommer
retentionen som används i TBV att vara beräknad utifrån en annan avrinning
än den avrinning som senare används i TBV för att beräkna läckaget till
havet. Skillnader mellan den markspecifika avrinningen och den totala
avrinningen med beräknad retention kommer att påverka TBVs
källfördelning.
Korrigering av indata

Det är små skillnader i hur nederbördsindata hanteras i modellerna. Största
skillnaden ligger i modellernas sätt att korrigera nederbörden. I HYPE
modellen tillåts en regionskorregering, preccorr, för nederbörden. I aktuell
HBV-modell korrigeras nederbörden genom tre parametrar, rfcf, sfcf och
fosfcf.
Parametern rfcf är en korrektionsfaktor för den nederbörd som faller som
regn. Då nederbörden faller som regn multipliceras regnmängden med den
faktorn. En liknande korrektionsfaktor finns då nederbörden faller som snö,
sfcf. Den sista korrektionsfaktorn, fosfcf, korrigerar snö som faller på skog.
Vanligtvis görs ett antagande om att ca 10 % (fosfcf 0,9) av nederbörden
som faller som snö aldrig når marken utan fastnar på träd och evaporerar.

Beskrivning av reglering
HBV-modellen är en hydrologisk modell vars huvudsyfte länge varit att
fungera som ett prognosverktyg för vattenkraftssystem. Därför har HBV
modellen en mer utvecklad regleringsrutin, vilket betyder att man kan lägga
in mer komplicerade avbördningskurvor för sjöar och magasin än den
enklare variant som förekommer i HYPE. För beskrivning av den totala
vattenföringen är det naturligtvis viktigt hur väl regleringen beskrivs i
modellen. Hur avvikelsen på dygnsbasis påverkar retentionsberäkningen har
ej undersökts i det här projektet. Det kan endast antas att det finns
skillnader. På års- och månadsbasis, vilket används i TBV, är dessa
skillnader vanligtvis inte särskilt stora.
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Beräkningsjämförelse av modeller
I följande kapitel jämförs avrinningsberäkningar för de hydrologiska
modellerna HBV (modelluppsättning HBV-NP inför PLC6) och HYPE
(version 4.3.1 modelluppsättning S-HYPE 2012, kalibrerad inom arbetet
med svensk vattenförvaltning). Modelleringsperioden är samma
beräkningsperiod som i PLC5 1985-2004.
Analyser av beräknad avrinning mellan HBV och HYPE har gjorts
nationellt, lokalt för huvudavrinningsområdet Helge Å samt för områden
med dominerande andel skogsmark resp. öppen mark. I tillägg till dessa
analyser har HYPE-modellens beräkningar av avrinning på jordbruksmark
jämförts med total avrinning, för att utvärdera eventuella diskrepanser i
beräkning av målavrinning.
Vid en sådan här utvärdering är det viktigt att skilja på den hydrologiska
modellen (HYPE och HBV) d.v.s. modellens ekvationer, och
modelluppsättningen (S-HYPE eller HBV-NP) vilken utgör
beräkningsunderlaget för modellens ekvationer. Modelluppsättningen
definierar indata, såsom fördelning av markanvändning, vattnets flödesvägar
mm. Indata för modelluppsättningen kan härstamma från olika källor i olika
modelluppsättningar vilket kan leda till skillnader i beräkningsresultatet.
Det här projektet utvärderar skillnader i beräkningsresultat som slutligen ska
användas i TBV. Därmed utvärderas i första hand års- och månadsmedel.
Modellskillnaderna som beskrivs här berör inte skillnader som beror på
olikheter i modelluppsättning (ex. S-HYPE och HBV-NP uppsatt för PLC5).
Det går dock inte att utvärdera modellskillnader i avrinning utan att ta
hänsyn till markanvändningen.
I beräkningen av vattenföring med HBV-modellen delas områden in i
skogsmark och öppen mark vilket är en sammanslagning av jordbruksmark,
fjäll, myr, hyggen, urbana ytor och övrig öppen mark.
Den hydrologiska jämförelsen delas in i ett antal olika delmoment.
Modellerna jämförs på nationell skala och i mindre områden med homogen
markanvändning. Förutom en nationell analys utvärderas avrinningen även
på tre olika områdesstorlekar, områden mindre än 200 km2, områden mellan
200-2000 km2 och för områden större än 2000 km2.
För att utvärdera hur olika beräknade avrinningsuppgifter påverkar den
diffusa bruttobelastningen av kväve och fosfor till havet görs även en
liknande belastningsberäkning som görs i TBV (Tekniskt beräkningssystem
Vatten). Med den totala diffusa belastningen menas här den sammanlagda
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belastningen från skog, jordbruk, myr, hyggen, fjäll, öppen mark, dagvatten
och atmosfärsdeposition på vattenytor.
Avrinningens storlek beror av varje områdes vattenbalans. Varje områdes
lokala avrinning är lika stor som det som kommer till (d.v.s. nederbörden)
minus det som försvinner (d.v.s. avdunstningen) samt områdets lagring av
vatten (Grip. H., och Rodhe. A., 2008). Det är därför viktigt att förstå
skillnader i modellernas beräkning av vattenbalansen om man vill förklara
skillnader i avrinning.
Avrinningen som används i TBV är den lokala tillrinningen för varje
beräkningsområde. Vid utvärdering av modellerna utvärderas dock områdets
totala utflöde och både oreglerade och reglerade stationer inkluderas.

Regional hydrologisk jämförelse
Resultat från körningar med den hydrologiska modellen används både till
beräkning av målavrinningen och för beräkning av belastning av kväve och
fosfor till havet i TBV. För avrinningsberäkningar i PLC5 delades hela
Sveriges yta in i ca 1 100 områden. Markanvändningen för dessa baseras på
GSD-Översiktkartan. Beräkningarna i TBV sker sedan på en finare skala, ca
13 000 områden där alla mindre områden inom ett större får samma
specifika avrinning. S-HYPE 2012 delas in i ca 37 000 områden, vars
markklasser baseras på ett antal datakällor. Grunden är europeisk
sammanställning, CORINE land Cover, CLC (EEA, 2009). Därefter justeras
CORINES arealer för hyggen (Skogsstyrelsen), jordbruksmark
(Jordbruksverket) och vattenytor (SVAR).
Långtidsmedelvärden av års- och månadsavrinning [l/skm2] har beräknats
med HYPE för perioden 1985-2004, för ca 13 000 delavrinningsområden
och ca 1 100 PLC5 ”rapporteringsområden”.
Eftersom avrinningen för jordbruksmark även används som underlag för
framtagning av jordbruksläckage kommer avrinningen för markklasserna
med jordbruksmark att jämföras med den totala avrinningen. Avrinningen
för specifik markanvändning med HYPE presenteras endast för områden
med jordbruksmark. Den nationella spridningen av jordbruksmark samt
läckageregioner presenteras i Figur 3.
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Figur 3. Läckageregioner och områden med jordbruksmark [%].

Jämförelse homogen markanvändning
Tillgången till observerad vattenföring är begränsad vid analys av områden
med homogen markanvändning är. I HBV-modellens beräkning av
avrinning delas markanvändningen in i skogsmark och öppen mark. HYPE
har ca 60 olika kombinationer av markanvändning och jordart och för att
hitta homogena områden summeras därför markanvändningen till en klass
för skogsmark och en för öppen mark.
Utifrån HBV-modellens kategorisering av markanvändning har områden
med vattenföringsstationer och homogen markanvändning valts ut. I urvalet
av områden har andel skogsmark (d.v.s. lövskog och barrskog oavsett
jordart) i S-HYPE summerats. Resterande mark (glaciär, kalfjäll/tunna
jordar, urbant, extensiv vall, övrig mark, brukad mark, hygge och
semiurbant) har kallats för övrig öppen mark. I HYPE räknas dessa marker
med olika parameteruppsättningar, där har inga förändringar gjorts. I HYPE
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anges även vattenytor som en markanvändning, dessa har exkluderats från
övrig markanvändning då andel markanvändning har beräknats.
Skillnaderna i andel markslag för de analyserade områdena fick som mest
uppgå till 10 %.
Vattenföringsberäkningar från totalt 43 områden med dominerande
skogsmark och endast 7 områden med dominerande övrig öppen mark har
undersökts vidare. Andelen vattenyta har inte analyserats. Områdena finns
representerade i båda modelluppsättningarna och har jämförts under
perioden 1985-2004. Dess regionala spridning visas i Figur 4.

Figur 4. Flödesstationernas placering i analyserade områden med dominerande
skogsmark (grön) och övrig öppen mark (gul). Trianglar markerar alla analyserade
stationer, röda visar reglerade stationer och blå trianglar visar oreglerade stationer.
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Områden med dominerande skogsmark

För analys i områden med dominerande skogsmark valdes 23 områden med
vattenföringsstationer ut. Av dessa stationer var 15 reglerade och 8
oreglerade. Det minsta analyserade området var utloppet ur Venen i Motala
ströms avrinningsområde, 45 km2, och det största var mynningen av
Dalälven, ca 27 000 km2. Av de 23 analyserade områdena var 2 mindre än
200 km2, 11 mellanstora (200-2000 km2) och 10 större än 2000 km2. De
analyserade stationernas regionala spridning visas i Figur 4.
Med dominerande andel skog avses en skogsareal på minst 70 % av
områdets totala uppströmsareal. Endast områden med över 70 % skogsmark
i båda modelluppsättningarna analyserades. Andelen skogsmark varierar
dock mellan modelluppsättningarna då de baseras på olika underlag.
Skillnaderna i andel skogsmark för de analyserade områdena begränsades
till 10 %. Skogsarealen i HYPE är en sammanslagning av lövskog och
barrskog oavsett jordart.
Områden med dominerande markanvändning ”Öppen mark”

Områden med dominerande markanvändning öppen mark och observerad
vattenföring är få. Slutligen valdes totalt 4 områden (i norra Sverige och
Skåne) med vattenföringsstationer ut. Av dessa stationer var 1 reglerad och
3 oreglerade. HBV-modellens definition av öppen mark gällde som
kriterium för att välja ut områden. I HYPE slogs därmed resterande
markanvändningstyper samman, bortsett från skogsmark och vattenytor.
Områdenas arealer varierar mellan 150 km2 till 1260 km2. Av de 4
analyserade områdena var ett mindre än 200 km2, 3 mellanstora (200-2000
km2) och inget större än 2000 km2. De analyserade stationernas regionala
spridning visas i Figur 4.

Lokal jämförelse Helge Å
Vid enskild analys av ett större område har Helge Å valts ut. Nya resultat
från HBV-modellen har i den här analysen körts om med version 7.3 jämfört
med version 7.1.4a som användes i PLC5 beräkningen. Av den anledningen
kan resultaten skilja sig något mot beräkningen gjord i PLC5.
Fyra oreglerade stationerna inom avrinningsområdet har utvärderats,
placering av stationerna visas i Figur 5.
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Figur 5. Placering av alla stationer (små röda prickar) samt de utvärderade
stationerna (stora röda cirklar) i Helge Ås avrinningsområde. De utvalda stationernas
tillrinningsområde visas i mörk grå.

Regional belastning och källfördelning
Ett modellbyte kommer att få konsekvenser för mängden läckage av kväve
och fosfor till havet och i slutänden för den totala källfördelningen. Det är
inte endast byte av hydrologisk modell som leder till förändrad avrinning,
även förändring av den geografiska upplösningen kan påverka avrinningen.
I PLC5 och därmed i TBV beräknas markläckaget med den totala
avrinningen fördelad på andel marktyp. På samma sätt kommer
markläckaget att beräknas i PLC6. HYPE beräknar avrinningen för varje
markklass men det är den totala avrinningen som kommer att levereras till
TBV.
För att testa hur stor påverkan kan förväntas bli har hela beräkningen för
PLC5 körts om men med förändrad avrinning. TBV genomgår en utveckling
och det har därmed inte varit möjligt att genomföra beräkningen i TBV,
istället har en förenklad TBV-kopia skriven i Fortran använts. Avrinningen
beräknas med HYPE på den finare indelningen (ca 37 000 områden).
Avrinningen sammanställs sedan på samma geografiska indelning som
användes i PLC5, (ca 1 100 områden) samt för delavrinningsområden
(ca13 000 områden).
Vid jämförelse mellan nya TBV-körningar med avrinning beräknad med
HYPE, vars markanvändning i modelluppsättningen till största del bygger
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på CORINE, och resultat från rapporteringen i samband med PLC5 finns
vissa skillnader. Utvärderingen sker främst på total bruttobelastning av
diffusa källor kväve och fosfor, d.v.s. totalt läckage av jordbruk, skog, myr,
hygge, fjäll, urbana ytor samt atmosfärsdeposition på sjöar. Med
bruttobelastning avses den totala belastningen innan naturlig avskiljning av
närsalter i mark, vattendrag och sjöar, även kallad retention.
Den markanvändning som TBV använder sig av är densamma som
användes under PLC5, den kommer inte att uppdateras. Därför kommer det
att finnas skillnader i markanvändning för beräkning av avrinning och
beräkning av bruttobelastning.
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Resultat
Beräknade långtidsmedelvärden för medelvattenföring och
medelhögvattenföring redovisas jämfört med uppmätt under perioden 19852004. Resultaten utvärderas även månadsvis i bilaga 1.

Påverkan av regional avrinning
Den procentuella skillnaden för den beräknade årsmedelavrinningen mellan
de båda modellerna visas i Figur 6. I figuren illustreras en högre avrinning
beräknat med HBV-modellen med blått och en högre avrinning med HYPE
med rött. Generellt ligger skillnaderna inom ±10 %.
Årsmedelavrinningen beräknad med HBV-modellen jämfört med ny
omskalad beräknad årsmedelavrinning med HYPE visas i Figur 7.
Årsmedelavrinningen med HBV-modellen är regionalt något högre än för
HYPE-modellen. Den i PLC5 så framträdande högre avrinningen till
Skagerrak och avrinningen till västkusten från Göta Älvs avrinningsområde
bli lägre med HYPE. Lokalt kan skillnader dock få större betydelse.
Årsmedelavrinningen från PLC5 jämfört med den beräknade
årsmedelavrinningen i original d.v.s. 37 000 områden med HYPE visas i
Figur 8Fel! Hittar inte referenskälla..
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Figur 6. Procentuell förändring för avrinningen beräknad med HBV och med HYPE.
Högre simulering med HYPE (blå), högre simulering med HBV (röd).
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Figur 7. Simulerad årsmedelavrinning (l/skm2) för HYPE, 1100 områden (t.v.)
och HBV, PLC5 (t.h.) under perioden 1985-2004.

Figur 8. Årsmedelavrinningen [l/skm2] för S-HYPE, ca 37 000 områden (t.v.) och
HBV-modellen, 1100 områden (t.h.).
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HBV-modellens beräkning av avrinningen vid mynningen av Göta älv är
högre än HYPE-modellens. En vidare analys av skillnaderna i beräkning av
vattenföring i den här regionen (Vänerns utlopp) visas i Figur 9. Figuren
illustrerar medelvattenföringen (heldragen linje) mellan modellerna vid
Vargöns kraftverk i Vänerns utlopp vilket senare blir Göta älv och mynnar
ut i Kattegatt, under varje dag på året under perioden 1985-2004. Överst
visas beräkningar med HYPE jämfört med observationer och nederst visas
samma jämförelse med HBV. Det skuggade partiet illustrerar varje dags
högsta och lägsta vattenföring för simulerat och observerat flöde under
samma period.
Vattenföringen ur Värnen vid Vargöns kraftverk är reglerad. Båda
modellerna försöker beskriva regleringen så gott det går och får därför en
ganska konstant vattenföring under året. Observerad medelvattenföring
under perioden var 558 m3/s. Den beräknade medelvattenföringen med
HYPE var 579 m3/s (överskattning på 4 %) och med HBV-modellen 590
m3/s (överskattning på 6 %).

Figur 9. Medelvattenföring för varje dag på året under perioden 1985-2004 visas med
heldragen linje. Skuggat område visar varje dags högsta och lägsta vattenföring.
Överst visas beräkningar med S-HYPE jämfört med observationer och nederst visas
beräkningar med HBV jämfört med observationer.

Figur 10 visar en jämförelse av långtidsmedelvärde, perioden 1985-2004,
för simulerad och observerad medelvattenföring för ett antal utvalda
regionala vattenföringsstationer. Stationerna valdes ut efter tillgång på
stationsinformation och att de fanns med i båda modelluppsättningarna.
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Beräkningar med HYPE visas i rött och beräkningar med HBV visas i blått.
Skillnaderna mellan båda modellernas beräkningsresultat är mycket små.

Figur 10. Jämförelse av långtidsmedelvärde, perioden 1985-2004, för simulerad och
observerad medelvattenföring för ett urval av regionala vattenföringsstationer,
HYPE(röd) och HBV(blå) under perioden 1985-2004.

Ytterligare delas modelljämförelsen in i tre olika områdesstorlekar, områden
mindre än 200 km2, områden mellan 200-2000 km2 samt områden med en
areal större än 2000 km2. I Figur 11 visas samma jämförelse som tidigare
för områden mindre än 200 km2. Samma stationer har analyserats i båda
modellerna.
Båda modellerna går bra men generellt ligger simulerad medelvattenföring
med HBV något bättre för små områden, i förhållande till observationer,
jämfört med HYPE. För båda modellerna används många av dessa stationer
vid kalibrering.
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Figur 11. Jämförelse mellan simulerad och observerad medelvattenföring för
områden mindre än 200 km2. HYPE(röd) och HBV(blå) perioden 1985-2004.

I Figur 12 visas en jämförelse mellan simulerad och observerad
medelvattenföring för mellanstora områden. Båda modellerna beskriver
årsmedelvattenföringen bra och spridningen i resultat är väldigt liten.
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Figur 12. Jämförelse mellan simulerad och observerad medelvattenföring för
områden 200-2000 km2. HYPE(röd) och HBV(blå) perioden 1985-2004.

Figur 13 visar samma jämförelse som ovan, mellan simulerad och
observerad medelvattenföring, för stora områden. Även här är spridningen i
resultat är väldigt liten.

Figur 13. Jämförelse mellan simulerad och observerad medelvattenföring för
områden större än 2000 km2. HYPE(röd) och HBV(blå) perioden 1985-2004.
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Jämförelse avrinning
I följande avsnitt redovisas den beräknade avrinningen per markanvändning
jämfört med den totala sammanviktade avrinningen. Resultatet visas bl.a. i
form av boxplotar. Den blå boxen visar 25-75 percentilen, medianvärdet
visas som ett rött streck i mitten.
Alla markanvändningar

Jämfört med den totala avrinningen simulerar HYPE framförallt en högre
avrinning på myrmark, urban mark och hyggesmark. Det innebär att då den
totala avrinningen används för dessa markanvändningar i TBV kommer
läckaget att bli lägre i TBV än i SMED-HYPE, Figur 14. Skillnaderna
mellan de dominerande källorna, öppen mark, skog och jordbruk är relativt
små. Lokalt sett kan skillnaderna vara större.

Figur 14. Jämförelse mellan procentuell avvikelse för beräknad avrinning för alla
markanvändningar enligt SMEDs sammanslagning och den totala sammanviktade.
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Jordbruksmark

Skillnad mellan total avrinningen och avrinning från markanvändning med
endast jordbruksmark visas i Figur 15. Störst skillnader syns i
läckageregioner i sydöstra Sverige. I norra delen av läckageregion 72 så
överskattas avrinningen för jordbruksmark med ca 10-20% om den totala
avrinningen används men i övriga delar så underskattas avrinningen från
jordbruksmark om man jämför med den totala avrinningen. Även i
läckageregion 80 översskattas avrinningen för jordbruksmark om den totala
avser representera avrinningen från jordbruksmark, då den totala
avrinningen ligger högre i områdets södra del. I övriga Sverige är
skillnaderna små. Figur 15 visar skillnaden i avrinning för områden med
jordbruksmark. Till höger visas den totala avrinningen och till vänster har
all avrinning från andra markklasser tagits bort. Skillnaderna i dessa kartor
är väldigt svåra att se. Störst skillnader är det i de sydöstra regionerna.

Figur 15. Skillnad i avrinning [l/skm2] mellan total avrinning och avrinning från
endast jordbruksmark, perioden 1985-2004.

35

Figur 16. Jämförelse mellan total avrinning i områden med jordbruksmark (T.V.) och
avrinning från endast jordbruksmarken (T.H.) (l/skm2)
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Skillnaden mellan markspecifik avrinning från jordbruksmark och den totala
avrinningen, Figur 17, är relativt liten. Är avrinningen låg kan dock de
procentuella skillnaderna bli stora. Figuren visar också hur skillnaderna för
de 22 olika läckageregionerna. Generellt ligger dock avvikelserna inom ± 10
%.

Figur 17. Jämförelse mellan avrinningen för jordbruksmark och den totala
avrinningen [l/skm2] visas i figuren överst. Den nedre figuren visar skillnaden (%) för
alla områden indelat på läckageregion.
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Skogsmark

Avvikelserna mellan markspecifik avrinning från skogsmark och den totala
avrinningen, Figur 18, ligger under ± 10 % för alla tre skogsregionerna.

Figur 18 Jämförelse mellan avrinningen för skogsmark och den totala avrinningen
[l/skm2] visas i figuren överst. Den nedre figuren visar skillnaden (%) för alla
områden indelat på skogsregion.
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Hyggesmark

Jämfört med den totala avrinningen beräknas den markspecifika avrinningen
från hyggesmark generellt högre, Figur 19. Störst är skillnaderna i den
sydvästra skogsregionen där den markspecifika avrinningen ligger 10-35 %
högre. Generellt ligger avrinningen för hyggesmark 10-25 % högre än den
totala avrinningen som används i TBV. Det är främst i de områden där
avrinningen är låg som de procentuella skillnaderna blir stora.

Figur 19 Jämförelse mellan avrinningen för hyggesmark och den totala avrinningen
[l/skm2] visas i figuren överst. Den nedre figuren visar skillnaden (%) för alla
områden indelat på skogsregion.
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Öppen mark

För öppen mark är skillnaderna mellan med den totala avrinningen och den
markspecifika avrinningen generellt liten för alla fyra regioner, Figur 20.

Figur 20 Jämförelse mellan avrinningen för öppen mark och den totala avrinningen
[l/skm2] visas i figuren överst. Den nedre figuren visar skillnaden (%) för alla
områden indelat på skogsregion.
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Myrmark

Den totala avrinningen jämfört med den markspecifika avrinningen från
myrmark är generellt högre, Figur 21. Störst är skillnaderna i den sydvästra
skogsregionen där den markspecifika avrinningen ligger 10-45 % högre.
Generellt ligger avrinningen för hyggesmark 10-30 % högre än den totala
avrinningen som används i TBV. Det är främst i de områden där
avrinningen är låg kan som de procentuella skillnaderna blir stora.

Figur 21 Jämförelse mellan avrinningen för myrmark och den totala avrinningen
[l/skm2] visas i figuren överst. Den nedre figuren visar skillnaden (%) för alla
områden indelat på skogsregion.
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Fjäll

För fjäll är skillnaderna mellan den totala avrinningen och den
markspecifika avrinningen väldigt liten, Figur 22. I områden med låg
avrinning kan de procentuella skillnaderna dock bli stora.

Figur 22 Jämförelse mellan avrinningen för fjäll och den totala avrinningen [l/skm2]
visas i figuren överst. Den nedre figuren visar skillnaden (%) för alla områden i norra
Sverige.
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Urbana ytor

Jämfört med den totala avrinningen avviker den markspecifika avrinningen
från urbana ytor genom att vara högre, Figur 23. Den markspecifika
avrinningen ligger 10-20 % högre än den totala avrinningen som senare
används i TBV. I områden med låg avrinning kan de procentuella
skillnaderna dock bli stora.

Figur 23 Jämförelse mellan avrinningen för urbana ytor och den totala
avrinningen [l/skm2] visas i figuren överst. Den nedre figuren visar skillnaden
(%) för alla områden i Sverige.
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Jämförelse homogen markanvändning
Områden med dominerande skogsmark

23 områden med vattenföringsstationer vars tillrinningsareal till störst del
består av skogsmark analyserades. Av dessa stationer var 15 reglerade och 8
oreglerade. Av de 23 analyserade områdena var 2 mindre än 200 km2, 11
mellanstora (200-2000 km2) och 10 större 2000 km2. Beräknad
årsmedelvattenföring jämfört med observerad, under perioden 1985-2004,
för områden med dominerande skogsmark visas i Figur 24. Generellt ligger
HYPE-modellens beräkningar av medelvattenföring något bättre under den
analyserade perioden. Skillnaden mellan observerad långtidsmedelvärde och
beräknat värde med HBV-modellen blir något större än för HYPE men
avvikelsen är dock förhållandevis liten.

Figur 24. Simulerad årsmedelvattenföring jämfört med observerad i områden med
dominerande skogsmark under perioden 1985-2004. S-HYPE (röd) och HBV (blå).

Transporten av närsalter och storlek på retentionen av närsalter kan påverkas
i större utsträckning då modellens dagliga överensstämmelse skiljer sig från
uppmätt vattenföring.
Förhållandet mellan modellerat och observerat flöde under en längre period
exemplifieras i Figur 25. Figuren visar skillnad i medelårsvariation för
Velens utlopp i Motala Ströms avrinningsområde. Området är litet, ca 45
km2. HBV-modellen delar in markanvändningen i 76 % skog, 9 % vatten
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och 14 % övrig öppen mark. HYPE-modellens markanvändning inom
området fördelas på 82 % skog, 11 % vatten och 7 % övrig öppen mark. Om
man väljer att klassa kärr eller myr som vattenyta eller öppen mark leder det
till skillnader i fördelningen mellan de olika markanvändningarna. Den
observerade medelvattenföringen under perioden 1985-2004 var 0,45 m3/s.
Den beräknade medelvattenföringen under samma period var för HYPE
0,36 m3/s och för HBV 0,49 m3/s.
I exemplet underskattar HBV-modellen generellt flöden under våren men
kompenserar det genom att överskatta vattenföringen under höst och delar
av vintern. Därmed blir medelvattenföringen för hela perioden en
överskattning med ca 8 %. HYPE-modellen ligger lägre än observerad
medelvattenföring under året och ger en underskattad medelvattenföring på
ca 20 %.

Figur 25 Medelårsvariation för Velens utlopp, Motala ströms avrinningsområde för
varje dag på året, dag 1 till dag 365, under perioden 1985-2004. HYPE visas med rött
överst och HBV visas i blått nederst. Observationsdata visas som skuggat grått fält
och svart linje.

Områden med dominerande markanvändning öppen mark

4 områden (i norra Sverige och Skåne) med vattenföringsstationer och
marktypen öppen mark analyserades. Av dessa stationer var 1 station
reglerad och 3 oreglerade. Områdenas arealer varierar mellan 150 km2 till
1260 km2.
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I Figur 25 visas medelvattenföringen för de 4 analyserade områdena med
dominerande markanvändning öppen mark under perioden 1985-2004.
Generellt ligger HBV-modellens beräknade medelvattenföring närmare den
observerade än HYPE-modellens. Figuren visar att HBV-modellen
underskattar områden med lägre vattenföring och HYPE underskattar
områden med högre vattenföring.

Figur 25. Simulerad årsmedelvattenföring jämfört med observerad i områden med
dominerande markanvändning ”öppen mark” under perioden 1985-2004. S-HYPE
(röd) och HBV (blå).

Transporten av närsalter och storlek på retentionen av närsalter kan påverkas
i större utsträckning då modellens dagliga överensstämmelse skiljer sig från
uppmätt vattenföring.

Lokal jämförelse Helge Å
Exempel på lokal variation av beräknad årsmedelavrinningen för Helge Å
redovisas i Figur 26. Figuren visar en jämförelse mellan den beräknade
lokala avrinningen [l/skm2] från PLC5 (T.V) och den nya beräknade
avrinningen med HYPE (T.H). Avrinningen för HYPE beräknades på
delavrinningsområdesnivå enligt SVAR 2012 och har sedan skalats om till
s.k. rapporteringsområde i PLC5.
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Figur 26. Skillnad i beräkning för lokal avrinning i Helge Å för HBV till vänster och
HYPE till höger.

För att förstå dessa skillnader genomfördes en jämförelse av
vattenbalansberäkningar för båda modellerna över hela den analyserade
perioden (Tabell 1). För Helge Å är den beräknade avrinningen med HBV
generellt högre än beräknat med HYPE. Medelavrinningen för Helge Å (ca
4724 km2) beräknades i HYPE till 11,2 l/skm2 och för HBV-modellen till
9,8 l/skm2, vilket i mynningen av Helge Å till havet motsvarar en skillnad
på 32 %. Jämför man med beräknad medelvattenföring perioden 1985-2004
är vattenföringen med HYPE vid Helge Ås mynning till havet är 50 m3/s.
Medelvattenföringen för samma period beräknat med HBV-modellen är 53
m3/s.
Tabell 1. Genomsnittlig vattenbalans för Helge Å, perioden 1985-2004 för HBVmodellen resp. HYPE-modellen.
Nederbörd
mm/år
(okorrigerad)

Nederbörd
mm/år
(korrigerad)

Avdunstning
mm/år

Avrinning
mm/år

Avrinning
l/skm2

HYPE

811

657

328

310

9,8

HBV

821

811

457

372

11,2

Enligt SMHIs klimatdata (Figur 27, www.smhi.se) ligger
årsmedelnederbörden för Helge Å under referensperioden 1961-1990 runt
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700 mm/år. I vissa delar av avrinningsområdet är nederbörden något högre,
runt 800mm/år.

Figur 27. Årmedelnederbörd för södra Sverige under referensperioden 1961-1990.
Den orange ringen markerar området runt Helge Ås avrinningsområde.

Enligt en jämförelse av temperatur och nederbörd mellan 1961-1990 och
1991-2005 har vi under den senare perioden haft en varmare och blötare
period än tidigare (Klimat i förändring, faktablad 29 SMHI okt 2006). För
södra Sverige och därmed Helge Å har nederbörden under den senare
perioden ökat med i genomsnitt 10 %. Ökningen är generell över året med
något högre nederbörd under sommaren, juni- augusti.
Båda modellerna använder nederbörd och temperaturdata från SMHIs
areella, högupplösta klimatdatabas, PTHBV. Nederbörd och temperatur från
SMHIs meteorologiska stationer har interpolerats till ett rutnät på 4x4 km.
(Johansson, 2000 samt Johansson och Chen, 2003, 2005). Databasen är
korrigerad för mätförluster (Alexandersson, 2003). PTHBV-databasen fylls
kontinuerligt med dygnsvärden för nederbörd och temperatur med start
1961.
Då data hämtas från PTHBV kan olika geografiska upplösningar ge vissa
skillnader i nederbörd och temperatur. Skillnader kan vara försumbara i
vissa regioner men få betydande effekt i nederbördsrika regioner. Rent
hydrologiskt kan dessa skillnader jämnas ut men med avseende på
närsaltstransport där lokal nederbörd kan ha påverkan kan skillnaderna bli
synbara.
Beräknad avdunstning med HYPE-modellen är ca 50 % av korrigerad
nederbörd. HBV-modellen beräknar en något högre avdunstning (55 %) på
en högre nederbörd under samma period. Det leder till att HBV-modellen
ändå har en högre avrinning än HYPE. Avdunstning är väldigt svårt att mäta
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och därför är det svårt att jämföra den modellerade avdunstningen med den
faktiska avdunstningen.
Skillnader mellan modellresultat från fyra oreglerade stationer i Helge Ås
avrinningsområde och observationsdata visas i Figur 28 till Figur 31.
Figurerna visar modellens överensstämmelse med observationer varje dag
på året under hela perioden 1985-2004. Medelvattenföringen visas som en
heldragen linje och det färgade fältet representerar intervallet mellan
vattenföringens högsta resp. lägsta värde. Observationer visas i svart i alla
figurer, HYPE visas överst med rött och HBV-modellen visas längst ner
med blått.
I områdets norra del finns en mätstation vid Möckelns utlopp. Figur 28 visar
beräkningar jämfört med observationer vid denna station. Båda modellerna
överskattar medelvattenföringen ur Möckelns utlopp, HBV-modellen med
14 % och HYPE-modellen med 8 % jämfört med observationer (10,3 m3/s).
I avrinningsområdets västra del ligger Hörlinge mätstation (Figur 29). Även
här överskattar HBV-modellen vattenföringen något, 2 % jämfört med
observationer (2,7 m3/s). HYPE-modellen underskattar vattenföringen med
7 %. Vid vattenföringsstation Nymölla (Figur 30) stämmer vattenföringen
mellan HYPE-modellen och observationer bra. HBV-modellen överskattar
dock vattenföringen med 5 %. Vid vattenföringsstation Bivarödsmöllan
(Figur 31) överskattar HBV-modellen vattenföringen med 14 % och HYPEmodellen med 5 % jämfört med observationer (2,0 m3/s).
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Figur 28. Jämförelse mellan beräknad och observerad årsmedelvattenföring vid
Möckelns utlopp för varje dag på året under perioden 1985-2004.

Figur 29. Jämförelse mellan beräknad medelårsvattenföring och uppmätt
medelårsvattenföring vid en oreglerad flödesstation i Hörlinge
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Figur 30. Jämförelse mellan beräknad medelårsvattenföring och uppmätt
medelårsvattenföring vid en oreglerad flödesstation i Nymölla.

Figur 31. Jämförelse mellan beräknad medelårsvattenföring och uppmätt
medelårsvattenföring vid en oreglerad flödesstation i Bivarödsmöllan.
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Bivarödsåns avrinningsområde består till 80 % av skogsmark. Figur 32 visar
hur skillnader i markanvändning påverkar medelvattenföringen vid
Bivarödsmölla varje dag på året under perioden 1985-2004. I figuren visas
resultat med markanvändning enligt originaluppsättning. I
originaluppsättningen består avrinningsområdets yta av 80 % skog, 10 %
vatten och 10 % övrig öppen mark. Ersätter man övrig areal i området och
antar att hela området är 90 % skog (10 % vatten) förändras
medelvattenföringen varje dag på året enligt figurens tunnare röda linje.
Ökad areal skog minskar vattenföringen främst under sommarmånaderna.
Den något snabbare avrinningen som sker på övrig öppen mark dämpas då
fler träd finns tillgängliga för att ta upp vatten. Skillnaderna är dock ganska
små.

Figur 32. Medelvattenföring, vid Bivarödsmölla, varje dag på året under perioden
1985-2004. Röd tjock linje visar körningen med markanvändning enligt
originaluppsättning. Tunnare röd linje representerar markanvändning som 90 %
skog. (10 % vatten)

Påverkan av regional belastning och
källfördelning
Markanvändning för PLC5 rapporteringen, aktuell HYPEmodelluppsättning samt differensen däremellan presenteras i Tabell 2 Tabell 4. Markanvändningen presenteras enligt SMEDs indelning, i km2
skog, vatten, hygge, jordbruk, myr, öppen mark, fjäll, och tätort, per
tillrinningsområde till havsbassänger enligt HELCOMs indelning. HYPEmodellens markanvändningsklasser har slagits ihop enligt föreslagen
strategi i SMEDs rapport Nr 127 ”Hantering av kopplingen mellan
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markanvändning, läckagekoefficienter och avrinning för PLC6” (Liljeberg,
M., m.fl. 2013). Det är stora skillnader i markanvändning mellan de olika
jämförda modelluppsättningarna. En orsak till detta är att HYPEs
modelluppsättning har en klass, SemiUrban, som enligt föreslagen strategi i
PLC6 ska fördelas mellan tätort och öppen mark. I det här projektet har all
sådan mark slagits ihop med övrig öppen mark. Det finns alltså stora
skillnader i markfördelning av fjäll, övrig öppen mark och tätort p.g.a.
modelluppsättningarna baseras på olika dataunderlag. Det är även stora
skillnader i klassningen av myrmark.
Tabell 2. Markanvändning enligt SMEDs indelning i km2 per tillrinningsområde till
havsbassänger enligt HELCOMs indelning för HBV-modellens modelluppsättning.
(Brandt, M. m. fl., 2006, s.44, Tabell7)
Havsbassäng

Skog

Vatten

Hygge

Jordbruk

Myr

Öppen
mark

Fjäll

Tätort

Total

Bottenviken

76006

8300

3080

815

15376

2801

22777

387

129541

Bottenhavet

121504

12555

8989

3657

14720

3908

15756

1121

182210

Eg. Östersjön

46127

8068

2180

16170

1407

7886

0

2567

84406

Öresund

262

34

21

1816

5

387

0

247

2773

Kattegatt

38846

10024

1785

8870

3447

4925

1891

1377

71165

Skagerrak

2943

171

81

865

78

1438

0

185

5762

Hela Sverige

285688

39152

16136

32194

35033

21346

40424

5885

475858

Tabell 3 Markanvändning enligt SMEDs indelning i km2 per tillrinningsområde till
havsbassänger enligt HELCOMs indelning för HYPE-modellens modelluppsättning.
Havsbassäng

Skog

Vatten

Hygge

Jordbruk

Öppen
mark

Myr

Fjäll

Tätort

Total

Bottenviken

73978

8854

3216

1192

15507

14106

12208

70

129131

Bottenhavet

124828

13235

9360

3818

12921

11534

6477

146

182320

53855

8154

2421

13886

711

2201

65

512

81814

Öresund

582

42

31

1942

3

383

0

89

3071

Kattegatt

44419

10207

2029

8603

2243

2828

89

297

70716

Skagerrak

3822

205

107

805

75

135

168

43

5360

301485

40697

17163

30246

31458

31187

19007

1157

472412

Eg. Östersjön

Hela Sverige
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Tabell 4 Skillnad i markanvändning mellan modelluppsättningarna enligt SMEDs
indelning i km2 per tillrinningsområde till havsbassänger enligt HELCOMs indelning
för HBV-modellens modelluppsättning.
Havsbassäng

Skog

Vatten

Hygge

Jordbruk

Myr

Öppen mark

Fjäll

Tätort

Total

Bottenviken

-3%

6%

4%

32%

1%

80%

-87%

-453%

0%

Bottenhavet

3%

5%

4%

4%

-14%

66%

-143%

-668%

0%

Eg. Östersjön

14%

1%

10%

-16%

-98%

-258%

100%

-401%

-3%

Öresund

55%

18%

32%

6%

-86%

-1%

-

-178%

10%

Kattegatt

13%

2%

12%

-3%

-54%

-74%

-2023%

-364%

-1%

Skagerrak

23%

17%

24%

-7%

-4%

-965%

100%

-330%

-7%

5%

4%

6%

-6%

-11%

32%

-113%

-409%

-1%

Hela Sverige

Den totala belastningen från diffusa källor av kväve till havet beräknades av
TBV i PLC5 till ca 132 300 (Tabell 5). Med ny avrinning beräknad med
HYPE skulle den beräknade totala belastningen från diffusa källor minskas
med 3 % till ca 128 300 ton. Det är avrinningen i TBV som har justerats. I
tester med TBV har samma markanvändning som i PLC5 använts.
Retentionen räknas som den procentuella skillnaden mellan brutto- och
nettobelastning över en längre period. Belastningen i en punkt beräknas som
summan av koncentration närsalter och avrinning över en period. Då
retentionen påverkas av flödesberäkning och därmed förändras med
förändrad avrinning har inga analyser gjorts på nettobelastningen i det här
projektet.
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Tabell 5. Bruttobelastning från diffusa källor av kväve (ton/år) beräknat i TBV i
samband med PLC5-beräkningen fördelat på marktyper jämförd mot samma
beräkning med förändrad avrinning beräknat med HYPE-modellen samt procentuell
avvikelse.
Modelluppsättning

Jordbruksmark

Skogsmark
inkl. hygge

Öppen
mark,
fjäll,
myrmark

Dep.
på
vatten

Dagvatten

Totalt
diffusa
källor

PLC5

52564

47448

16009

16266

0

132287

HYPE rapparo

49908

46498

15671

16266

0

128343

Avvikelse från PLC5:

5%

2%

2%

0%

0%

3%

HYPE delaro

44969

41417

14410

16266

0

117062

Avvikelse från PLC5:

14%

13%

10%

0%

0%

12%

Tabell 6. Bruttobelastning från diffusa källor av fosfor (ton/år) beräknat i TBV i
samband med PLC5-beräkningen fördelat på marktyper jämförd mot samma
beräkning med förändrad avrinning beräknat med HYPE-modellen samt procentuell
avvikelse.
Modelluppsättning

Jordbruksmark

Skogsmark
inkl. hygge

Öppen
mark,
fjäll,
myrmark

Dep.
på
vatten

Dagvatten

Totalt
diffusa
källor

PLC5

1581

1250

719

150

200

3900

HYPE rapparo

1526

1240

695

150

200

3812

Avvikelse från PLC5:

3%

1%

3%

0%

0%

2%

HYPE delaro

1374

1104

638

150

200

3466

Avvikelse från PLC5:

13%

12%

11%

0%

0%

11%
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Tabell 7. Bruttobelastning från diffusa källor av kväve (ton/år) beräknat i TBV i
samband med PLC5-beräkningen. Avrinning beräknat med HBV, 1100 områden.
Flödesnormaliserat för perioden 1985-2004.
Tillrinningsområde
till havsbassäng

Jordbruksmark

Skogsmark
inkl. hygge

Öppen
mark,
fjäll,
myrmark

Dep.
på
vatten

Dagvatten

Totalt
diffusa
källor

Bottenviken

982

12232

6067

1708

0

20989

Bottenhavet

3791

20152

5576

3578

0

33099

19642

5996

1395

4906

0

31939

Öresund

6117

54

186

35

0

6393

Kattegatt

20239

8134

2416

5906

0

36695

Skarerrak

1793

879

368

132

0

3173

52564

47448

16009

16266

0

132287

Eg. Östersjön

Hela Sverige

Tabell 8. Bruttobelastning från diffusa källor av kväve (ton/år) beräknat i TBV i
samband med PLC5-beräkningen. Avrinning beräknat med HYPE, 1100 områden.
Flödesnormaliserat för perioden 1985-2004.
Tillrinningsområde
till havsbassäng

Bottenviken
Bottenhavet

Jordbruksmark

Skogsmark
inkl. hygge

Öppen
mark,
fjäll,
myrmark

Dep.
på
vatten

Dagvatten

Totalt
diffusa
källor

914

12070

6102

1708

0

20794

3828

20251

5396

3578

0

33053

18740

5540

1293

4906

0

30480

Öresund

5379

49

165

35

0

5629

Kattegatt

19648

7918

2433

5906

0

35905

Skarerrak

1399

670

282

132

0

2483

49908

46498

15671

16266

0

128343

Eg. Östersjön

Hela Sverige

Tabell 9. Bruttobelastning från diffusa källor av kväve (ton/år) beräknat i TBV i
samband med PLC5-beräkningen. Avrinning beräknat med HYPE, 13000 områden.
Flödesnormaliserat för perioden 1985-2004.
Tillrinningsområde
till havsbassäng

Jordbruksmark

Skogsmark
inkl. hygge

Öppen
mark,
fjäll,
myrmark

Dep.
på
vatten

Dagvatten

Totalt
diffusa
källor

Bottenviken

3343

17720

5105

3578

0

29746

Bottenhavet

822

10640

5585

1708

0

18755

Eg. Östersjön

17309

7191

2085

5906

0

32491

Öresund

4717

47

148

35

0

4947

Kattegatt

17390

5154

1207

4906

0

28657

Skarerrak

1390

664

279

132

0

2465

44969

41417

14410

16266

0

117062

Hela Sverige
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Tabell 10. Bruttobelastning från diffusa källor av fosfor (ton/år) beräknat i TBV i
samband med PLC5-beräkningen. Avrinning beräknat med HBV, 1100 områden.
Flödesnormaliserat för perioden 1985-2004.
Tillrinningsområde till
havsbassäng

Jordbruksmark

Skogsmark
inkl. hygge

Öppen
mark,
fjäll,
myrmark

Dep.
på
vatten

Dagvatten

Totalt
diffusa
källor

Bottenviken

47

368

229

30

30

704

Bottenhavet

202

585

230

50

10

1078

Eg. Östersjön

650

104

89

30

60

934

Öresund

59

1

6

0

10

76

Kattegatt

509

176

126

40

80

931

Skarerrak

114

15

38

0

10

177

Hela Sverige

1581

1250

719

150

200

3900

Tabell 11. Bruttobelastning från diffusa källor av fosfor (ton/år) beräknat i TBV i
samband med PLC5-beräkningen. Avrinning beräknat med HYPE, 1100 områden.
Flödesnormaliserat för perioden 1985-2004.
Tillrinningsområde
till havsbassäng

Jordbruksmark

Skogsmark
inkl. hygge

Öppen
mark,
fjäll,
myrmark

Dep.
på
vatten

Dagvatten

Totalt
diffusa
källor

Bottenviken

44

367

230

30

10

680

Bottenhavet

205

592

224

50

30

1101

Eg. Östersjön

640

99

84

30

80

932

Öresund

54

1

5

0

10

70

Kattegatt

494

171

123

40

60

888

Skarerrak

90

12

29

0

10

140

Hela Sverige

1526

1240

695

150

200

3812

Tabell 12. Bruttobelastning från diffusa källor av fosfor (ton/år) beräknat i TBV i
samband med PLC5-beräkningen. Avrinning beräknat med HYPE, 13000 områden.
Flödesnormaliserat för perioden 1985-2004.
Tillrinningsområde
till havsbassäng

Jordbruksmark

Skogsmark
inkl. hygge

Öppen
mark,
fjäll,
myrmark

Dep.
på
vatten

Dagvatten

Totalt
diffusa
källor

Bottenviken

39

328

211

30

10

618

Bottenhavet

177

519

208

50

30

985

Eg. Östersjön

593

91

79

30

80

873

Öresund

49

1

5

0

10

65

Kattegatt

426

154

106

40

60

786

Skarerrak

89

11

29

0

10

140

Hela Sverige

1374

1104

638

150

200

3466
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Diskussion
Generellt är det små skillnader mellan HYPE-modellens och HBVmodellens beräknade avrinning. Ett modellbyte för beräkning av avrinning
borde därmed inte få så stora konsekvenser endast med avseende på
avrinningen. Skillnaden i avrinningen mellan de tidigare och senare
beräkningsperioderna bör vara större även om samma modell skulle
användas. Avrinningen har ökat under senare år och kommer att vara större
för kommande 20-årsperiod än för 1985-2004. Eftersom PLC6 kommer att
genomföras med en finare geografisk indelning än PLC5 kan även
skillnader på lokal skala få större betydelse än modelluppsättningen i sig.
För att få en uppfattning om skillnaden i avrinning, som en konsekvens av
modellbyte, bör avrinning köras fram för PLC5-perioden 1985-2004 med
SMED-HYPE. På så sätt erhålls en avrinning som kan vara till hjälp för att
kvantifiera skillnader i bruttobelastning p.g.a. av byte av hydrologisk
modell.
SMED-HYPE beräknar olika avrinning för olika markanvändning, även om
det är den sammanviktade avrinningen som används i TBV. Detta innebär
att belastningen från jordbruksmark i TBV kommer att beräknas utifrån den
sammanviktade avrinningen. Målavrinningen för NLeCCS kommer likt
tidigare föreslagen metodik att vara baserad på den sammanviktade
avrinningen. De med NLeCCS beräknade koncentrationer för
jordbruksmarksläckaget kommer således att korrespondera mot den
sammanviktade avrinningen. Skillnaderna mellan den sammanviktade
avrinningen och den beräknade avrinningen för jordbruksmark är dock
relativt små. I vissa läckageregioner kan det bli dock bli skillnader.
I SMED-HYPE finns ingen markretention. Retentionen sker i lokala diken
och åfåror. I områden med dominerande åkermark kommer avrinningen och
retentionen från jordbruksläckage därmed att beräknas på den faktiska
avrinningen för just åkermark.
I och med modellbytet finns det möjlighet att beskriva avrinningen per
markanvändning vilket det inte gjorts tidigare. För att det ska vara möjligt
krävs en vidareutveckling av TBV samt små justeringar av utskriftsvariabler
i SMED-HYPE. Mellan PLC5 och PLC6 är tanken att beräkningsmetodiken
ska behållas så mycket som möjligt. Huruvida man ska göra som tidigare
rapporteringar och använda den totala avrinningen eller om man ska göra en
justering att använda markspecifik avrinning beror på hur mycket i
beräkningsmetodiken mellan rapporteringar som kan förändras. Det är inte
så mycket en fråga om skillnader i byte av hydrologisk modell som byte av
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metodik i beräkningen. Det kommer att bli skillnader i beräkningsresultat
om man använder den ena eller den andra avrinningen med samma
hydrologiska modell. Hur kostsam en sådan implementering skulle bli är
under utredning. I nuläget är det dock den sammanviktade avrinningen som
senare kommer att användas vid beräkning av läckage i TBV.
Regionalt sett bör skillnaderna mellan att använda den totala eller den
markspecifika avrinningen inte bli av betydelse men då den geografiska
indelningen i kommande rapporteringar kommer att genomföras på en
mycket finare skala kan det få effekter lokalt.
I jämförelse mellan den totala avrinningen som används i TBV och den
markspecifika avrinningen fås framförallt skillnader på myrmark, urban
mark och hyggesmark. Retentionsberäkningarna i SMED-HYPE kommer
därmed att ske på ett annat bruttoläckage än det som senare beräknas i TBV.
Förutom skillnader i retention innebär det att då den totala avrinningen
används för dessa markanvändningar i TBV kommer läckaget att bli lägre i
TBV än i SMED-HYPE till följd av den lägre avrinningen.
Skillnaderna mellan de dominerande källorna, öppen mark, skog och
jordbruk är relativt liten. Lokalt sett kan skillnaderna dock vara av betydelse
även för dessa marktyper. Utvärderingen har endast gjort på
årsmedelavrinningen och hur skillnaderna över året ser ut är inte undersökts.
I TBV används månadsmedelavrinningen.
I jämförelsen som gjordes i Helge Å överskattar HBV-modellen generellt
vattenföringen. I aktuell kalibrering av HYPE-modellen korrigeras
nederbörden mer vilket verkar leda till en något bättre överensstämmelse i
data. Den korrigerade nederbörden kan leda till att modellen underskattar de
högsta flödestopparna vilket kan påverka beräkningen av retentionen som
påverkas väldigt stort av aktuell vattenföring.
Ett exempel på hur den totala nettobelastningen av kväve varierar med
vattenföringen visas i Figur 33. Figuren visar beräkningsresultat från Helge
ås avrinningsområde med HBV-modellen (visas med blått i figuren). Total
nettobelastning av kväve i ton/år samt total vattenföring i Mm3/år beräknat
under perioden 1985-2004. Som komplement till HBV modellens beräknade
vattenföring visas HYPE-modellens beräknade vattenföring (röd). Ett
liknande exempel med den totala nettobelastningen av fosfor till havet visas
i Figur 34.
I exemplen, Figur 33 och Figur 34 för Helge Å ligger HYPE-modellens
totala vattenföring lägre än HBV-modellen under hela perioden.
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Figur 33. Total nettobelastning av kväve (ton/år) samt total vattenföring (Mm3/år,
blå) beräknat med HBV-modellen från Helge Ås avrinningsområde till havet period
1985-2004. Som komplement till HBV-modellens beräknade vattenföring visas
HYPE-modellens beräknade vattenföring (röd).

Figur 34. Total nettobelastning av fosfor (ton/år) samt total vattenföring (Mm3/år,
blå) beräknat med HBV-modellen från Helge Ås avrinningsområde till havet period
1985-2004. Som komplement till HBV modellens beräknade vattenföring visas
HYPE-modellens beräknade vattenföring (röd).
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Det finns möjlighet till att göra regionala kalibreringsförändringar vid behov
även i HYPE även om de är lite mer begränsade än i HBV-modellen. Fokus
vid implementering av dessa regionala förändringar är fortfarande att
beskriva helheten så väl som möjligt. Därmed får den mest optimala
generella parameteruppsättningen styra utan att för mycket fokus ligger på
lokal nivå eller nationell nivå.
I HBV-modellen finns möjlighet att beskriva regleringar mer utförligt än i
HYPE-modellen vilken har en enklare regleringsbeskrivning. Då belastning
och källfördelning beräknas i PLC-rapporteringar används dagliga värden
för avrinning. Huruvida beskrivningen av dygnsvattenföringen får stor
påverkan på belastning eller om det jämnar det ut sig under 20 år har inte
undersökts i det här projektet.
Inför kommande beräkning inom SMED kommer inte den utvärderade
modellen av HYPE att användas. Avrinning och retention kommer att
beräknas på nytt underlag för markanvändning och kommer att kalibreras
om. En del utav skillnaderna kommer därmed att förändras något.
Då man planerar att implementera en ny hydrologisk modell för beräkning
av avrinning i beräkningsmetodiken inom SMED bör man räkna bakåt där
avrinningen är det enda som förändrats. SMED-HYPE kommer att
kalibreras om och resultatet kommer inte att vara detsamma som i den här
analysen. Det är alltså att rekommendera att köra om PLC5 med den
aktuella nya avrinningen med SMED-HYPE på liknande sätt som gjorts i
det här projektet.
Inga skillnader som måste hanteras på något speciellt vis m.a.p. modellbyte
inför PLC6 har uppmärksammats i det här projektet.
För utvärdering på lokal skala d.v.s. belastning och källfördelning på
vattenförekomstnivå kan det vara intressant att göra en utvärdering i
skillnader mellan total avrinning och markspecifik avrinning på lokal skala.
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Slutsatser
•
•
•

•
•

•

Inga större skillnader mellan modellerna som kommer att påverka
avrinningen i TBV har uppmärksammats.
Skillnaderna i indata mellan beräkningsunderlaget kommer att
dominera över skillnader i hydrologisk modell.
Skillnaderna i avrinningen från jordbruksmark jämfört med den
sammanviktade totala avrinningen är relativt liten m.a.p. på att det
senare viktas till en avrinning per läckageregion.
Inga skillnader som måste hanteras på något speciellt vis m.a.p.
modellbyte inför PLC6 har uppmärksammats i det här projektet.
Skillnader i retention till följd av förändrad modell av
avrinningsberäkningar bör kommenteras i samband med att det
arbetet utförs i PLC6.
För utvärdering på lokal skala d.v.s. belastning och källfördelning på
vattenförekomstnivå kan det vara intressant att göra en utvärdering i
skillnader mellan total avrinning och markspecifik avrinning.
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Bilaga 1. Månadsmedelvärden alla stationer

Figur 1. Jämförelse mellan observerat och simulerat månadsmedelvärden för alla stationer.

65

Figur 2. Jämförelse mellan observerat och simulerat månadsmedelvärden för stationer mindre än 200 km2
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Figur 3. Jämförelse mellan observerat och simulerat månadsmedelvärden för stationer mellan 200-2000 km2.
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Figure 4. Jämförelse mellan observerat och simulerat månadsmedelvärden för stationer större än 2000 km2
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Figur 5. Jämförelse mellan observerat och simulerat månadsmedelvärden för stationer på dominerande skogsmark
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Figur 6. Jämförelse mellan observerat och simulerat månadsmedelvärden för stationer på dominerande öppen mark
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