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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 åtgärds-

arbete inom olika områden, bland annat som ett svar på Naturvårdsverkets behov av ex-

pertstöd för Sveriges internationella rapportering avseende utsläpp till luft och vatten, 

avfall samt farliga ämnen. Målsättningen med SMED-samarbetet är främst att utveckla och 

driva nationella emissionsdatabaser, och att tillhandahålla olika tjänster relaterade till 

dessa för nationella, regionala och lokala myndigheter, luft- och vattenvårdsförbund, nä-

ringsliv m fl. Mer information finns på SMEDs hemsida www.smed.se. 
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Sammanfattning 

Kväve från olika källor som reningsverk, dagvatten och atmosfärsdeposition trans-

porteras med vattnet genom mark, sjöar och vattendrag mot havet. På vägen redu-

ceras en del kväve genom biogeokemiska processer som växtupptag, denitrifikation 

och sedimentation. Denna retention är svår att mäta men kan skattas med vatten-

kvalitetsmodeller som matematiskt beskriver dessa processer. 

Svenska MiljöemissionsData (SMED) ansvarar för de svenska beräkningarna som 

ligger till grund för rapporteringen av Sveriges belastning på Östersjön genom 

HELCOM: PLC-Annual och PLC-Periodical. I PLC-Annual beräknas retention av 

kväve och fosfor med SMHIs vattenkvalitetsmodell HBV-NP (Brandt, 1990; Ar-

heimer och Brandt, 1998). 

Inom arbetet med svensk vattenförvaltning används beräkningsresultat från PLC5-

rapporteringen i brist på observerade data. Modellresultat är behäftade med osäker-

het som ett resultat av osäkerheter i såväl data som modellens beskrivning av verk-

ligheten. Få studier har undersökt osäkerhet i modellering av kvävebelastning och 

kväveretention. Efter rapporteringen till PLC5 gjordes inom SMED ett försök att 

kvantifiera osäkerhet i bruttobelastning till följd av osäkerhet i indata i PLC5-

beräkningarna (Widén-Nilsson m.fl., 2010). Studien visade att de olika indatakäl-

lorna bitvis är behäftade med stora osäkerheter, vilket även kan få stort genomslag 

på den totala bruttobelastningen. För att på sikt komma fram till osäkerhetsintervall 

för de nationella nettobelastningsberäkningarna behöver osäkerheten i retentions-

beräkningarna också studeras.  

Syftet med denna studie var att identifiera och kvantifiera de största osäkerheterna i 

retentionsberäkningarna för PLC5-rapporteringen. Projektet avgränsades till att 

endast omfatta analyser av kväve. Öreälven, Helge å, Rönne å och Skräbeån valdes 

ut för studien baserat på datatillgång.  

Flera olika typer av osäkerheter som påverkar den modellerade retentionen stude-

rades. Först analyserades kalibreringsmetodens inverkan genom manuell kalibre-

ring av modellen av flera oberoende modellerare samt med en Monte Carlo-analys. 

Vid Monte Carlo-analysen kördes modellen 5 000 gånger med slumpmässigt valda 

värden för retentionsparametrarna. Av de 5 000 simuleringarna valdes de 1 000 

simuleringarna med bäst överrensstämmelse mellan observerat och simulerat kväve 

ut. Urvalet baserades på ett utvärderingskriterium som mätte andel av tiden som de 

simulerade värdena var innanför osäkerheten i de observerade värdena. Osäkerhet-

en i de observerade kvävekoncentrationerna var ibland betydande. Analysen visade 

att många olika kombinationer av parametervärden gav jämförbara resultat. Inga 

simuleringar var innanför de observerade osäkerhetsgränserna vid alla tidpunkter 

och generellt sett beskrev modellen dynamiken i oorganiskt kväve bättre än för 

totalkväve och organiskt kväve. PLC5-simuleringarna jämförde sig i flera fall väl 

med de bästa simuleringarna från Monte Carlo-analysen. 
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För Helge å och Rönne å var skillnaden i retention liten mellan de olika manuella 

kalibreringarna och beräkningen i PLC5. Skillnaden mellan de tre oberoende 

kalibreringarna var störst för det avrinningsområde som hade lägst antal 

observationspunkter, Öreälven skiljde sig ca 10 % jämfört med den beräknade 

totala retentionen enligt PLC5. Den manuella kalibreringen utvärderades även i ett 

proxy-basin test i ett närliggande område, Skräbeån, som ligger öster om Helge å. 

Skillnaden i medelretentionen 1984–2004  för Skräbeån, med 

kalibreringsparametrar för Helge å, var som högst 12 % mellan högsta och lägsta 

beräkningsscenario. Jämförelsen visar på vikten av mätdata att kalibrera modellen 

mot för att begränsa osäkerheter på grund av olika kalibreringsmetodik. 

Resultatet från den första analysen användes sedan till att undersöka effekten av 

olika förändrade förutsättningar; ett högbelastande och ett lågbelastande scenario 

för förändrad bruttobelastning, scenarier för förändrad jordart samt för förändrad 

grödofördelning. Samma metodik som i den tidigare studien av Widén-Nilsson 

m.fl. (2010) användes för att skatta osäkerheten i bruttobelastning och effekten på 

de simulerade resultaten var störst i Öreälven som normalt hade lägst retention. 

Utifrån resultat från den manuella kalibreringen, beräknades två olika scenarier för 

förändrat läckage från jordbruksmark där jordarten hade en finare respektive grövre 

textur jämfört med PLC5. Jordartsanalysen med det höga läckaget kompletterades 

för Rönne å med en analys av en förändrad grödofördelning. Scenarier med föränd-

rad fördelning av jordarter gav en försumbar effekt på den totala retentionen i alla 

huvudavrinningsområden. I Rönne å gav förändrad gröda en effekt på i genomsnitt 

5 %.  

Osäkerhet i vattenföringsdata beräknades utifrån avvikelsen mellan uppmätt och 

från avbördningskurvan beräknad vattenföring. Osäkerheterna låg inom ett inter-

vall av -50 till +30 %, med de största osäkerheterna för de lägsta och högsta flö-

dena. Effekten av denna osäkerhet i vattenföring på de simulerade resultaten var i 

vissa fall stor, för en station var skillnaden i medelretention omkring 20 %.  

Förändringen av sjöretention analyserades i varje PLC-område genom att sjöyta 

respektive djup varierades med ±10 % och ±30 %. Osäkerheter i form av förändrad 

sjöyta var mer avgörande i små PLC-områden. Där får små sjöar förhållandevis 

större betydelse än i stora områden. 

Sammanfattningsvis visade studien på vikten av osäkerhetsanalys vid modellka-

librering och vikten av kvantifiering av överrensstämmelsen med observationsdata, 

såväl som vikten av observationsdata för att begränsa osäkerheter i simulerade 

resultat. Osäkerheter i indata och fysikaliska parametrar i modellen får särskild 

betydelse i oövervakade områden där modellkalibreringen inte kan kompensera för 

sådana osäkerheter. 
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Inledning  

Kväve från olika källor belastar vattendrag, sjöar och hav. Utsläppen kommer 

främst från reningsverk och industrier, dagvatten från hårdgjorda ytor i bebyggda 

områden, utsläpp från enskilda avlopp, atmosfärsdeposition samt näringsläckage 

från skog, hyggen och jordbruksmark. Kväve transporteras med vatten genom 

mark, sjöar och vattendrag och hamnar slutligen i havet. Under denna transport 

avskiljs en del kväve permanent genom biogeokemiska processer som växtupptag, 

denitrifikation, och sedimentation. Speciellt stor är effekten i sjörika områden.  

Naturlig avskiljning av kväve, även kallad retention, är svår att mäta. Denna andel 

kan dock skattas med vattenkvalitetsmodeller som matematiskt beskriver processer 

för kväveretention. En sådan modell är med nödvändighet en förenklad beskrivning 

av verkligheten, och kan ses som ett rationellt sätt att räkna på flera olika processer 

samtidigt för att få en överblick över kvävebelastningen i ett område. 

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

PLC-Annual och PLC-Periodical. PLC-Annual baseras på mätningar i flodmyn-

ningar och antaganden för de områden som saknar data, medan PLC-Periodical 

baseras på beräkningar. Den senaste PLC-Periodical-rapporteringen heter Pollution 

and Load Compilation 5 (PLC5) och utfördes år 2006 för perioden 1985–2004 

(Brandt m.fl., 2008).  

Svenska MiljöemissionsData (SMED) ansvarar för de svenska beräkningarna och i 

dessa beräknas retention av kväve och fosfor med SMHIs vattenkvalitetsmodell 

HBV-NP (Brandt, 1990; Arheimer och Brandt 1998). Retentionsberäkningar med 

HBV-NP har används vid beräkning av transport av kväve och fosfor till havet, 

bland annat i TRK, Transport – Retention – Källfördelning (Brandt och Ejhed, 

2002) och PLC5-rapporteringen (Brandt m. fl., 2008). 

Inom arbetet med svensk vattenförvaltning används ofta beräkningsresultat från 

PLC5-rapporteringen. I brist på observerad information kan modellberäknade re-

sultat vara ett bra hjälpmedel för bland annat statusklassificering och planering av 

åtgärder. Det är dock viktigt att användaren av modellberäknade data är uppmärk-

sam på de osäkerheter som finns i modellens indata, utvärderingsdata och process-

beskrivning. Kväveretentionen kan variera stort mellan olika år inom samma av-

rinningsområde. Arheimer m. fl. (1997) fann att den totala retentionen från rotzo-

nen till havet för ett antal avrinningsområden varierade 10–30 % mellan olika år.  

Få publicerade studier har undersökt osäkerhet i modellering av kvävebelastning 

och kväveretention. Exbrayat m. fl. (2010) tillämpade fem olika närsaltsmodeller 

(en av dem var en annan version av HBV-NP-modellen, HBV-N-D, se ex. 

Lindgren m. fl., 2007) i Fyrisåns avrinningsområde och använde osäkerhetsanalys 

vid modellkalibreringen. De fann att kvaliteten mellan de olika modellerna varie-

rade stort mellan de olika utvärderingspunkterna i området och att ingen enskild 

modell gav bäst resultat för alla stationer och variabler. Däremot gav ensemblemo-

dellering med en kombination av de bästa resultaten från varje modell betydligt 



HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN 
Rapport  

 10 

bättre simuleringar än de enskilda modellsimuleringarna. Ytterligare en studie i ett 

australiskt avrinningsområde visade också på större prediktiv kraft hos flermo-

dellensembler än hos enmodellensembler (Exbrayat m. fl., 2011). 

Efter rapporteringen till PLC5 gjordes inom SMED ett försök att kvantifiera osä-

kerheten i bruttobelastning till följd av osäkerhet i indata i PLC5-beräkningarna 

(Widén-Nilsson m.fl., 2010). Studien gjordes för delar av tre utvalda PLC-områden 

och resultaten visade att de olika indatakällorna bitvis är behäftade med stora osä-

kerheter, vilket även kan ha stort genomslag på den totala bruttobelastningen. Osä-

kerhet i läckage för jordarter, dagvatten och punktkällor bidrog mest till den totala 

osäkerheten. Osäkerhetsintervallen för de olika indatakällorna bestämdes dock med 

mycket olika metodik. Resultaten från de tre studerade områdena gick inte att ge-

neralisera till den nationella nivån eftersom man inte studerade hur olika fel kan ta 

ut varandra. För att på sikt komma fram till osäkerhetsintervall för de nationella 

nettobelastningsberäkningarna behöver osäkerheten i retentionsberäkningarna 

också studeras.  

I denna rapport redovisas en osäkerhetsanalys av retentionsberäkningarna i PLC5 

som SMED har utfört på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med 

studien var att identifiera och kvantifiera de största osäkerheterna i retentionsbe-

räkningarna för PLC5-rapporteringen. Projektet avgränsades till att endast omfatta 

analyser av kväve samt de modellparametrar i HBV-NP-modellen som kalibrerades 

inom PLC5. Ingen analys av effekten av osäkerhet i de hydrologiska modellpara-

metrarna gjordes, men effekten av osäkerhet i observerad vattenföringsdata stude-

rades. Studien begränsades till ett fåtal områden som valdes ut baserat på tillgång 

till observationer av kvävekoncentrationer och vattenföring i sammanfallande 

punkter.  
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Bakgrund 

Osäkerheter i data och modeller 
Kvantiteten och kvaliteten av vattnet i ett avrinningsområde styrs av en mängd 

hydrologiska, fysikaliska, kemiska och biologiska processer som pågår på olika 

tids- och rumsskalor. Modellering av ett sådant system påverkas främst av tre typer 

av osäkerhet; osäkerhet i modellens beskrivning av verkligheten, osäkerhet i mo-

dellens parametervärden samt osäkerhet i data som används för att driva och ka-

librera modellen (Beven, 2006; 2009). Osäkerheter i driv- och utvärderingsdata 

resulterar både från skillnader i tids- och rumsskala mellan mätning och modell 

samt från osäkerhet i själva mätningen. Utöver detta tillkommer osäkerhet på grund 

av mänskliga fel vid mätning och datahantering (se exempel för nederbördsdata i 

Viney och Bates, 2004) samt på grund av modellerarens bakgrund och subjektiva 

beslut under modelleringsprocessen (Holländer m. fl., 2009). Den kombinerade 

effekten av dessa osäkerheter leder till ekvifinalitet i modellbeskrivningen av sy-

stemet; flera olika beskrivningar (data, modellstrukturer, parametervärden och 

modellfel) kan ge likgoda resultat gentemot observerade data (Beven, 2006; 2009; 

Oreskes m. fl., 1994).  

Metoder för osäkerhetsskattning vid modellkalibrering 

Vissa modellparametrar kan ansättas direkt utifrån områdets karaktäristik medan 

andra behöver kalibreras mot observationsdata. Hur väl parametrarna kan identifie-

ras beror av informationsinnehållet i de observerade data, och det är ofta lågt för 

hydrologiska data (Jakeman och Hornberger, 1993). Fler modellparametrar gör att 

ekvifinaliteten blir större och att fler parametrar blir svåridentifierade under ka-

libreringen. En modell som har så få parametrar som möjligt är därför ofta att före-

dra (t. ex. Jakeman och Hornberger, 1993; Kirchner, 2006).  

Osäkerhet i modellsimuleringar kan skattas med både statistiska och icke-

statistiska metoder. Båda typerna av metoder grundas vanligtvis på Monte Carlo-

analyser som innebär att modellen körs upprepade gånger med olika slumpade 

parametervärden. Statistiska metoder ansätter en statistisk modell över simulerade 

datas fel gentemot observationsdata och är starkt beroende av giltigheten hos anta-

gandena i den statistiska felmodellen (Rougier, 2010). Icke-statistiska metoder 

grundas också på antaganden om felens beskaffenhet, t.ex. genom val av utvärde-

ringskriterier och behandling av dataosäkerheter, alla sådana val och antaganden 

bör redovisas tydligt för att kunna tolka osäkerheten i prediktionerna (Beven, 

2009).  I den mest använda icke-statistiska metoden, Generalised Likelihood 

Uncertainty Estimation (GLUE), används ett eller flera valda utvärderingskriterier 

för att mäta hur väl simulerade resultat överensstämmer med observationsdata, 

samt som grund för att beräkna osäkerheten i de med modellen beräknade värdena 

(Beven, 2009; Beven och Binley, 1992). Det finns många utvärderingskriterier som 

används vid modellkalibrering och av dessa är Nash-Sutcliffe-kriteriet bland de 

mest använda (Nash och Sutcliffe, 1970) men även mest kritiserade (Criss och 
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Winston, 2008; Gupta m. fl., 2009; Schaefli och Gupta, 2007). Kritiken grundar sig 

bland annat på att en sådan kalibrering ger mest vikt åt avvikelser vid medelhöga 

till höga värden samt att den är känslig för felaktigheter i data (Westerberg m. fl., 

2011a). Andra kriterier som tar hänsyn till osäkerhet i observerade data kan också 

användas (t.ex. Blazkova och Beven, 2009; Harmel och Smith, 2007). Till exempel 

kan osäkerheten i observationsdata användas direkt för att sätta acceptansgränser 

runt observationsdata som modellen bör vara inom för att ge acceptabla resultat, 

utvärderingskriterier kan sedan beräknas utifrån avvikelserna mot dessa gränser (t. 

ex. Liu m. fl., 2009). 

För att testa resultaten från modellkalibreringen utvärderas vanligtvis modellen för 

en annan period i ett split-sample-test. Starkare test kan göras genom att undersöka 

hur den kalibrerade modellen fungerar för andra klimat- eller markanvändningsför-

hållanden (differential split-sample-test) eller/och för ett annat område, proxy-basin 

split-sample-test, respektive differential proxy-basin split-sample-test (Klemes, 

1986). Sådana typer av test görs mer sällan och kan vara svåra att klara för många 

modeller (Seibert, 2003). Multimodellensembler kan också användas för att ut-

nyttja styrkorna och minimera svagheterna hos flera modeller samtidigt (Refsgaard 

m. fl., 2006), sådana ansatser har visat goda resultat jämfört med enskilda modell-

simuleringar vid modellering av kväveläckage (Exbrayat m. fl., 2010; 2011).  

Osäkerheter i data 

VATTENFÖRING 

Vid de flesta hydrologiska mätstationer mäts vattenföring indirekt genom vatten-

stånd. I små vattendrag används ibland hydrologiska mätdammar där vattenföring 

beräknas från vattenstånd med en ekvation för det överfallsvärn genom vilket vatt-

net rinner ut från dammen. I stora vattendrag finns oftast inte mätdammar, istället 

används en avbördningskurva för att beräkna vattenföringen från kontinuerliga 

vattenståndsmätningar. En avbördningskurva beskriver sambandet mellan vatten-

stånd och vattenföring och beräknas utifrån samtidiga mätningar av vattenföring 

och vattenstånd vid olika flödesförhållanden.  Osäkerheten i den beräknade vatten-

föringen beror av hur väl sambandet mellan vattenstånd och vattenföring beskrivs 

av avbördningskurvan. Det finns flera faktorer som påverkar sambandets kvalitet; 

osäkerhet i mätning av vattenföring som i sin tur beror av mätmetod och 

mätförhållanden (ofta omkring 4–13 % med högre värden för låga flöden, Pelletier, 

1988; Schmidt, 2002), osäkerhet i vattenståndsmätning (ofta omkring 3–14 mm, 

Pappenberger m. fl., 2006), förändring av flodfårans geometri vid mätplatsen med 

tiden, andel av kurvan som baseras på extrapolation, påverkan av vegetation, isför-

hållanden, mm. Sammantaget kan detta leda till en osäkerhet i vattenföringsdata 

som har rapporterats vara ungefär ±10–20 % för medelhöga till höga flöden 

(Krueger m. fl., 2010; McMillan m. fl., 2010), med högre osäkerhet om mätförhål-

landena är dåliga (Westerberg m. fl., 2011b). För låga flöden är osäkerheten nor-

malt högre (omkring ±50–100 %, Krueger m. fl., 2010; McMillan m. fl., 2010), 

och det gäller även flöden som beräknats med en extrapolerad avbördningskurva 
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(omkring ±40 % i en studie av Di Baldassarre och Montanari, 2009). I det sista 

fallet beror osäkerheten av flodfårans geometri vid höga flöden, osäkerheten blir 

till exempel högre om vattendraget har flodbankar som översvämmas så att vattnet 

sprids på en flack flodslätt. 

NEDERBÖRD 

Av de data som används för att driva hydrologiska modeller är osäkerheter i neder-

bördsdata oftast av betydligt större vikt än osäkerheter i avdunstningsdata (Gupta 

m. fl., 2005; Paturel m. fl., 1995; Brath m. fl., 2004). Nederbörd mäts vanligtvis 

med någon typ av uppsamlingskärl, och förutom osäkerhet i själva mätningen på-

verkas kvaliteten hos nederbördsdata även av interpoleringen av punktvisa mät-

ningar till nederbörd för ett helt avrinningsområde. Osäkerhet i själva mätningen 

beror främst av vindförluster (som är störst när nederbörden faller som snö), men 

även av vatten som fastnar på väggarna i mätkärlet och av att vatten avdunstar före 

tömning. I Sverige korrigeras data för att kompensera för sådana förluster vid en 

del beräkningar, korrektionerna beror av mätplatsens karaktär och är ungefär 7–15 

% (Alexandersson, 2003). Osäkerhet i interpolering av nederbörd beror av antalet 

mätstationer, vilken metod som använts, på vilken tidsskala interpoleringen görs 

och av hur nederbörden varierar i tid och rum (Brath m. fl., 2004; Goovaerts, 2000; 

Westerberg m. fl., 2010). Till exempel kan interpolering av nederbörd vara behäf-

tad med särskilt stora fel när nederbörden är konvektiv, vilket främst inträffar på 

sommaren i svenskt klimat. Då kan den rumsliga variabiliteten vara mycket hög; 

stora mängder regn kan falla inom ett litet område medan det är uppehåll några 

kilometer längre bort.  

KVÄVE 

HBV-NP-modellen kalibreras mot mätningar av totalkvävehalt samt oorganisk och 

organisk kvävehalt. Övervakning av vattenkvalitet sker i många olika mätprogram i 

Sverige. Flest mätstationer finns inom den samordnade recipientkontrollen (SRK) 

där flera verksamheter som kan påverka vattenkvaliteten tillsammans utför mät-

ningar i ett område. De kemiska analyserna av SRK-mätningarna utförs av olika 

(normalt sett) ackrediterade laboratorier och data registreras sedan hos institutionen 

för vatten och miljö (IVM) vid Sveriges lantbruksuniversitet inom deras uppdrag 

som datavärd för sjöar och vattendrag. IVM är också ansvariga för att utföra den 

nationella miljöövervakningen i sjöar och vattendrag. För vattendrag finns två 

mätprogram: flodmynningar och trendvattendrag. De kemiska analyserna av dessa 

mätningar görs vid det SWEDAC-ackrediterade vattenkemiska laboratoriet vid 

IVM, medan provtagningen ofta sker med hjälp av externa provtagare.   

 

Det finns tre olika sätt att mäta halten av totalkväve. Den modernaste metoden är 

en förbränningsmetod, där en kemiluminiscensdetektor används efter katalytisk 

oxidation till kväveoxider (Tot-N_TNb). En annan vanlig metod är spektrofotomet-

risk analys efter persulfatuppslutning (Tot-N_ps). En tredje metod innebär att to-

talkvävehalten beräknas som summan av Kjeldahlkväve (organiskt kväve plus 
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ammoniumkväve), nitrit- och nitratkväve ( Tot-N_sum). I dagsläget har de olika 

metoderna mätosäkerheter på cirka 10-20 % (tabell A1 i bilaga A). Metoderna ger 

olika totalkvävehalter. Wallman m.fl. (2009) analyserade mätningar från perioden 

1987–2007 och fann att Tot-N_sum i medeltal gav ca 10 % högre halter än Tot-

N_ps, men att de individuella provskillnaderna kunde vara mycket större. Vid låga 

koncentrationer var istället Tot-N_ps-halterna ibland mycket högre än Tot-N_sum 

på grund av problem med Tot-N_ps-metoden vid halter lägre än 200 μg/l. Som 

framgår av Wallman m.fl. (2009) och Sonesten (2011a) har analyserna sedan för-

bättrats, men det gäller inte kalibreringsdata för PLC5 som enbart sträcker sig fram 

till 2004 och där kan det därför finnas påtagliga skillnader på grund av analysme-

tod. För enskilda mätvärden kan skillnaderna vara större än 50 %. 

Löfgren m.fl. (2010) undersökte hur stor variation i uppmätta halter i vattendrag 

som två olika provtagare kunde leda till. Tio provpunkter i det ordinarie mätpro-

grammet provtogs med några minuters mellanrum med fem upprepade prov av 

ordinarie extern provtagare och en rutinerad intern provtagare. Den personberoende 

variationen var oftast liten med störst påverkan vid låga halter och provtagnings-

punkter som påverkas av korttidsdynamik i t.ex. dagvattentillförsel. För just kväve 

och särskilt dess oorganiska fraktioner var dock variationen större jämfört med 

många andra ämnen. Ringsmobäcken och Lill-Fämtan hade variationskoefficienter 

på runt 50 % för nitrit- plus nitratkväve, men det berodde på mycket låga medelhal-

ter (runt 0,002 mg/l). I övriga studerade områden var variationskoefficienten som 

mest 7 %. För ammoniumkväve var variationskoefficienten högst, 26 %, i Norr-

ström där snabbt varierande dagvattenpåverkan identifierades. Totalkväve hade 

som mest en variationskoefficient på 7 %. Variationerna mellan proven från de 

olika provtagarna antogs främst bero på slumpmässiga variationer och analysosä-

kerhet. 

Förutom osäkerhet i provtagningsmetodik tillkommer osäkerhet på grund av tids-

mässiga skillnader mellan mätning och modell. En mätnings representativitet beror 

på storleken av den naturliga variationen i kvävehalt vid provtagningsplatsen i 

kombination med modellens tidsupplösning. Provtagningen sker normalt sett bara 

en gång i månaden vilket medför osäkerheter om en mätning används för att repre-

sentera en hel månad vid transportberäkningar (Sonesten, 2011a). Denna osäkerhet 

blir lägre vid jämförelse med en modell med dygnsupplösning (som HBV-NP-

modellen) men kan antas vara särskilt betydande i områden där lokala skillnader i 

dagvattentillförsel får stor påverkan.  

HBV-NP och retentionsberäkningar i PLC5 
HBV-NP är en vattenkvalitetsmodell som används för att beräkna transport av 

kväve och fosfor. Den är en vidareutveckling av SMHIs hydrologiska modell, 

HBV (Bergström 1995; Lindström m. fl. 1997). Först utvecklades modellen för 

beräkning av transport av kväve (Bergström m. fl.1987, Brandt 1990, Arheimer 

och Wittgren 1994, Arheimer och Brandt, 1998). Senare vidareutvecklades mo-

dellen för att även inkludera fosfor (Andersson m. fl. 2005).  
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En detaljerad beskrivning av modellen ges av Pers (2007). Här ges en kort beskriv-

ning av de delar som är relevanta för denna studie. HBV-NP är en dynamisk mass-

balansmodell som beräknar transport och retention av kväve och fosfor från källa 

ner till havet på dygnsbasis. Avrinningsområdet för ett vattendrag delas in i flera 

sammanhängande delområden och för varje delområde i modellen beräknas kväve-

koncentrationen enligt ekvation 1:  

 

        (1) 

 

c =  koncentration av kvävefraktion (oorganiskt /organiskt) 

V =  vattenvolym av grundvatten, vattendrag eller aktiv del av sjö eller magasin. 

in =  inflöde (för grundvatten: markläckage från olika markanvändningar; för 

vattendrag: avrinning och ytavrinning; för sjöar och våtmarker: tillrinning från 

uppströms områden och lokal avrinning samt nederbörd) 

ut =  utflöde från grundvatten, vattendrag eller sjö samt avdunstning 

S =  källor: atmosfärisk deposition på vattenytor, utsläpp från punktkällor och 

enskilda avlopp. 

 =  retention (negativt värde betyder intern källa). 

Läckaget av kväve från mark beror av jordart och markanvändning och beräknas 

med SOILN-DB-modellen (Johnsson m.fl., 1987). Markläckagekoncentrationer 

tilldelas det vatten som lämnar den omättade markzonen och perkolerar ner till 

grundvattnet i den hydrologiska delen av modellen. Bruttobelastningen kommer 

dels från diffusa källor (läckage från olika markanvändning, dagvatten, atmosfärisk 

deposition samt enskilda avlopp), och dels från punktkällor (utsläpp från industrier 

och reningsverk).  

De ekvationer som används för att beräkna närsalternas omsättningstid baseras 

huvudsakligen på empiriska förhållanden mellan fysikaliska variabler och 

parametrar (ex. temperatur och sjöarea) och koncentrationens dynamik. 

Omvandling av närsalter och retentionen för kväve simuleras i mark, utloppssjöar, 

sjöar längs huvudfåran samt i huvudfåran. Modellen har dessutom delrutiner för 

beräkning av transport och retention i ett antal våtmarkstyper men dessa användes 

inte för PLC5-beräkningarna. 

Det finns i huvudsak två dominerande retentionsekvationer för kväve i HBV-NP. 

Ekvation 2 som beskriver retentionen i grundvatten och i lokala vattendrag och 

ekvation 3 som beskriver retentionen i sjöar och våtmarker (retentionen i 

huvudfåran beräknas med en liknande ekvation). För att beräkna totalhalter av 

kväve räknar modellen även på produktion och retention av organiskt kväve (ek-

vation 4–6): 

Lokal retention =f(kalibreringskoefficient, koncentration av oorgN, 

vattenvolym, temperatur) (2) 

Sjöretention =f(kalibreringskoefficient, koncentration av oorgN, sjöarea, 

temperatur) (3) 

  utinin cVSVc
dt

cVd


)(



HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN 
Rapport  

 16 

Lokal produktion = f(kalibreringskoefficient, koncentration av orgN, 

vattenvolym, temperatur) (4) 

Sjöproduktion = f(kalibreringskoefficient, koncentration av oorgN i sjö, initial 

sjövolym, temperatur) (5) 

Sjösedimentation =f(kalibreringskoefficient, koncentration av orgN i sjö, sjö-

area) (6) 

I PLC5-beräkningarna kalibrerades i huvudsak parametrarna som styr retention av 

oorganiskt kväve i mark- och grundvatten samt i sjöar. För att kalibrera modellen 

till PLC5 användes bland annat små sjölösa områden, så kallade basinområden, för 

kalibrering av den lokala retentionen och produktionen. Detta gjordes för att hitta 

parametrar som kan ansättas över större regioner där många delområden saknar 

observationer. I några av testområdena finns dessa basinområden representerade 

men eftersom de huvudavrinningsområden som presenteras i analysen har flera 

observationer gjordes analysen över större områden än endast basinområden. 

En stor del av kväveretentionen sker i sjöar. I HBV-NP-modellen klassificeras 

sjöar på olika sätt beroende på var i beräkningsområdet de ligger. De kan vara 

placerade i beräkningsområdets utlopp (olake) och därmed ta emot hela områdets 

belastning av kväve, de kan vara placerades i huvudfåran (rlake) och ha liknande 

egenskaper som sjöar placerade i utloppet och de kan vara lokala sjöar (ilake) som 

endast tar emot en delmängd av områdets vatten. Lokala sjöar saknar ofta observat-

ioner och ingen retention modelleras i sådana sjöar.  

I PLC5 är den minsta områdesindelningen delavrinningsområde. Retentions- och 

flödesberäkningarna med HBV-NP görs dock på en något större skala, så kallade 

PLC-områden. Alla delavrinningsområden inom ett PLC-område får samma avrin-

ning och retention. Även modelleringen med MATCH av depositionen till PLC5 

görs på PLC-områdesnivå. Modelleringen av jordbruksläckaget med SOILN-DB 

görs för 22 läckageregioner baserat på klimat, produktionsinriktning, gödslings- 

och produktionsnivåer (Johnsson m.fl. 2008). Resultatet från läckageregionerna 

antas dock vara användbart till PLC-områdesnivå. När det gäller läckage från 

skogsmark, som baseras på mätningar är Sverige indelat i tre skogsregioner. Läck-

aget från övrig öppen mark följer i huvudsak skogsregionerna, med undantag för de 

delavrinningsområden som ligger inom läckageregion 1a, 1b, 2a och 2b. I dessa 

områden sätts läckaget från övrig öppen mark utifrån betesmark. 
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Studieområden och data 
Tre områden i södra och ett i norra Sverige valdes ut baserat på tillgång till obser-

vationer av kvävekoncentrationer och vattenföring i sammanfallande mätpunkter 

(Figur 1). Olika områden eller delar av områden har använts i olika analyser. In-

formation kring hydrologiska stationer som ingick i vattenföringsanalysen visas i 

Tabell 1. 

 Öreälven i norr, rinner till Bottenhavet och består av fyra PLC-områden i 

PLC5. För Öreälven finns endast en mätstation, Torrböle för vattenföring 

och kväve. Öreälven har av den totala ytan: 0,2 %, utloppsjö, 0,1 % sjö i 

huvudfåran och 1,9 % interna sjöar. 

 Helge å, i sydöstra Sverige, rinner till södra Östersjön. Helge å består av 

tolv PLC-områden i PLC5 och har nio mätstationer för vattenföring. Av 

dessa nio finns månadsvisa observationer för kväve i alla områden utom 

mynningen. Helge å har tre basinområden som användes för kalibrering av 

HBV-NP i PLC5: Vinnöån, Köpingebäcken och Hörlinge varav Hörlinge 

ingår som separat delområde i modelluppsättningen. Helge å har av den to-

tala ytan: 2,2 % utloppsjö, 1,1 % sjö i huvudfåran och 2,5 % interna sjöar. 

 Rönne å, i sydvästra Sverige, rinner till Västerhavet.  Rönne å är indelat i 

sju PLC-områden i PLC5. Ett område saknar observationer av vattenföring 

och ett område saknar observationer av kväve. I Rönne å finns tre basin-

områden, av dessa ingår Heåkra i modelluppsättningen. Rönne å har av den 

totala ytan: 0,8 % utloppsjö, 1,6 % sjö i huvudfåran och 0,8 % interna 

sjöar.  

 Skräbeån, angränsande område till Helge å. Ett litet avrinningsområde 

med fyra PLC-områden varav tre har observationer. Skräbeån har av den 

totala ytan: 5,3 % utloppsjö, 3,8 % sjö i huvudfåran och 2,5 % interna 

sjöar. Ett område (87-002) är i stort sett sjölöst. 
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Figur 1. Studieområdenas geografiska läge och markanvändning enligt översiktskartan (Lantmä-

teriet), Helge å(ovan till vänster), Rönne å (nedan till vänster), Öreälven (ovan till höger) samt 
Skräbeån (nedan till höger).  

 

Tabell 1 Hydrologiska mätstationer som användes för analys av osäkerhet i vattenförings-
data 

Station Möckeln Heåkra Klippan 2 Ärrarp 

Vattendrag Helge å Rönne å Rönne å Rönne å 

Area (km2) 1 026 147 241 261 

Avrinningsområdets sjöprocent (%) 10,7 0 0,5 3,7 

 

Jordbruksdata och skogsregioner 
Jordar klassificeras beroende på sammansättningen av jordpartiklar, det vill säga 

jordens textur. Enligt den internationella textur-klassificeringen delas jordarterna i 

Sverige in i 10 jordartsklasser: sand, loamy sand, sandy loam, loam, silt loam, 

sandy clay loam, clay loam, silty clay loam, silty clay och clay. Jordarna skiljer sig 

åt bland annat avseende de hydrauliska egenskaperna.  

I de fyra studerade avrinningsområdena förekommer fyra av ovan nämnda jord-

bruksjordarter. Dessa är loam, loamy sand, sandy loam och silt loam (Tabell 2). 

Alla dessa jordar har en låg lerhalt. Sju stycken läckageregioner för jordbruksmark 

(1a, 2a, 2b, 7a, 7b, 15, 18) täcks in av de fyra avrinningsområdena (Tabell 2). Inget 

avrinningsområde ligger i sydvästra skogsregionen. Till skillnad från Widén-

Nilsson m.fl. (2010) ingår i denna studie även norra Sverige, med norra skog-

regionen och läckageregion 15 och 18.  
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Tabell 2. Beskrivning av avrinningsområdenas regioner för läckage från jordbruk, skogs-
mark och övrig öppen mark samt delavrinningsområdenas jordartsklassificering 

Avrinningsområde Läckageregion  Jordarter Skogs-

region 

Öppen-

region 

Rönne å 1a, 2a, 7a Loam, Loamy Sand 

(endast 1 delavrin-
ningsområde), Sandy 
Loam 

 

Sydöstra Sydöstra 

och Utl1 

Helge å  1a, 2a (näst flest), 2b 

(endast 2 delavrinnings-
områden), 7a (domine-

rar), 7b 

Loam (10 st), Loamy 

Sand (40 st), Sandy 
Loam (100 st) 

Sydöstra Sydöstra 

och Utl1 

Skräbeån 2b, 7b (dominerar) Loam (endast 1 
delavrinningsområde), 

Sandy Loam flera 
delavrinningsområden 
utan jordbruk 

Sydöstra Sydöstra 
och Utl1 

Öre älv 15, 18 Sandy Loam, Silt 

Loam, flera delavrin-
ningsområden utan 

jordbruk 

Norra Norra 

1 Utl = läckage från övrig öppen mark baserat på bete 

 

I de aktuella regionerna är vall den vanligaste grödan förutom i läckageregion 1a 

där höstvete och vårkorn är vanligare (Johnsson m.fl. 2008). I de fyra områden som 

studerades här var vall den vanligaste grödan. 

Kalibreringsdata 
Uppmätta halter av totalkväve, oorganiskt kväve och organiskt kväve används för 

att kalibrera HBV-NP-modellen. En mätstation per PLC-område används. Till-

gången till kalibreringsdata var god för de flesta PLC-områden i studien i söder 

men något sämre i norr. I Helge å har elva av tolv PLC-områdena en kalibrerings-

station för kväve, i Rönne å sex av sju PLC-områden medan i Öreälven har endast 

ett av de fyra PLC-områdena en kalibreringsstation. Data för perioden 1995–2004 

användes för att kalibrera HBV-NP-modellen (tabell A2, bilaga A).  
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Metod 

Kalibreringens betydelse för retentionen 
Vid belastningsberäkningar med HBV-NP kalibreras modellen för att få en god 

överensstämmelse med beräkningsområdets observationer. Överensstämmelsen 

bedöms ofta visuellt genom att jämföra hur modellen beskriver basnivåer, 

årsdynamik, m.m. Osäkerheten i kalibreringen av modellens retentionsparametrar 

studerades genom att både göra manuella kalibreringar med tre oberoende 

modellerare samt en Monte Carlo-analys. Analyserna gjordes för hela eller delar av 

de tre huvudavrinningsområdena Öreälven, Helge å och Rönne å. 

Monte Carlo-analys 

HBV-NP-modellen kördes 5 000 gånger med slumpmässigt valda retentionspara-

metervärden i en Monte Carlo-analys i GLUE. Parametervärdena genererades från 

uniforma sannolikhetsfördelningar för specificerade intervall (Tabell 3). Intervallen 

ansattes utifrån de intervall som är angivna i modellmanualen (Pers, 2007).  Enbart 

de parametrar som styr kväveretentionen och som hade använts för kalibrering i 

PLC5 användes för analysen. Kalibreringen skedde för utvalda PLC-områden där 

det fanns observerade kvävekoncentrationsdata och parametrarna varierades på 

samma sätt i alla PLC-områden i modellen. Osäkerheten i uppmätta kvävehalter 

användes för modellutvärderingen och dessa skattades bland annat utifrån osäker-

heter i provtagning och kemisk analys. Antagandena som ligger till grund för dessa 

osäkerhetsintervall beskrivs i bilaga A. 

 

Tabell 3 Kalibreringsparametrar som styr retentionen i HBV-NP-modellen och parameter-
värdesintervall som användes i Monte Carlo-analysen 

Parameter locret locorg lakeret lakeorg 

Beskrivning Retention av 
oorganiskt kväve i 

mark- och grund-
vatten  

Produktion av 
organiskt kväve i 

mark- och grund-
vatten 

Retention av 
oorganiskt 

kväve i sjöar 

Produktion av 
organiskt 

kväve i sjöar 

Parametervärdes-

intervall 

0–20 0–100 0–20 0–100 

 

De 5 000 simulerade tidsserierna med halter av totalkväve, oorganiskt och orga-

niskt kväve analyserades sedan med flera statistiska mått på överrensstämmelsen 

mellan observerade och simulerade kvävekoncentrationer. Måtten som användes 

var Nash-Sutcliffe-koefficienten, NSE, procentuellt fel i medelvärde (beräknat som 

simulerat medelvärde minus observerat medelvärde delat på observerat medel-

värde), ME, procent av tiden som det simulerade värdet är innanför osäkerheten i 

de observerade värdena, Pobs, Spearmans rangkorrelation (icke-parametrisk korre-

lationskoefficient), RSpear, samt kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen, RMSE. 

För osäkerhetsanalysen i GLUE definierades ett kriterium, Rtot, som andel av tiden 

som det simulerade värdet var innanför osäkerheten i de observerade värdena för 

totalkväve och oorganiskt kväve. Andelen av tiden innanför osäkerhetsgränserna 
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för totalkväve och oorganiskt kväve beräknades för sig och viktades ihop till ett 

kombinerat kriterium där lika stor vikt gavs till simuleringen av totalkväve och 

oorganiskt kväve (ekvation 7). Organiskt kväve inkluderades inte eftersom det 

indirekt innefattas i totalkväve.  

 

Rtot = R1 · v1 + R2 · v2  (7) 

 

R1 = andel av tiden som de simulerade värdena är innanför osäkerhetsgränserna för 

observerat totalkväve 

R2 = andel av tiden som de simulerade värdena är innanför osäkerhetsgränserna för 

observerat oorganiskt kväve 

v1=v2 =0,5 vikt för R1 respektive R2 vid beräkningen av Rtot 

 

De 1 000 simuleringar som hade högst värde för detta kriterium valdes ut för att 

analysera osäkerheten i de simulerade kvävekoncentrationerna. För varje område 

beräknades värdet på kriteriet samt statistiska mått på överrensstämmelsen med 

observerade data för kalibreringsperioden 1995–2004, samt för utvärderingspe-

rioden 1985–1994. Den tidigare perioden 1985–1994 användes som utvärderings-

period även om modellens indata är mer representativa för den senare perioden. 

Skillnader i retention mellan de olika simuleringarna beräknades också för de olika 

tidsperioderna. Känsligheten i kalibreringsparametrarna analyserades för de 1 000 

bästa simuleringarna enligt Rtot. 

Manuell kalibrering 

Kväveretentionsparametrarna för modelluppsättningar för Öreälven, Helge å och 

Rönne å kalibrerades manuellt av tre olika, oberoende modellerare. Vattenföringen 

var den samma som i PLC5 för alla områden. Modellen kalibrerades och analyse-

rades för samma period som för PLC5s kalibreringsperiod, 1995–2004, och beräk-

ningsperiod 1985–2004. Resultaten presenterades utifrån mellanårsvariationer och 

långtidsmedelvärden.  

Den manuella kalibreringens parametrar utvärderades i ett proxy-basin test i ett 

närliggande område, Skräbeån, som är det huvudavrinningsområde som ligger 

öster om Helge å. Området beräknades med parameteruppsättningen från den ma-

nuella kalibreringen för Helge å. De observationer som finns inom beräkningsom-

rådet användes inte för kalibrering utan endast för utvärdering. Beräkningen utvär-

derades för kalibreringsperioden i Helge å, 1995–2004.  

 

Effekt av osäkerhet i bruttobelastning  
Bruttobelastning av kväve från olika källor som markläckage, punktkällor och 

atmosfärsdeposition beräknas inom PLC5 dels utifrån mätningar, dels utifrån scha-

bloner baserade på mätningar och dels med hjälp av andra modeller (SOILN-DB, 

MATCH och StormTac) vars resultat bildar indata till HBV-NP-modellens retent-

ionsberäkningar. För att få ett mått på hur känslig retentionsberäkningen i HBV-NP 
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är för variationer i indata beräknades två olika alternativa bruttobelastningar för 

alla källor: en låg belastning och en hög belastning. Widén-Nilsson m.fl. (2010) 

skattar osäkerheten i dessa bruttobelastningsdata och samma metodik användes här 

(med vissa justeringar eftersom det delvis rör sig om andra områden). Metoden 

beskrivs kortfattat nedan (se bilaga B för en mer detaljerad beskrivning). De fram-

tagna intervallen kan även användas för Monte Carlo-simulering av bruttobelast-

ningen, men här studerades endast effekten av en låg respektive en hög bruttobe-

lastning för att förenklat beskriva denna osäkerhet. 

De två scenarierna för bruttobelastning togs fram genom att ändra kväveläckaget 

från följande källor: 

 Typhalter för skog, myr, hygge och öppen mark, sådana typhalter anger 

vilken koncentration av ett näringsämne, i detta fall kväve, som läcker per 

areaenhet av ett visst markslag (Widén-Nilsson m.fl. 2010, tabell 7). Det 

låga respektive höga läckaget ansattes till 25:e och 75:e percentilen utifrån 

de mätningar som ligger till grund för dessa typhalter.  

 Atmosfärsdeposition. Osäkerheter på ±10 % användes för högt/lågt läck-

age, det vill säga samma siffror som intervallet hos Widén-Nilsson m.fl. 

(2010). 

 Punktkällor. Osäkerheter på -50 % och +50% för industrier samt -25 % och 

+100 % för avloppsreningsverk antogs för lågt respektive högt läckage, 

vilket är en modifikation av intervallen hos Widén-Nilsson m.fl. (2010). 

 Dagvatten. Osäkerheten för dagvattenläckaget ansattes till -36 % (lågt sce-

nario) respektive +253 % (högt scenario) baserat på Widén-Nilsson m.fl. 

(2010).  

 Enskilda avlopp. Osäkerheten i enskilda avlopp ansattes till -20 % (lågt 

scenario) respektive +48 % (högt scenario), vilket är en modifikation av 

intervallet enligt Widén-Nilsson m.fl. (2010) 

 

Osäkerheter i typ av markanvändning inkluderades inte och osäkerheterna i jord-

bruksdata analyserades endast genom att undersöka alternativa jordarter. Effekten 

på retentionen vid ändrad jordbruksjordart studerades i separata simuleringar, lik-

som effekten av ändrad grödofördelning (se avsnittet Retentionens beroende av 

fördelning av jordarter och grödor). I tillägg till koncentrationer av totalkväve för 

den tidigare studien (Widén-Nilsson m.fl., 2010) hanterar HBV-NP även fraktioner 

av oorganiskt kväve och organiskt kväve. För enkelhets skull och för att behålla 

likhet med denna tidigare studie varierades i denna studie inte andelen oorganiskt 

och organiskt kväve av totalkvävehalten i osäkerhetsanalyserna utan dessa antas 

vara konstanta. Åtminstone för skogstyphalterna är dock osäkerheterna större för 

oorganiskt kväve än för organiskt kväve (Löfgren och Westling, 2002). Belastning-

en från punktkällor beaktas i HBV-NP modellen genom att summera utsläppen från 

samtliga reningsverk och vissa större industrier inom ett PLC-område. Ett antal 

stora skillnader mellan punktkällornas rapporterade belastning mellan olika år 
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identifierades och därför har nya intervall för punktkällorna antagits, jämfört med 

Widén-Nilsson m.fl. (2010).  

 

Effekten av dessa två scenarier för bruttobelastning studerades genom att för de 

1000 bästa simuleringarna från Monte Carlo-analysen samt för PLC5-kalibreringen 

köra modellen igen med dessa bruttobelastningar. Skillnaden i retention jämfördes 

med de tidigare simuleringarna. 

 

Vattenföringens betydelse för retentionen 
Dynamiken i vattenföringen och den totala vattenvolymen påverkar modelleringen 

av kvävehalter, kvävebelastning och kväveretention. Mängden vatten påverkar 

utspädningen, retentionen och transporten, speciellt avgörande är vattenföringen 

vid högflödestillfällen som samtidigt har hög belastning. 

 

Vattenföringsdata beräknas indirekt från vattenstånd med hjälp av avbördningskur-

vor vid alla hydrologiska mätstationer som användes i denna studie. Avbördnings-

kurvor för fyra vattenföringsstationer i Helge å och Rönne å analyserades för att 

skatta osäkerheten i vattenföringsdata utifrån avvikelsen mellan uppmätt (från 

mätningarna som användes för att etablera kurvan) och från avbördningskurvan 

beräknad vattenföring. Vid de tre stationerna i Rönne å (Klippan 2, Ärrarp och 

Heåkra) fanns inga ekvationer för kurvorna, de hade istället ritats upp grafiskt och 

utifrån det hade en tabell över sambandet mellan vattenstånd och vattenföring 

skapats. Här användes kubisk interpolation mellan värdena i tabellen för att be-

räkna vattenföringen för ett visst vattenstånd. För varje station analyserades sedan 

avvikelserna mot kurvan eller värdena beräknade från tabellen och utifrån dessa 

avvikelser ansattes visuellt en övre och en undre osäkerhetsgräns för hela flödesin-

tervallet. Avvikelser som bedömdes vara orimliga inkluderades inte. De flöden som 

beräknats med den extrapolerade delen av avbördningskurvan identifierades också. 

För dessa flöden antogs en osäkerhet som interpolerades från den högsta ansatta 

osäkerheten för det mätta intervallet till ±40 % (enligt en tidigare studie av Di 

Baldassarre och Montanari, 2009, se ovan) för det högsta dygnsmedelflödet för 

hela tidsserien från mätstationen. Det antogs att integreringen av vattenföring till 

dygnsmedelvärden inte påverkade den beräknade osäkerheten. Effekten av osäker-

het i vattenföring testades genom att jämföra simulerad retention från HBV-NP-

modellen för fyra fall; då den drivs med vattenföring för den övre respektive undre 

vattenföringsgränsen, med observerad vattenföring utan osäkerhet (för de PLC-

områden där observerade data finns) samt då vattenföringen simuleras i alla beräk-

ningsområden i modellen. 
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Retentionens beroende av fördelning av 
jordarter och grödor 
I HBV-NP delas andelen jordbruksmark in i finare klasser uppdelat på grödo- och 

jordartskombination. Varje klass (jordart i kombination med gröda) har ett visst 

läckage av kväve till markvattnet. I samband med en inventering av miljötillståndet 

i svensk åkermark, som utfördes av SLU och SCB på uppdrag av Naturvårdsverket 

och Jordbruksverket (Eriksson m.fl., 1999), producerades indata till jordarten för 

åkermark. Data från inventeringen extrapolerades sedan i TRK-projektet för att få 

en heltäckande jordartskarta för åkermark i Sverige (Brandt m.fl., 2006). Underla-

get till kartan är skiftande, i Helge å och Rönne å finns närmare 100 mätpunkter för 

jordarter medan det endast finns fyra mätpunkter i Öreälven.  

Utifrån texturtriangeln (Figur 2) identifierades områdenas jordarter samt två alter-

nativa jordarter som ger ett lägre respektive högre kväveläckage. Tabell 4 visar 

vilka jordarter som var de ursprungliga jordarterna i PLC5 samt jordarterna med 

högre respektive lägre läckage. Läckagehalterna för en viss jordart varierades inte. 

Silty clay loam har valts som alternativ jordart med lägre läckage än silt loam för 

Öreälven även om det till skillnad från de flesta andra alternativa jordarter som 

antagits inte finns några jordprovtagningar som indikerar silty clay loam. 

I Helge å användes silt loam som jordart med lägre läckage än loam. Det var inget 

självklart val eftersom det fanns mätpunkter som indikerade såväl silt loam och 

sandy clay loam samt en mätning på gränsen mellan clay loam och silty clay loam 

samt en punkt som motsvarar silty clay. 

 

Tabell 4. Osäkerhetsintervall för jordbruksjordarterna enligt Widén-Nilsson m.fl. (2010)  

Jordart med lägre 
läckage 

Jordart 
Jordart med högre 
läckage 

Avrinningsområde 

Sandy loam Loamy sand Sand Rönne å, Helge å 

Loam Sandy loam Loamy sand Rönne å, Öreälven, 

Helge å 

Clay loam (Rönne å) 

Silt loam (Helge å) 

Loam Sandy Loam 

 

Rönne å, Helge å  

Silty clay loam  SiltLoam Loam Öreäven 

 

Jordartsanalysen kompletteras med en analys av en annan grödofördelning för 

Rönne å. Då användes jordartsanalysen med det höga läckaget i kombination med 

att alla grödor byttes ut mot potatis, som har bland de högsta kväveläckagen. 

När dessa scenarier över förändrad jordart och (i ett fall) förändrad grödofördelning 

kördes i modellen användes PLC5-kalibreringen samt resultaten från de manuella 

kalibreringarna i kombination med de två olika scenarierna för förändrat brutto-

läckage från jordbruksmark. 
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Figur 2 Fördelningen av alla texturbestämda punkter i Öreälven (blå kvadrater), Rönne å (svarta 
trianglar) och Helge å (ofyllda blå cirklar) samt modellparametrarna för respektive jord som röda 

cirklar. 

 

Retentionens beroende av modellens 
beskrivning av sjöar 
Indata som beskriver sjöarea och sjöarnas klassificering kommer från SVAR 

(Svenskt Vatten ARkiv) där de digitaliserats från Lantmäteriets översiktskarta 

version 1996, i skala 1:250 000 i vektorformat. Informationen om var sjöar finns 

och hur vattendrag rinner som ligger till grund för PLC5 baseras på SVAR 2005. 

SVARs versioner kring hydrologisk information förbättras ständigt. 

Storleken på kväveretentionen i sjöar beror i modellen av sjöarnas area (ekvation 

3). Sjöarnas placering och den beräknade arean har därför varierats med utgångs-

punkt för hur sjöarna var placerade i modelluppsättningen som ligger till grund för 

PLC5.  

I denna analys studerades effekten av att i varje PLC-område variera sjöyta respek-

tive sjödjup med ±10 % och ±30 %. Förändringarna på ±10 % och ±30 % ansattes 

godtyckligt utan att någon osäkerhet i indata för sjöinformation utretts. Modellpa-

rametrarna är samma som i PLC5. 
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Resultat 

Kalibreringens betydelse för retentionen 

Monte Carlo-analys 

Inga simuleringar var innanför de observerade osäkerhetsgränserna vid alla tid-

punkter (Tabell 5) och generellt sett beskrev modellen dynamiken i oorganiskt 

kväve bättre än för totalkväve och organiskt kväve (Figur 3–6, samt se diskussion 

nedan). I Rönne å och Helge å underskattade modellen i de flesta fall kvävekon-

centrationerna medan det i Öreälven var en liten överskattning av totalkväve och 

organiskt kväve, men inte av oorganiskt kväve. Osäkerhetsgränserna för simule-

ringarna i Öreälven var mycket smalare än för de övriga områdena (ses i den 

mindre spridningen av resultaten i Figur 5–6 jämfört med de övriga områdena), 

vilket kan förklaras av att området har färre sjöar och lägre medeltemperatur. De 

simulerade totalkvävekoncentrationerna med PLC5-kalibreringen var där hela tiden 

högre än osäkerhetsintervallet för de 1 000 bästa simuleringarna från Monte Carlo-

analysen (den täcktes dock in av intervallet för alla 5 000 Monte Carlo-

simuleringar) medan de för de öviga områdena täcktes in av intervallet för de 1 000 

bästa simuleringarna.  

 
Tabell 5. Procent av tiden som de simulerade osäkerhetsbanden överlappade med de 

observerade osäkerhetsbanden vid simuleringen av koncentrationer av totalkväve (Tot-
N), oorganiskt kväve (Oorg-N) samt organiskt kväve (Org-N) 1985–1994 samt 1995–2004. 
För Rönne å redovisas inget resultat för Oorg-N och Org-N eftersom det bara fanns två 

observationer för Oorg-N och Org-N under utvärderingsperioden (som båda överlappade 
med den simulerade osäkerheten) 

Tidsperiod 1985–1994 Utvärdering 1995–2004 Kalibrering 

Variabel Tot-N Oorg-N Org-N Tot-N Oorg-N Org-N 

Öreälven (30–003) 68 % 57 % 53 % 66 % 53 % 43 % 

Helge å (88–010) 65 % 66 % 76 % 72 % 73 % 72 % 

Rönne å (96–006) 83 % - - 76 % 68 % 60 % 

 

Årstidsvariationerna i oorganiskt kväve simulerades bättre än för totalkväve och 

organiskt kväve, vilket återspeglades i att korrelationen mellan observerade och 

simulerade värden var högre (RSpear, d.v.s Spearmans rangkorrelation, i Figur 6) 

och att Nash-Sutcliffe-koefficienten hade högre värden (NSE i Figur 6). I Rönne å 

(PLC-område 96-006) var dock resultaten inte bättre för oorganiskt kväve. PLC5-

kalibreringarna hade i många fall värden för utvärderingskriterierna som var bland 

de bättre för Monte Carlo-analysen (Figur 5–6), men för Öreälven var resultaten 

för Monte Carlo-analysen generellt bättre för medelfel och Pobs (Figur 5). 
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Figur 3 Osäkerhet i simulerade kvävekoncentrationer jämfört med osäkerhet i observe-

rade kvävekoncentrationer samt resultatet för PLC5-simuleringarna. Resultat för PLC-
område 96–006 i Rönne å för kalibreringsperioden 1995–2004. Den simulerade osäker-

hetens gränser vid varje tidssteg utgörs av den 5:e och 95:e percentilen från den kumula-
tiva fördelningen av alla likelihood-vikter från de 1 000 bästa simuleringarna enligt Rtot-
kriteriet. Likelihood-vikten för en simulering beräknas genom att dela varje Rtot-värde med 

summan av Rtot-värdena för alla acceptabla simuleringar. 
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Figur 4 Osäkerhet i simulerade kvävekoncentrationer jämfört med osäkerhet i observerade 

kvävekoncentrationer samt resultatet för PLC5-simuleringarna. Resultat för PLC-område 
88–010 i Helge Å för kalibreringsperioden 1995–2004. Den simulerade osäkerhetens grän-

ser vid varje tidssteg utgörs av den 5:e och 95:e percentilen från den kumulativa fördel-
ningen av alla likelihood-vikter från de 1 000 bästa simuleringarna enligt Rtot-kriteriet. Likeli-
hood-vikten för en simulering beräknas genom att dela varje Rtot-värde med summan av 

Rtot-värdena för alla acceptabla simuleringar. 
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Figur 5 Utvärdering av Monte Carlo-simuleringar och PLC5-simuleringar jämfört med observerade 
data för 1995–2004 (kalibrering) och 1985–1994 (utvärdering). Resultaten för de 1 000 bästa 
simuleringarna vid Monte Carlo-analysen har plottats som boxplottar där boxen anger gränserna 
för 25:e och 75:e percentilen, cirkeln medianvärdet och de mest extrema uteliggarna har exklude-
rats. Pobs anger procent av tiden som det simulerade värdet är innanför osäkerheten i observe-
rade data och ME anger fel i medelvärdet i procent av det observerade medelvärdet. För Rönne å 
fanns det bara två värden för OorgN och OrgN under utvärderingsperioden, denna period har 
därför exkluderats för dessa två fraktioner. 
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Figur 6 Utvärdering av Monte Carlo-simuleringar och PLC5-simuleringar jämfört med observerade 
data för 1995–2004 (kalibrering) och 1985–1994 (utvärdering). Resultaten för de 1 000 bästa 
simuleringarna vid Monte Carlo-analysen har plottats som boxplottar där boxen anger gränserna 
för 25:e och 75:e percentilen, cirkeln medianvärdet och de mest extrema uteliggarna har exklude-
rats. RMSE anger kvadratroten ur medelkvadratavvikelsen, NSE är Nash-Sutcliffe-koefficienten 
och RSpear är Spearmans rangkorrelation (icke-parametrisk korrelationskoefficient). För Rönne å 
fanns det bara två värden för OorgN och OrgN under utvärderingsperioden, denna period har 
därför exkluderats för dessa två fraktioner. 

Vid känslighetsanalysen av retentionsparametrarna för kalibrering med Rtot-

kriteriet undersöktes hur fördelningarna av parametervärdena för de 1 000 bästa 

simuleringarna skiljde sig från de ursprungliga uniforma fördelningarna för Monte 

Carlo-analysen. Det var bara locret- och lakeret-parametrarna som var känsliga för 

kalibreringen. Lakeret-parametern hade för Helge å och Rönne å främst lägre vär-

den, medan samma parameter för Öreälven främst hade högre värden (Figur 7). 

Samma effekt syntes för locret-parametern som för Övreälven var starkt begränsad 

till högre värden och för de andra två områdena främst hade låga värden. I Rönne å 

syntes en tendens till lägre värden även för lakeorg-parametern. 
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Osäkerheten i retentionsberäkningarna för de 1 000 bästa simuleringarna var störst 

för Rönne å och lägst för Öreälven (Figur 8). PLC5-kalibreringen gav systematiskt 

lägre retention än merparten av de 1 000 bästa simuleringarna från Monte Carlo-

analysen, för Öreälven var PLC5-värdena mycket lägre än alla Monte Carlo-

resultat (3 % istället för 7–8 %). För Helge å och Rönne å var de flesta retentions-

värdena omkring 25–30 % istället för ca 15–20 % för PLC5-beräkningarna. 

Kvävekoncentrationerna underskattas dock för Helge å under slutet av kalibre-

ringsperioden för alla simuleringar vilket kan tyda på att bruttobelastningen är för 

låg. 

 

Figur 7 Fördelningar av parametervärden för de 1 000 bästa parametervärdeskombinationerna 
enligt Rtot-kriteriet för Helge å (PLC-område 88–010). CDF står för kumulativ fördelning vilket här 
är den likelihood-viktade parametervärdesfördelningen. Lakeret-parametern är mest känslig för 
kalibreringen, det finns inga acceptabla resultat som har värden högre än 15. Locret påverkas 
också av kalibreringen medan locorg- och lakeorg-parameterarna inte avviker nämnvärt från den 
ursprungliga uniforma fördelningen (den streckade linjen). 
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Manuell kalibrering 

Kalibreringen som ligger till grund för PLC5-beräkningen jämfördes med tre 

oberoende kalibreringar för tre huvudavrinningsområden, Helge å, Rönne å och 

Öreälven. Vattenföringen var den samma för alla beräkningar. Resultaten 

presenteras för samma period som användes för retentionsberäkningen i 

rapporteringen till PLC5, det vill säga 1985–2004. För alla manuella kalibreringar 

användes enbart åren 1995–2004 som kalibreringsperiod. 

Den totala kväveretentionen (skillnaden mellan bruttobelastning och nettobelast-

ning) för analyserade områden visas i Tabell 6 och Figur 9. För Helge å och Rönne 

å är skillnaderna i retention mellan åren 1985–2004 små mellan de olika kalibre-

ringarna och beräkningen i PLC5. För Helge å var retentionen av totalkväve under 

åren 1985–2004, 21 % (13–33% för enskilda år) vilket kan jämföras med PLC5, 22 

% (13–31% för enskilda år). För Rönne å låg retentionen i genomsnitt 5 % högre i 

den manuella kalibreringen 29 % (19–37% för enskilda år) jämfört med PLC5, 24 

% (14–31% för enskilda år) 

Öreälven kalibreras mot endast en mätstation. Rönne å är ett litet område men har 

betydligt fler observationer än Öreälven. För båda dessa områden är den totala 

nettobelastningen lägre än för Helge å och variationen mellan de olika simulering-

arna större. Skillnaderna i nettobelastning i Helge å är i stort sett försumbara mel-

lan de olika kalibreringarna och PLC5. Jämfört med PLC5 underskattar i stort sett 

alla manuella kalibreringar nettobelastningen av totalkväve i Öreälven och i Rönne 

Figur 8 Fördelningar av beräknad retention för Öreälven (PLC-område 30-003), Helge Å 
(PLC-område 86-010) och Rönne å (PLC-område 96-006) från de 1 000 bästa simuleringar-
na vid Monte Carlo-analysen samt beräknad retention för PLC5-beräkningarna. Resultaten 
för de 1 000 bästa simuleringarna vid Monte Carlo-analysen har plottats som boxplottar där 
boxen anger gränserna för 25:e och 75:e percentilen, cirkeln medianvärdet och de mest 
extrema uteliggarna har exkluderats. 
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å. I mätserier som har en tydlig säsongsdynamik, exempelvis oorganiskt kväve, är 

skillnader i beräknade koncentrationer små. Skillnaderna ligger främst i beräkning 

av organiskt kväve där spridningen i observationerna är stor. 

Skillnaden mellan de tre oberoende kalibreringarna var störst för det avrinningsom-

råde som hade lägst antal observationspunkter. I Öreälven skiljde sig den samman-

vägda medelretentionen av de tre manuella kalibreringarna med 11 % jämfört med 

den beräknade totala retentionen enligt PLC5. Den manuella kalibreringen gav 12 

% (3–26 % för enskilda år) retention jämfört med PLC5, 3 % (2–5% för enskilda 

år).  

Tabell 6. Medelvärde av totalretention från Öreälven, Helge å och Rönne å under perioden 
1985–2004. Resultatet presenteras för de tre manuella kalibreringar som inkluderas inom 
det här projektet samt kalibreringen inför PLC5. Inom parantes redovisas den lägsta resp. 

den högsta årsretentionen under perioden 1985–2004. 

Medel-, min- och maxretention per år 
[%] (1985–2004) 

Öreälven Helge å Rönne å 

PLC5 3 (2–5) 22 (13–31) 24 (14–31) 

B1 4 (3–6) 22 (13–33) 27 (19–34) 

B2 17 (13–26) 20 (14–32) 29 (24–34) 

B3 15 (12–23) 22 (13–31) 31 (25–37) 

Sammanvägt (B1–3) 12 (3–26) 21 (13–33) 29 (19–37) 

 

 

Figur 9. Jämförelse av den totala retentionen [%] för huvudavrinningsområdena Öreälven, Helge 
å och Rönne å under perioden 1985–2004. Staplarna visar hur retentionen varierar för varje 
enskilt år. I hälften av åren ligger retentionen inom den färgade boxen vars gränser ligger vid 25:e 
och 75:e percentilen. 5 år är retentionen över och fem år är den under boxens gränser.  
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En trolig orsak till skillnaderna i Öreälven är att man i PLC5 väljer att inte ka-

librera på organiskt kväve eftersom spridningen i observationerna är stor. Två av 

de manuella kalibreringarna har valt att följa en dynamik som ofta missar koncent-

rationstopparna och därmed underskattar koncentrationerna av organiskt material i 

Öreälven (Figur 10). Helge å och Rönne å har många observationer som kan an-

vändas vid kalibrering vilket sannolikt gjort att skillnaderna mellan kalibreringarna 

är mycket mindre för dessa områden (Figur 11 och 12). 

Figur 10. Jämförelse av beräkning av kvävekoncentrationer (mg/l) för en mätpunkt vid Torrböle i 
Öreälven under perioden 1995–2004. Överst visas totalkväve, i mitten visas oorganiskt kväve och 
längst ner visas organiskt kväve.  
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Figur 11. Jämförelse av beräkning av kvävekoncentrationer (mg/l) för utloppet av Rönne å till 
havet under perioden 1995–2004. Överst visas totalkväve, i mitten visas oorganiskt kväve och 
längst ner visas organiskt kväve. 

 

Figur 12. Jämförelse av beräkning av kvävekoncentrationer (mg/l) för en mätpunkt vid utloppet av 
Hammarsjön (88-010) i Helge å under perioden 1995–2004. Överst visas totalkväve, i mitten 
visas oorganiskt kväve och längst ner visas organiskt kväve.  
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Skillnaden i medelretentionen för Skräbeån, med kalibreringsparametrar för Helge 

å, under perioden 1984–2004 är som mest 12 % mellan högsta och lägsta beräk-

ningsscenario (Tabell 7). Beräkningen för Skräbeån visar god överensstämmelse 

med oorganiskt kväve för det område som saknar sjöar (87-002, Figur 13). Total-

halterna av kväve blir något underskattade då modellen underskattar halterna av 

organiskt kväve. För områden med sjöar (87-001 och 87-003) är skillnaderna i 

oorganiskt kväve större. De organiska halterna av kväve är dock dominerande i 

område 87-001 (Figur 14) varför totalhalterna av kväve visar god överenstäm-

melse. Längre ner i systemet, nära utloppet, 87-003 (Figur 15) överskattas koncent-

rationerna av totalkväve. Skillnaderna i totalhalter mellan beräkning B1 och B2 är 

inte så stora trots att fraktionerna oorganiskt och organiskt kväve skiljer sig mar-

kant. Jämförelsen visar på vikten av mätdata för att kalibrera modellen mot för att 

minimera risken för felskattningar. 

 

Tabell 7. Medel-, min- och maxretentionen (%) för hela Skräbeåns avrinningsområde under 
perioden 1985–2004 för de tre manuella kalibreringarna 

 Retention 1985-2004 (%) medel (min–max) 

 B1 B2 B3 B1-B3 

Huvudavrinningsområde 87, 
Skräbeån 

47 (32–60) 49 (38–63) 37 (23–52) 44 (23–63) 

 

 
Figur 13. Jämförelse av beräkning av kvävekoncentrationer mg/l för en mätpunkt vid Skräbeån 

(87-002) under perioden 1995–2004. Överst visas totalkväve, i mitten visas oorganiskt kväve 
och längst ner visas organiskt kväve. 
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Figur 14. Jämförelse av beräkning av kvävekoncentrationer mg/l för en mätpunkt vid Skräbeån 
(87-001) under perioden 1995–2004. Överst visas totalkväve, i mitten visas oorganiskt kväve 
och längst ner visas organiskt kväve. 

 

 
Figur 15. Jämförelse av beräkning av kvävekoncentrationer mg/l för en mätpunkt vid Skräbeån 
(87-003) under perioden 1995–2004. Överst visas totalkväve, i mitten visas oorganiskt kväve 

och längst ner visas organiskt kväve. 
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Effekt av osäkerhet i bruttobelastning 
Effekten av de två olika scenarierna för bruttobelastning var störst i Öreälven där 

retentionen var lägst för den oförändrade bruttobelastningen (Figur 16 och Figur 

17). Där skiljde sig även PLC5-kalibreringen mest från de bästa simuleringarna 

från Monte Carlo-analysen (Figur 17). Skillnaden i retention var ungefär ±15 % av 

det tidigare retentionsvärdet i Öreälven och ±5–10 % för de övriga två områdena. 

Ökad bruttobelastning gav generellt lägre retention (uttryckt i procent). Då mo-

dellen är kalibrerad för en lägre kvävebelastning ger en ökad bruttobelasting en 

ökad nettobelastning och därmed lägre retention. I områden där det finns kalibre-

ringsdata är osäkerheter i bruttobelastning inte lika avgörande som i områden där 

det saknas data eftersom modellen i viss mån kan kompensera för sådana osäker-

heter vid kalibreringen. Om modellen kalibreras om med den förändrade bruttobe-

lastningen kan skillnaderna i den beräknade retentionen bli annorlunda. I denna 

studie kalibrerades modellen inte om för att illustrera effekter av osäkerheter i brut-

tobelastning i områden som saknar kalibreringsdata. 

Figur 16 Fördelningar av retention för förändrad och oförändrad bruttobelastning för Öreälven 

(PLC-område 30-003), Helge Å (PLC-område 86-010) och Rönne å (PLC-område 96-006) från 
de 1000 bästa simuleringarna vid Monte Carlo-analysen samt för PLC5-beräkningarna för 
1985–2004. Resultaten för de 1 000 bästa simuleringarna vid Monte Carlo-analysen har plottats 

som boxplottar där boxen anger gränserna för 25:e och 75:e percentilen, cirkeln medianvärdet 
och de mest extrema uteliggarna har exkluderats.  
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Figur 17 Osäkerhet i simulerade kvävekoncentrationer vid högre bruttobelastning jämfört 

med oförändrad bruttobelastning och osäkerhet i observerade kvävekoncentrationer. Re-

sultat för PLC-område 30-003 i Öreälven för kalibreringsperioden 1995–2004. Den simule-
rade osäkerhetens gränser vid varje tidssteg utgörs av den 5:e och 95:e percentilen från 

den kumulativa fördelningen av alla likelihood-vikter från de 1 000 bästa simuleringarna 
enligt Rtot-kriteriet. Likelihood-vikten för en simulering beräknas genom att dela varje Rtot-
värde med summan av Rtot-värdena för alla acceptabla simuleringar. Simuleringsosäker-

heten för oförändrade förhållanden var liten och visas som den övre och undre osäker-
hetsgränsen (båda i grönt). 
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Vattenföringens betydelse för retentionen 
Avvikelserna mellan från avbördningskurvorna beräknat flöde och uppmätt flöde 

låg inom ett intervall av -50 till +30 % (efter att några orimliga avvikelser uteslu-

tits). Osäkerheten var i de flesta fall högre vid låga flöden (Tabell 8 och Figur 18), 

medan den för Möckeln var liknande för hela det uppmätta flödesintervallet (där 

fanns dock inga riktigt låga flöden). Endast Heåkra hade i perioden 1985–2004 

dygnsmedelflöden som överskred det högsta uppmätta flödet.  

 

Figur 18 Avvikelser mellan uppmätt flöde och från avbördningskurvor beräknat flöde samt osä-

kerhetsgränser för beräknat flöde. De ansatta osäkerhetsgränserna (röda linjer) visas enbart för 
dygnsmedelflödesintervallet under modelleringsperioden 1985–2004. Extrapolationsosäkerhet-
en beräknades genom att högsta värdet för hela dataserien ansattes till 40 %, därför är osäker-

heten för de högsta flödena vid Heåkra lägre än 40 %. 
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Tabell 8 Avvikelser mellan flödesmätningar och från avbördningskurvor beräknade flöden 

Station Möckeln Heåkra Klippan 2 Ärrarp 

Extrapolerat högsta flöde 
för 1985–2004 i procent 

av högsta uppmätta flöde 

- 104 % - - 

Undre osäkerhetsgräns 
(flödesintervall i m3/s) 

-10 % 
(hela) 

Interpolerat mellan  

-50 % (0),  

-45 % (1),   

-5 % (2–22), 

-5 till -40 % (extra-

polerade) 

Interpolerat mel-
lan  

-30 % (0),  

-29 % (5),  

-5 % (10) 

-6 % (hela) 

 

Övre osäkerhetsgräns 
(flödesintervall i m3/s) 

+12 % 
(hela) 

Interpolerat mellan  

25 % (0),  

22 % (1),   

5 % (2–22), 5–40 % 
(extrapolerade) 

Interpolerat mel-
lan  

30 % (0),  

29 % (5),  

5 % (10) 

Interpolerat 
mellan  

26 % (2),  

15 % (5–) 

 

Vid stationen Ärrarp var osäkerheten större för låga flöden än för höga flöden och 

avvikelserna visade en tendens till systematisk underskattning (Figur 19). Effekten 

på retentionen blev störst när den övre osäkerhetsgränsen användes för beräkning, 

då blev retentionen mycket lägre än i de övriga fallen, som mest en skillnad på 

omkring 20 % (Figur 20). Det visar på vikten av en bra kalibrering av de hydrolo-

giska modellparametrarna.  

 

Figur 19 Avbördningskurva för stationen Ärrarp. Avvikelse mellan uppmätt flöde och från kurvan 
beräknat flöde (ovan) samt kurvans anpassning mot uppmätta data (nedan). De ansatta osäker-
hetsgränserna (ovan) visas enbart för dygnsmedelflödesintervallet under modelleringsperioden 
1985–2004. 
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Vid Möckeln överskattade PLC5-simuleringarna den observerade vattenföringen, 

därför blev det stor skillnad mellan retention med simulerad vattenföring och re-

tention med den lägre osäkerhetsgränsen för observerad vattenföring men nästan 

ingen skillnad med den övre osäkerhetsgränsen (Figur 21). 

Figur 20 Retention (ovan) samt förändring av retention (nedan, i procent av retentionen beräk-
nad med simulerad vattenföring) vid stationen Ärrarp (96–006) 1985–2004 för de 1000 bästa 

Monte Carlo-simuleringarna samt PLC5-simuleringen. Resultaten för de 1000 bästa simulering-
arna vid Monte Carlo-analysen har plottats som boxplottar där boxen anger gränserna för 25:e 
och 75:e percentilen, cirkeln medianvärdet och de mest extrema uteliggarna har exkluderats. 
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Figur 21 Retention (ovan) samt förändring av retention (nedan, i procent av retentionen beräk-

nad med simulerad vattenföring), 1985–2004 för PLC5-simuleringen vid stationen Möckeln (88–
003). 
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Retentionens beroende av fördelning av 
jordarter och grödor 
När modellen kördes med olika scenarier över fördelningen av jordarter gav det en 

försumbar effekt på den totala retentionen för alla huvudavrinningsområden. Skill-

naden mellan högt och lågt scenario var störst i Rönne å som är det område som 

har högst andel jordbruksmark. Retentionen varierade i medeltal från -1 % i lågt 

scenario till 2 % i högt scenario jämfört med referenskörningarna med jordartsför-

delning enligt PLC5. I områden där kalibreringsdata är tillgängliga kan modellens 

justerbara parametrar i viss mån kompensera för osäkerheter i jordartsfördelningen.  

I Rönne å byttes alla grödor ut mot potatis som gav ett högre kväveläckage, och 

alla jordarter byttes ut mot högläckande jordarter (det högsta scenariot), vilket gav 

en effekt på i genomsnitt 5 %. Läckaget av totalkväve samt oorganiskt och orga-

niskt kväve från ett område nära mynningen av Rönne å till havet visar att mo-

dellens belastning ökar betydligt (Figur 22). Säsongsdynamiken för det beräknade 

oorganiska kvävet är överskattad vilket leder till att totalhalterna av kväve övers-

kattas. I områden med observationer är beskrivningen av avvikelser i bruttobelast-

ning till följd av ansatt jordart eller grödofördelning lättare att följa upp än i områ-

den som saknar observationsdata.  

 

Figur 22. Effekt på simulerade halter av totalkväve, oorganiskt kväve och organiskt kväve av 

förändrad jordart och gröda till sådana med högre markläckage, för PLC-område 96-006 i 
Rönne å under perioden 1995–2004 (även PLC5-kalibreringen är driven med förändrad brutto-

belastning).  
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Retentionens beroende av modellens 
beskrivning av sjöar 

Förändrad sjöarea gav en klart större effekt på retentionen jämfört med effekten av 

förändrat sjödjup. Som mest förändras retentionen i sjöar med -7,5 % till 6 % i 

Helge å när sjöytan placerad i utloppet (olake) varierades med ±30% (Figur 23).  

Förändringar som gjordes för sjöar belägna i huvudåfåran (rlake) gav i områden 

som har sjöar en försumbar effekt som var omkring ±2 % för Rönne å och Helge å. 

En förhållandevis kraftig förändring av arean för sjöar i huvudåfåran krävdes för att 

se någon effekt på retentionen. 

Osäkerheter i form av förändrad sjöyta blir mer avgörande i mindre beräkningsom-

råden där sjöytan utgör en större andel av hela beräkningsområdet. I Helge å syns 

att mindre områden högre upp i avrinningsområdet (1, 2 och 3) får större spridning 

i resultatet (Figur 23) 
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Figur 23. Förändring av retention, jämfört med modelluppsättningen i PLC5, till följd av ändrad 

sjöarea och djup med ±10% och ±30% för Öreälven, Helge å och Rönne å. Figuren visar resul-
tat från alla PLC-områden. 
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Diskussion 

Beräkningarna av kväveretention med HBV-NP-modellen i denna studie påverka-

des främst av osäkerhet i val av kalibreringsparametrar och parametervärden vid 

den manuella kalibreringen i kombination med osäkerheter i vattenföringsdata och 

bruttobelastning. Osäkerheter i jordartsdata och grödofördelning var mindre viktiga 

för retentionsmodelleringen och osäkerheter i beskrivningen av sjöars karaktäristik 

påverkade främst i små avrinningsområden. Osäkerheter i indata som bruttobelast-

ning och fysikaliska parametrar hos avrinningsområdet, såsom beskrivning av sjöar 

och jordarter, påverkar främst modelleringen av de områden där observationsdata 

saknas, eftersom kalibreringen av modellen delvis kan kompensera för sådana 

osäkerheter där det finns observationsdata. Samtidigt är det för oövervakade områ-

den där observationsdata saknas som modellsimuleringar främst behöver användas. 

Kalibreringen vid PLC5 var därför inriktad på att ta fram parametervärden som var 

tillämpliga i större regioner.  

Representativitet hos modellens indata 
Kalibreringen och utvärderingen av HBV-NP görs med kemimätningar och klimat-

data för perioden 1985–2004 medan indata över bruttobelastning från olika källor 

representerar år 2005 eller 2006. Kvävebelastningen från främst punktkällor har 

sjunkit under åren fram till 2005. Det kan leda till att kalibreringen ger en för låg 

retention eftersom modellen kalibreras mot en högre koncentration med en lägre 

belastning. Kalibreringsrutinerna fokuserar därför på den senare tidsperioden och 

lägger mindre vikt vid de uppmätta koncentrationerna från 1980-talet. Det vore 

önskvärt att de indata som varierar kraftigt mellan olika år tas in i modellen som 

tidsserier, men HBV-NP är i dagsläget inte byggd för det. 

Vissa år är blöta medan andra kan vara varma och torra. För att minimera risken att 

enskilda avvikande år får för stor vikt redovisas retentionen i PLC5 som ett medel-

värde för en längre klimatperiod, 1985–2004. Denna medelretention representerar 

den flödesviktade retentionen år 2006 i PLC5. 

Osäkerhet i mätdata för vattenföring och 
kväve 

Osäkerheten i vattenföringsdata analyserades utifrån avbördningskurvor och var 

omkring -10–15 %, med högre osäkerheter på som mest -50–30 % för låga och 

höga flöden. Dessa osäkerheter är jämförbara med tidigare studier och visar liksom 

dessa att osäkerheten i vattenföring inte är försumbar (Krueger m. fl., 2010; 

McMillan m. fl., 2010). Beräkning av osäkerhet i vattenföringsdata kan göras med 

flera olika metoder och antaganden om de ingående osäkerheterna (McMillan m. 

fl., 2010; Di Baldassarre och Montanari, 2009; Westerberg m. fl., 2011b). En 

förhållandevis enkel analys av avvikelserna mot avbördningskurvan gjordes här 

eftersom detaljerad information om mätnogrannhet saknades. Osäkerheterna 

studerades som systematiskt högre respektive lägre värden, men det är troligt att 
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osäkerheterna varierar med tiden och att situationer inträffar med till exempel 

överskattning av högflöden samtidigt med underskattning av lågflöden. Sådana 

osäkerheter kan studeras genom Monte Carlo-simuleringar. Osäkerheten i 

vattenföringen hade en stor påverkan på den simulerade retentionen och det är 

därför viktigt att sådana osäkerheter beaktas vid modellkalibreringen.  

Vid skattningen av osäkerheten i kvävedata användes samma mätosäkerhetsinter-

vall för både nyare och äldre mätningar. Arbete med mätosäkerheter och ackredite-

ring har dock successivt förbättrats och därför hade större osäkerhetsintervall för 

äldre mätvärden kunnat vara befogat, särskilt för mätvärdena på 1980-talet innan 

SWEDAC-ackreditering infördes. De osäkerhetsintervall som använts i denna 

studie är nyare och därmed större eftersom hänsyn tagits till fler osäkerheter än vad 

som gjordes när man började ange osäkerhetsintervall för kemimätningar.  

Osäkerhetsintervall för bruttobelastning 
I huvudsak användes samma osäkerhetsintervall som togs fram av Widén-Nilsson 

m.fl. (2010) men vissa mindre justeringar gjordes för att öka jämförbarheten mel-

lan de olika indatakällorna. Eftersom karaktären hos indata varierar kan helt jäm-

förbara osäkerhetsintervall inte tas fram, men en ytterligare översyn av metodiken 

för att beräkna intervallen skulle göra dem mer enhetliga.  

Förhållandet mellan organiskt och oorganiskt kväve i typhalterna hölls konstant, 

men det hade varit önskvärt att variera denna kvot eftersom osäkerheten är större 

för den oorganiska kvävefraktionen och koncentrationen av denna är viktig för 

retentionsberäkningen i HBV-NP. 

De osäkerhetsintervall som togs fram av Widén-Nilsson m.fl. (2010) beräknades i 

huvudsak för delavrinningsområden och inte PLC-områden som används för be-

räkning i HBV-NP. Med tanke på att många fel tar ut varandra på en större skala, 

så länge de inte är systematiska, hade det möjligtvis varit befogat med något snä-

vare osäkerhetsintervall i denna studie. En sådan analys rymdes dock inte inom 

ramen för projektet. 

Monte Carlo-analys 
Monte Carlo-analysen visade på de stora skillnader i resultat som olika kombinat-

ioner av parametervärden kan ge upphov till och vikten av att kvantifiera hur väl 

modellkalibreringen fungerar gentemot observationsdata. Ett antal statistiska mått 

på överrensstämmelsen med observerade data användes här och sådana mått bör 

användas vid alla modellkalibreringar. Sådana statistiska mått kan även användas 

för att identifiera områden där kalibreringen fungerar mindre bra så att eventuella 

brister i data kan undersökas eller för att göra användaren uppmärksam på resulta-

tens kvalitet. 

Inga simuleringar var hela tiden innanför osäkerheten i de observerade kvävekon-

centrationerna vilket visar på att osäkerheter i indata och i modellens beskrivning 

av kväveomsättningsprocesserna kan vara betydande. När det gäller indata är re-

presentativiteten hos bruttobelastningsdata sannolikt en av de största osäkerheterna 
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(se diskussion ovan). Modellstrukturosäkerheter är också en viktig källa till osä-

kerhet när det gäller vattenkvalitetsmodeller (Exbrayat m. fl., 2010; 2011).  

För retentionsberäkningarna inom SMED är medelretentionen under de år som 

ligger närmast det år som rapporteringen avser av särskilt intresse. Vid modellut-

värderingen bör därför överensstämmelsen mellan observerade och simulerade 

koncentrationer för denna period kontrolleras extra noga. 

Osäkerheter vid manuell kalibrering 

I det här projektet har utgångspunkten varit att utvärdera osäkerheten i retentions-

beräkningarna som gjordes för PLC5-rapporteringen. Alla resultat jämfördes därför 

med den kalibrering som gjordes i PLC5. De olika modellerarna som utförde den 

manuella kalibreringen hade olika kalibreringsstrategier. Precis som i PLC5 har 

den kalibrering som gjordes av modellerare B1 eftersträvat regionala parameter-

uppsättningar för att sedan justera lokalt i modellen där det anses nödvändigt. I 

modellanpassningen i B2 och B3 har parameteruppsättningen justerats fritt för 

bästa anpassning. Den senare kalibreringsstrategin kan vara att föredra då ett be-

räkningsområde har många observationer men är kanske inte representativ för ett 

närliggande oövervakat område då den lokalt valda parameteruppsättningen inte 

går att använda. Utvärderingen med det proxy-basin test som gjordes för Skräbeån, 

ett närliggande område till Helge å visade att den totala retentionen skiljde 12 % 

mellan parameterkombinationen med lägst respektive högst retention. Den skillna-

den ligger främst i val av parameter för sjöretention.  

Resultaten visar att flera observationspunkter minskar frihetsgraden för en model-

lerare när det gäller hennes/hans val och ändring av kalibreringsparametrar. I om-

råden där det finns färre observationer, som i Öreälven i denna studie, finns det en 

större grad av frihet vid val av kalibreringsparametrar. För att minimera skillnader 

på grund av besluten hos olika modellerare bör modelleraren alltid kvantifiera hur 

väl det simulerade resultatet efterliknar observationsdata med hjälp av olika typer 

av statistiska mått, till exempel de som användes vid Monte Carlo-analysen i denna 

studie.  

Årsvariationerna under perioden 1985–2004 för varje enskild simulering skiljde sig 

mer än variationen mellan beräkningarna med olika parameteruppsättningar. Mel-

lanårsvariationen av retentionen av totalkväve varierade ungefär ± 10 % beroende 

på modellerare för alla tre områden. Den procentuella retention som används vid 

beräkning av den totala belastningen på havet är årsmedelbelastningen över hela 

perioden, 1985–2004. Det är viktigt att vara medveten om att betydande variationer 

finns mellan åren och inte använda resultat från enskilda år. 

Osäkerheter i indata: jordart, gröda och sjöar 

De försök som gjordes visade att den totala retentionen var relativt stabil för för-

ändringar i jordart och gröda då förändringarna i resultatet var små. För bruttobe-

lastningen kan däremot förändrad jordart få stor betydelse vilket visas av Widén-

Nilsson m.fl. (2010). 
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I PLC5s geografiska indelning på rapporteringsnivå är varje beräkningsområde 

relativt stort. Hela Sverige är indelat i ca 1100 PLC-områden. Det innebär att be-

skrivningen av sjöarna blir grov. Med en variation av sjöytan på ± 30 % blev re-

tentionsförändringen störst i lokala områden högt upp i systemet. För områden 

belägna högst upp i avrinningsområdet Helge å varierade retentionen mellan -8 % 

till +6 %. Osäkerheter i form av förändrad sjöyta blir mer avgörande i mindre be-

räkningsområden där sjöytan utgör en större andel av hela beräkningsområdet. En 

mer betydande faktor till stor osäkerhet för retention i sjöar är tillgången på obser-

verade data. Retentionen kan variera stort för oövervakade områden med sjöar 

beroende på hur närliggande områden kalibreras, vilket syns i den proxy basin-

analys som gjordes för Skräbeån (medelretentionen varierade med ±12 % mellan 

olika kalibreringar).  

Framtida studier 
Utifrån flera aspekter finns det behov av ytterligare studier av osäkerheterna i be-

lastningsberäkningarna. 

 Osäkerhetsanalys av nettobelastningen av kväve. Det vore önskvärt att 

koppla ihop intervallen i retentionen som beräknats här med de intervall 

som togs fram av Widén-Nilsson m.fl. (2010) i de TBV-lika Monte Carlo-

rutiner som användes av Widén-Nilsson m.fl. (2010). Det skulle kunna ge 

ett mer totalt mått på osäkerheten i nettobelastningen och osäkerhetens be-

roende av skala, från små avrinningsområden till den nationella rapporte-

ringsnivån, skulle också kunna studeras. I samband med detta kan geogra-

fiska skillnader i dataunderlag också studeras och presenteras i form av 

kartor som beskriver osäkerheten i dataunderlaget. Ett sådant resultat är av 

stor vikt för användare av de beräknade resultaten. Det vore då önskvärt att 

justera intervallen för indata baserat på lärdomar från de tidigare projekten 

och andra nya kunskaper som vunnits sedan det första projektet. Förutom 

uppskalning till den nationella skalan är det med tanke på vattenförvalt-

ningens behov även intressant att vidare studera överensstämmelsen mellan 

PLC5-data och beräkningar som görs med lokalt anpassade data i några få 

delavrinningsområden. 

 Analys av punktkällornas variabilitet på retentionen och nettobelastningen. 

Uppgifter om belastningen från punktkällor kan ibland skilja stort mellan 

olika år. Källfördelningen domineras av punktkällor i de delavrinningsom-

råden där sådana finns. Det är därför viktigt att studera vilken effekt varia-

biliteten i punktkällornas utsläpp har på retentionen samt brutto- och netto-

belastningen.  

 Analys av osäkerheter i simulerad vattenföring. Vattenföringen hade stor 

påverkan på den modellerade retentionen och det är därför viktigt att ana-

lysera osäkerheter i kalibreringen av de hydrologiska parametrarna, det kan 

till exempel göras genom en Monte Carlo-analys. 
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 Osäkerhetsanalys av brutto- och nettobelastning av fosfor: Hittills har end-

ast kväve studerats. Osäkerheterna är större för fosfor på grund av fosfor-

läckagets episodiska karaktär.  

 

Rekommendationer 
Rekommendationer för framtida kalibrering av retentionen i HBV-NP-modellen 

 För att minimera skillnader vid val av kalibreringsparametrar mellan olika 

modellerare bör modelleraren alltid inkludera statistiska mått (till exempel 

de som användes vid Monte Carlo-analysen i dennas studie) över överrens-

stämmelsen med observerade data. 

 Ett osäkerhetsintervall över den modellerade retentionen bör presenteras 

snarare än ett enda värde. Monte Carlo-tekniker kan användas vid modell-

kalibreringen för att beräkna dessa osäkerheter. 

 Osäkerheter i vattenföringsdata bör undersökas eftersom vattenföringen 

har stor påverkan på det simulerade resultatet. Osäkerheter i observerad 

vattenföring kan undersökas genom en analys av avbördningskurvor, den 

simulerade vattenföringen bör jämföras mot detta. 
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Tillkännagivanden 

Faruk Djodjic tog fram mätvärdena för jordbruksjordarterna och ritade texturtri-

anglarna (figur 2). 
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Bilaga A. Osäkerheter i uppmätta 
kvävehalter i vattendrag 

Precis som indata till modellen är inte heller kalibreringsdata exakt bestämt utan de 

halter som används för kalibrering är också behäftade med osäkerheter. Kalibre-

ringsdata till HBV-NP utgörs av totalkväve samt oorganiskt och organiskt kväve. 

Modellen räknar ut halterna oorganiskt och organiskt kväve från halterna av total-

kväve, nitrit- plus nitratkväve samt ammoniumkväve. Osäkerhetsintervall för hal-

terna har tagits fram för att jämföra med HBV-NPs simuleringsresultat. De olika 

antaganden som ligger till grund för osäkerhetsintervallen använda i denna studie 

har markerats med fetstil i denna bilaga. 

Mätningarna från flodmynningarna passar bäst för kalibrering av HBV-NP ef-

tersom de innehåller fullständiga tidsserier av totalkväve med summametoden 

(Tot-N_sum), direkt mätning av nitrit- plus nitratkvävehalten och mätning av am-

moniumkvävehalten. 

MÄTOSÄKERHET 

SWEDAC-ackrediterade laboratorier måste lämna uppgifter om mätosäkerheten i 

uppmätta halter. På senare år har man förstått att det inte bara går att sätta ihop 

osäkerheter i kolv, lösning, pipett, etc. för att få ett totalt mått på mätosäkerheten. 

Det är också viktigt att delta i jämförelser med andra laboratorier. Den mätosäker-

het som beräknas multipliceras numera alltid med en täckningsfaktor på två, för att 

få en så heltäckande mätosäkerhet som möjligt. Detta betyder att trots att mätmeto-

derna successivt förbättras så har den angivna mätosäkerheten ökat. Exempelvis 

angavs ett osäkerhetsintervall på runt 5 % för totalkväve med persulfatmetoden till 

och med 2007 medan det nu är 15–20 % (muntl. Birgitta Bengtsson, Ekologgrup-

pen). Rapporteringsgränsen anges numera som detektionsgränsen multiplicerat 

med tre. Grunden för mätosäkerheterna i denna studie sätts alltså av dagens 

mätosäkerheter (Tabell A1). Dessa mätosäkerheter gäller flodmynningsdata, 

referensvattendrag och SRK-data i Rönne å. Mätosäkerheter för SRK-stationer i 

Helge å efterforskades inte utan har antagits vara desamma som i Rönne å. 

Den uppdelning i olika intervall för analysosäkerheten som levererats från 

IVM har antagits gälla även för Rönne å så att t.ex. mätosäkerheten på 25 % 

för NO2,3-N antagits gälla under 0,1 mg/l och mätosäkerheten på 10 % över 

0,1 mg/l.  
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Tabell A1. Mätosäkerheter för olika kväveanalyser vid vattenkemiska laboratoriet (IVM) 
och vid Alcontrol som analyserar kväve i Rönne å. De flesta angivelser gäller för dagslä-

geta),c), några är äldreb). Totalkväve analyserat med TNb-metoden är en så ny metod att det 
inte ingår i kalibreringsdata. 

 Analysosäkerhet 

IVM 

Mätområde 

IVM 

Analysosäkerhet 

Rönne å 

Tot-N_TNb 
17 % a) 

7 % a) 

50–1000 μg/l a) 

1000–5000 μg/l a) 
- 

Tot-N_ps 10–20 % b) - 15–20 % c) 

Tot-N_sum - - - 

Kjeldahl-N 10–20 % b) - - 

NH4-N 
1,5 μg/l a) 

15 % a) 

1–10 μg/l a) 

10–100 μg/ a)l 
15–30 % c) 

NO3-N +NO2-N 
9 μg/l a) 

9 % a) 

1–100 μg/l a) 

100–1000 μg/l a) 
10–25 % c) 

a) Institutionen för vatten och miljö, IVM (2011a) 

b) Wallman m.fl. (2009) 

c) Ekologgruppen (2011) 

TOTALKVÄVE 

De totalkvävehalter som kalibreringsdata baserats på har mätts med summameto-

den (Tot-N_sum) eller persultfatkvävemetoden (Tot-N_ps). Tot-N_sum är en bättre 

metod eftersom Tot-N_ps ofta underskattar totalkvävehalten. Wallman m.fl. (2009) 

analyserade mätningar från perioden 1987–2007 och fann att Tot-N_sum gav ca 10 

% högre halter än Tot-N_ps, men att de individuella provskillnaderna kunde vara 

mycket större. Vid låga halter är det vanligt att Tot-N_ps-metoden överskattar 

totalkvävehalten. Dessa olika skillnader syns även för de flodvattenmynningsstat-

ioner som ingår i kalibreringsdata (tabell A2). För dessa stationer har både Tot-

N_sum och Tot-N_ps analyserats men det är Tot-N_sum som använts som total-

kvävehalt i kalibreringsdata. Förutom de mätosäkerheter som rapporterats i 

tabell A1 adderas i denna studie 10 % mätosäkerhet till Tot-N_ps vid halter 

högre än 0,5 mg/l, medan 10 % dras ifrån vid halter under 0,5 mg/l. Detta 

gäller alla SRK-stationer.  

Wallman m.fl. (2009) diskuterar även problem med Tot-N_ps-metoden som före-

kommit tidigare som främst berör mätningar gjorda vid IVM. Tot-N_ps-halter från 

IVM förekommer i kalibreringsdata endast för vissa år för referensvattendraget 

som representerar PLC-område 6 i Helge å. För år 1993–1996 subtraheras här 

0,015 mg/l från minimivärdet av totalkvävehalterna.  

ADDERING AV OSÄKERHETERNA I KEMIMÄTNINGARNA 

Den standardiserade metoden (Magnusson m.fl., 2004) för att ta hänsyn till flera 

oberoende osäkerheter för kemiska mätdata innebär att beräkna kvadratroten ur 

kvadratsummorna av de olika osäkerheterna (ua och ub i ekvation A1 nedan). Det 

erhållna värdet multipliceras sedan med täckningsfaktorn t för att få den totala 

mätosäkerheten U.  

   22

ba uutU    (A1) 
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För att ta fram mätosäkerheten för Tot-N_sum användes kvadratsummebe-

räkningen av mätosäkerheterna för Kjeldahlkväve och nitrit- plus nitrat-

kväve. Beräkningen gjordes på mätosäkerheterna inklusive deras täckningsfaktor 

och alltså utan att lägga på någon ytterligare täckningsfaktor därefter.  

Det finns olika sätt att lägga till systematiska fel. Maroto m.fl. (2002) jämför några 

av dessa metoder och finner att systematiska fel som är <30 % av ursprungsfelet 

(utan täckningsfaktor) inte behöver adderas. För större systematiska fel som bör 

adderas anser de att det är bäst att addera felet till den tidigare mätosäkerheten 

uträknad med täckningsfaktorn. Magnusson och Ellison (2008) föredrar att syste-

matiska fel också korrigeras med en faktor innan de adderas, men den proceduren 

följs inte här. Alla extra osäkerheter som antagits i detta projekt adderas till 

mätosäkerheterna från tabell A1. Alla dessa additioner av ytterligare mätosäker-

heter har beräknats som ett procentvärde av det ursprungliga mätvärdet.  

SUMMAN AV NITRIT- OCH NITRATKVÄVE BASERADE ENBART PÅ 

NITRATKVÄVE 

I flodmynningsstationerna och referensvattendragen rapporteras nitrit- och nitrat-

kväve tillsammans medan de i SRK-mätningarna i Helge å rapporteras separat. I 

SRK-stationerna i Rönne å rapporteras både samanalys av nitrit- och nitratkväve 

samt separat analys av nitratkväve. De angivna mätosäkerheterna i tabell A1 

gäller summan av nitrit- och nitratkväve och dessa mätosäkerheter har an-

vänts även om additionen av nitritkväve och nitratkväve skett i ett senare 

skede.  

I många fall analyseras i SRK-stationerna dock endast nitratkväve och då har denna 

halt använts som ett mått på nitrit- plus nitratkväve, vilket givetvis är en un-

derskattning. Vid tre stationer i Helge å har mätningar av både nitritkväve och 

nitratkväve gjorts. I Vramsån finns data på både nitrit- och nitratkväve under 1985–

1989. Här är nitritkvävehalten 0,18–2,94 % av nitratkvävehalten och som median 

0,8 % av nitratkvävehalten. Vid Möckelns utlopp i Helgeå mäts nitratkväve 1985–

86. Den relativa nitritkvävehalten är högre här, som mest 20 % av nitratkvävehal-

ten, medianen är 2,4 % av nitratkvävehalten. Nitritkvävehalterna anges dock ofta 

endast som <2 μ/l. I Sågnässjöns utlopp, även det i Helge å, görs en nitritkväve-

mätning och den är 29 % av nitratkvävehalten. I denna studie ansätts en extra 

variation på 5 % uppåt för nitrit- plus nitratkvävehalten när den endast base-

ras på nitratkväve. 

PROVTAGNINGSOSÄKERHET 

Felet från provtagningarna antas vara så litet att det täcks väl inom analyso-

säkerheten beräknad med täckningsfaktor.  

MÄTVÄRDENAS REPRESENTATIVITET 

Provtagningen sker normalt sett bara en gång i månaden. Eftersom HBV-NP mo-

dellerar på dygnsbasis kan informationen om vilket dygn mätningen gjorts 
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utnyttjas den låga mätfrekvensen antas därför inte ge någon osäkerhet för det 

enskilda mätvärdet. Undantaget är de mätstationer i Helge å vars mättillfällen 

inte stämmer med databasens (se nedan) angivelser 1991–1993 (tabell A2). 

Här ansätts en extra osäkerhet på 30 %.  

Själva modellkalibreringen blir dock lidande av att bara ha ett mätvärde per månad 

istället för dygnsvärden. Precis som för transportberäkningarna hade dygnsvärden 

under särskilt vårfloden varit önskvärt. 

GENOMGÅNG AV KALIBRERINGSDATA OCH UPPMÄTTA DATA FRÅN 

DATABASEN 

En jämförelse av kalibreringsdata till HBV-NP och de kemidata som finns rappor-

terade i databasen hos IVM (2011b) gjordes (tabell A2). Databasuttaget gjordes i 

november 2011. Ett antal skillnader, t.ex. i angiven provdag, har redan redovisats 

ovan. Nedan följer en genomgång av övriga skillnader.  

I tre PLC-områden i Helge å har NH4-N-halten år 2004 förväxlats med NO3-

halten. Det ger för höga NH4-N-värden detta år eftersom NO3-halterna normalt sett 

är mycket högre än NH4-N-halterna. I PLC-område 3 fanns uppmätta halter av 

NH4-N och maximivärdet angavs till de uppmätta värdena plus en osäkerhets-

faktor på 15 %. I PLC-område 1 och 2 valdes ett högt värde, 0,4 mg/l, som 

maximivärde. Det är dock i några fall ändå lägre än NO3-halterna.  

I ett antal fall anges de uppmätta halterna endast som lägre än ett visst mätvärde. I 

kalibreringsdata har dessa värden tolkats på olika sätt (tabell A2). För att täcka in 

dessa värden, samt för att ta extra hänsyn till den stora procentuella osäkerhet som 

uppstår vid låga mätvärden (Löfgren m.fl.. 2010) angavs ett osäkerhetsintervall 

på 0-0,010 mg/l för alla ursprungsvärden av nitrit- plus nitratkväve samt am-

moniumkväve som var mindre än 0,010 mg/l. Om maximivärdet redan satts 

till ett högre värde än 0,010 mg/l behölls det högre värdet.  

Vissa möjligheter till utvärdering finns eftersom en del mätvärden inte använts i 

analysen. Exempelvis har år 1996 uteslutits i många fall och NO3-N-mätningar 

gjorda efter 1993 har inte heller alltid använts.  

I ett fall skiljde ett värde. I Helgeås PLC-område 1 som representeras av SRK-

stationen Femlingens utlopp anges totalkvävehalten till 0,69 mg/l i databasen me-

dan kalibreringsdata säger 0,62 mg/l. Dessa skillnader ligger dock inom mätosä-

kerheten och ingen justering av osäkerhetsintervallet gjordes.  

I Helge å s PLC-område 7 som representeras av SRK-stationen Almaån upptäck-

tes ett värde som var 1000 gånger för litet. Detta värde kommer att korrigeras i 

databasen. Minimi- och maximiintervallet korrigerades så att de gällde för det 

högre, rimliga mätvärdet.  
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Tabell A2. Kemidata som använts i kalibreringen av HBV-NP och jämförelser med aktuellt databasinnehåll hos IVM för dessa mätstationer. Förkortningar: H = 

Helge å, R = Rönne å, Flodmy. = flodmynningar, Ref.vatt. = referensvattendrag. Observera att antalet värdesiffror i tabellen är angivna för att göra tabellen förhål-
landevis lättläst och har ej kopplats till antalet värdesiffror i ursprungsdata.  

Mätstation 

(förkortat 
namn) 

 

Rapp-

aro 

Källa Start Slut Tot-

N 

min 

mg/l 

NO23-

N 

min 
mg/l 

NH4-

N 

min 
mg/l 

Tot-

N 

max 
mg/l 

NO23-

N 

max 
mg/l 

NH4-

N 

max 
mg/l 

Anmärkningar 

Öre älv Torrbö-

le 

3 Flodmy. 1985 2004 0.232 0.001 0.003 1.000 0.260 0.086 Stora skillnader i Tot-N_sum (använt) och Tot-N_ps. 

H: Femlingens 
utlopp  

1 SRK 1985 2004 0.290 0.002 0.010 1.200 0.240 (0.180) NO23-N endast från NO3 t.o.m. 1993, därefter används 
ej NO3-mätningarna. 2004 sätts NH4-N-värdena till 

NO3-N-värdena. Mätvärden 1991–1993 registrerade 
på olika dagar. Feb-90 har Tot-N 0,62mg/l jämfört 
med 0,69 i databasen. November 1996 ej med. NO3-N-

värden <0,002 samt <0,010 mg /l är satta till det värdet. 

H: Såganäs-
sjöns utlopp 

2 SRK 1985 2004 0.450 0.004 0.027 2.100 0.620 (0.500) NO23-N endast från NO3 t.o.m. 1993, därefter används 
ej NO3-mätningarna. NH4-N-mätningar periodvis. 2004 

sätts NH4-N-värdena till NO3-N-värdena. Mätvärden 
1991–1993 registrerade olika dagar. November 1996 
ej med. NO3-N-värden <10μg/l är satta till det värdet. 

H: Möckelns 

utlopp 

3 SRK 1985 2004 0.180 0.004 0.009 1.800 0.450 (0.290) Mätningar av NO2-finns 1985–1986, därefter används 

endast NO3-N t.o.m. 1993 och därefter används ej NO3-
mätningarna. 2004 sätts NH4-N-värdena till NO3-N-

värdena. Mätvärden 1991–1993 registrerade på olika 
dagar dag. Det gäller även enstaka värden 1987, 
1989 och 1998. Tre månader saknas 95-96 medan en 

extramätning förekommer 1987. NO2- och NO3-N-
värden <0,002 samt <0,010 m/l är satta till det värdet 
eller har strukits. 

H: Helgeån vid 

Hörlinge 

4 SRK 1994 1999 0.500 0.060 - 1.100 0.330 - Få mätvärden (men SRK-mätningar startar 1976). 1996 

ej med i kalibreringsdata. NO23-N endast från NO3 -N. 

H: Nöbbelöv 

kraftverksd 

5 SRK 1994 2003 0.670 0.130 - 1.100 0.540 - 1996 ej med i kalibreringsdata. NO23-N endast från 

NO3.  
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H: Hörlinge 6 Ref.vatt. 1985 2000 0.875 0.200 0.003 3.191 2.811 0.799 Metodbyte från Tot-N_sum till Tot-N_ps från 1988. 

H: Almaån. 

före utflöde 

7 SRK 1994 2003 1.200 (0.0016) 0.005 3.900 3.300 0.110 NO23-N endast från NO3-N. NH4-N  (mätt från år 2000) 

<10 µg/l har skrivits in som halva värdet. Minimivärdet 
av NO3-N (april-94) är en faktor 1000 för lågt. 

H: Bivarödsån 8 SRK 1994 2003 0.750 0.170 0.005 3.600 2.000 1.100 1996 ej med i kalibreringsdata. NO23-N endast från 

NO3. NH4-N (mätt från år 2000) <10 µg/l har skrivits in 
som halva värdet. 

H: Helgeån vid 

Torsebro 

9 SRK 1994 2003 0.600 0.240 0.005 3.700 2.400 0.110 NO23-N endast från NO3-N. NH4-N <10 µg/l har skrivits 

in som halva värdet. 

H: Helgeån 

Hammarsjön 

10 Flodmy. 1985 2004 0.645 0.008 0.008 4.363 1.864 0.387 Stora skillnader i Tot-N_sum (använt) och Tot-N_ps. 

H: Vramsån 11 SRK 1985 2004 1.600 0.816 0.003 8.200 6.000 0.260 Glapp i data 1997–1999. NO23-N från fram till 1989, 
därefter endast NO3-N. 

R: Ringsjöns 

utl. 

2 SRK 1978 2004 0.500 0.003 0.001 4.400 1.300 1.110 NO23-N från 1997 (två värden baserat på NO3-N innan). 

Få mätningar av NH4-N. NO23-N <5 µg/l och <10 µg/l 
har skrivits in som halva värdet. 

R: Klippan 3 Flodmy. 1985 2004 0.437 0.055 0.006 6.129 4.719 0.467 Stora skillnader i Tot-N_sum (använt) och Tot-N_ps. 

R: Bäljaneå 4 SRK 1985 2004 1.500 0.500 0.001 9.400 4.800 1.600 NO23-N från 1997, tidigare sommarmätningar av NO3. 
Få mätningar av NH4-N. NO23-N <10 µg/l har skrivits in 

som halva värdet. 

R: Pinnån 5 SRK 1985 2004 1.300 0.003 0.016 9.400 8.500 3.750 NO23-N från 1997, tidigare sommarmätningar av NO3. 
Få av mätningar NH4-N. NO23-N <5 µg/l har skrivits in 

som halva värdet. 

R: Rössjö-
holmsån 

6 SRK 1987 2004 1.100 0.200 0.007 19.000 8.200 0.075 NO23-N från 1997 (två värden baserat på NO3-N innan). 
Få mätningar av NH4-N. 

R: Vid utl. t. 

Skälderviken 

7 SRK 1985 2004 1.200 0.500 0.075 19.000 4.700 0.202 NO23-N från 1997 (två värden baserat på NO3-N innan). 

Få mätningar av NH4-N. 
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OORGANISKT OCH ORGANISKT KVÄVE 

Modellutvärderingen av HBV-NP sker mot totalkväve samt oorganiskt och orga-

niskt kväve. Efter att ha tagit fram de olika osäkerhetsintervallen för nitrit- och 

nitratkväve samt ammoniumkväve adderades de nya maximi- och minimihalterna 

för att få osäkerhetsintervallen för oorganiskt och organiskt kväve.  

oorg-N_min  = NO3N_min + NH4N_min 

oorg-N_max  = NO3N _max + NH4N _max 

org-N_min  = tot-N_min - oorgN_max 

org-N_max  = tot-N_max - oorgN_min 

Dessa beräkningar görs på de antagna maximi- och minimihalterna. Ett alternativt 

beräkningssätt hade varit att använda kvadratsummemetoden på osäkerhetsinterval-

len.  

Beräkningarna görs endast då mätvärden på NO3-N finns. När NO3-N-halter finns 

men NH4-N-halter ej uppmätts sätts NH4N_min till 0 i både Helge å och Rönne å 

samt NH4N _max till 0,4 i Helge å och till 1 i Rönne å.  

Inga justeringar av själva mätvärdet gjordes, utom för de uppenbart felaktiga vär-

dena (NO3-N en faktor 1000 för lite, NH4-N angivet som NO3-N). Det betyder att 

mätvärdena för oorg-N och org-N inte justerats, trots t.ex. vetskap om att mätning-

ar av NO2-N och NH4-N ofta saknas i värdet för oorg-N.  
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Bilaga B. Intervall för bruttobelast-
ning av kväve 

Typhalter för skog, myr, hygge och öppen mark 

Typhalter anger vilken koncentration av ett näringsämne, i detta fall kväve, som 

läcker per areaenhet av ett visst markslag. Osäkerhetsintervallen för typhalterna i 

södra Sverige baseras precis som hos Widén-Nilsson m.fl. (2010, tabell 7) på Löf-

gren och Westling (2002). För norra Sverige antogs osäkerhetsintervall utifrån 

Löfgren och Brandt (2005).  

SÖDRA SVERIGE, SKOG 

Till skillnad från Widén-Nilsson m.fl. (2010) som endast studerade totalkväve är 

typhalterna som är indata till HBV-NP uppdelade på oorganiskt och organiskt 

kväve. För enkelhets skull och för att behålla likhet med denna tidigare studie va-

rieras i denna studie ej andelen oorganiskt och organiskt kväve av totalkvävehalten 

i osäkerhetsanalyserna utan dessa antas vara konstanta. Det är dock känt att osä-

kerheterna är större för oorganiskt kväve än för organiskt kväve (Löfgren och 

Westling, 2002).  

I HBV-NP anges typhalterna som ett värde för varje månad. Det skiljer sig från 

TBV där ett grundvärde och månadsfaktorer används. HBV-NPs beskrivning är 

närmare de osäkerhetsintervall som rapporteras av Löfgren och Westling (2002). 

Det innebär dock att intervallen blir mindre under tre av fyra kvartal än hos Widén-

Nilsson m.fl. (2010) eftersom ingen hänsyn till en icke-varierande månadsfaktor 

behöver tas.  

Skogsregionen sydvästra Sverige ingår inte i denna studie. Det kan dock nämnas 

att i PLC5 föreligger en skillnad i sydvästra Sverige för vårvärdena jämfört med 

Löfgren och Westling (2002). De senare har satt värdet till 0,425 mg/l, vilket är 

högre än de medianvärden de angett. I PLC5 används istället 0,399 mg/l för sko-

gen, men 0,425 mg/l för öppen mark. Indata till HBV-NP har dock ett skogsläck-

age på 0,425 mg/l. Retentionen är alltså beräknad med ett högre skogsläckage än 

det som sedan i praktiken används i TBV.  

SÖDRA SVERIGE, MYR 

Liksom för skogen sattes osäkerhetsintervallet utifrån tabell 7 i Widén-Nilsson 

m.fl. (2010).  

SÖDRA SVERIGE, ÖPPEN MARK 

Samma osäkerhetsintervall som för skogen användes. För värdena baserade på bete 

(öppen mark-region ”Utl” i tabell 2) används ± 30 %. 
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SÖDRA SVERIGE, HYGGE 

Hyggesläckaget beräknas från en ekvation som antar olika former beroende på om 

kvävedepositionen är högre eller lägre än 8 kg N ha
-1

år
-1

 (Löfgren och Westling, 

2002). Då kvävedepositionen är över gränsvärdet ingår kvävedepositionen i ekvat-

ionen för hyggesläckaget. Widén-Nilsson m.fl. (2010) fann att i dessa fall domine-

rade osäkerheten i kvävedepositionen över osäkerheten i kvävehalterna. I de avrin-

ningsområden i södra Sverige som studeras här är kvävedepositionen på hyggena 

högre än 8 kg N ha
-1

år
-1

 och därmed antogs inget ytterligare osäkerhetsintervall för 

hyggena  

NORRA SVERIGE, SKOG, MYR, ÖPPEN MARK 

Norra Sverige ingick inte i Widén-Nilsson m.fl. (2010). Typhalterna i norra Sve-

rige baseras på en regressionsekvation där delavrinningsområdets medelhöjd är 

avgörande (Ekvation 1; Löfgren och Brandt, 2005). Utifrån tabell 8 i Löfgren och 

Brandt (2005) antogs 25:e och 75:e percentilen för medianhalten av totalkväve. 

Kvoten mellan de respektive percentilerna och medianhalten multiplicerades sedan 

med totalkvävehalten beräknad enligt ekvation 1 i Löfgren och Brandt (2005). 

Därigenom kunde två alternativa ekvationer tas fram.  

 Tot-N (mg/l) = 1,265 – 362 * log10 (Medelhöjd [m])  (B1) 

Minimiekvation:  

 Tot-N (mg N/l) = 0,97308 – 0,27846 * log10 (Medelhöjd [m])  (B2) 

Maximiekvation:  

 Tot-N (mg N/l) = 1,7467 – 0,49984 * log10 (Medelhöjd [m])  (B3) 

Medelhöjden för delavrinningsområdena i Öreälven varierar mellan 3 och 567 m, 

med medel- och medianvärde runt 320 m.  

Den oorganiska kvävefraktionen är konstant i alla delavrinningsområden i norra 

Sverige i HBV-NP och beräknas ej utifrån höjden. Löfgren och Brandt (2005) 

redovisar percentiler för olika kvävefraktioner i tabell 8, men eftersom man senare 

väljer att korrigera upp grundvärdet för oorganiskt kväve till 0,038 mg/l är värdena 

för 75:e percentilerna som kan räknas ut för oorganiskt kväve i tabell 8 för låga. Ett 

osäkerhetsintervall på -50 % till +80 % valdes, baserat på den relativa skillnaden 

mellan medianvärdet och 25:e och 75:e percentilen för oorganiskt kväve uträknat 

som summan av NO3-N och NH4-N i tabell 8.  

NORRA SVERIGE, HYGGE 

I PLC5 beräknas hyggestyphalten i norra Sverige som 2 gånger typhalten för skog i 

norra Sverige. I Löfgren och Brandt (2005) användes en faktor på 1,25 gånger 

skogstyphalten. Löfgren (2007) rekommenderar multiplikation med en faktor, men 

exakt värde nämns ej. Löfgren (2007) säger också att additionen främst skall ske 

för den organiska kvävefraktionen.  
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I HBV-NP används en faktor på två gånger skogsläckaget och hyggeshalten kom-

mer därmed att variera automatiskt med skogsläckaget. Ett minimialternativ är 

dock att låta faktorn vara 1,25 istället för 2.  

DEPOSITION 

Ett osäkerhetsintervall på ±10 % användes, liksom hos Widén-Nilsson m.fl. (2010).  

STORA PUNKTKÄLLOR 

Stora punktkällor omfattar större avloppsreningsverk (AB-anläggningar), mindre 

avloppsreningsverk (CU-anläggningar) och vissa industrier. Det finns tre CU-

anläggningar i Öreälven. De andra studerade avrinningsområdena har flera AB- 

och CU-anläggningar. I PLC5 finns endast industrier i Rönne å.  

Widén-Nilsson m.fl. (2010) använde en log-normal fördelning för att beräkna osä-

kerhetsintervallet för punktkällorna. Variationskoefficienten sattes till olika värden 

beroende på typ av punktkälla. Om man väljer 25 %- till 75 %-percentilen av osä-

kerhetsintervallet blir intervallet för stora reningsverk ungefär ±10 % (tabell B1) . 

Det verkar väl lågt med tanke på t.ex. mätosäkerheten, även om många fel kan 

antas ta ut varandra. Ett större interval, såsom 5 %- till 95 %-percentilen antas vara 

rimligare. Dessa percentiler utesluter det alternativa minimivärdet på -100% för 

CU-anläggningar som användes av Widén-Nilsson m.fl. (2010). Där antogs CU-

anläggningarna vara nedlagda utan att det blivit rapporterat med en sannolikhet på 

2 %. 

Tabell B1. Osäkerhetsintervall vid olika percentiler för de olika typerna av punktkällor 

Percentil CU-

anläggningar 

AB-

reningsverk 

AB-industri 

95 % +93 % +28 % +39 % 

75 % + 29 % +11 % +14% 

25 % -25 % -10 % -13 % 

5 % -49 % -22 % -28 % 

 

I HBV-NP slås alla reningsverk i ett PLC-område ihop oavsett om de är av CD- 

eller AB-typ. Det leder till helt olika intervall jämfört med i tabell B1 beroende på 

hur många anläggningar och av vilken typ det finns i området. De mindre anlägg-

ningarna har större osäkerhetsintervall, men finns det en större anläggning i områ-

det dominerar normalt sett dess utsläppsmängder över de mindre.  

Kalibreringen av HBV-NP är gjord med punktkälledata för år 2005 medan punkt-

källedata i PLC5 gäller 2006. De indata som tagits fram till denna studie skiljer sig 

ibland mycket från PLC5-data när det gäller AB-anläggningar och industrier. Be-

lastningen från CU-anläggningar är schablonberäknade och skiljer sig inte mellan 

de båda datauppsättningarna. De största skillnaderna återfinns i Rönne å. Lyby 

reningsverk i Rönne å uppges i PLC5 ha en belastning på 29 600 kg N år 2006, 

medan indata till HBV-NP för år 2005 anges till 5 460 kg år. Även för industrierna 

i Rönne å är skillnaderna stora. Klippan AB har i PLC5 ett utsläpp på 130 kg N år 

2006 medan indata till HBV-NP anger 5200 kg för år 2005. I delavrinningsområde 
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622179-134234 finns i indata till HBV-NP två industrier (Perstorp AB och 

PERSTORP SPECIALTY CHEMICALS AB). Data för Pertorp AB är dock inte 

från 2005 utan från 1995 och detta Perstorpsföretag saknas i PLC5. Man kan anta 

att Perstorp AB övergått till PERSTORP SPECIALTY CHEMICALS AB och att 

Perstorp AB inte borde ha ingått i indata. För att i någon mån täcka in de skillnader 

mellan åren som identifierats antogs slutligen ett osäkerhetsintervall på -50 % till 

+50% för industrier och -25 % till +100 % för avloppsreningsverk. En orsak till 

skillnaderna mellan avloppsreningsverken år 2005 och år 2006 är att 2006 var 

driftstörningarna med bräddning fler på grund av större och intensivare nederbörd 

(Brandt m.fl., 2008). 

DAGVATTEN 

Widén-Nilsson m.fl. (2010) använde en triangulär fördelning, med PLC5-värdet 

som topp och max- och minvärden som respektive ”bashörn”. Det gav en median- 

och medelvariation på ungefär -50 % till +500 % av PLC5-värdet för de studerade 

delavrinningsområdena. I framtagandet av detta intervall användes minimala och 

maximala värden, undantaget extremvärden. För en mer jämförbar metodik mellan 

de olika indatakällorna hade det varit önskvärt att göra beräkningarna med 25:e och 

75:e percentilen för dagvatten istället för med min- och maxvärdena (dock med 

extremvärden borttagna). Ingen omräkning har gjorts nu, men för att få en något 

modestara beskrivning av osäkerheten i dagvattenläckaget användes -36 % till 

+253 % som är de minsta ändringarna uppåt och nedåt för något delavrinningsom-

råde hos Widén-Nilsson m.fl. (2010).  

Dagvattenindata till HBV-NP visade sig skilja mot vad som slutligen rapporterats 

till PLC5. Exempelvis var belastningen från dagvatten i PLC-område 1 i Rönne å 2 

128,4 kg/år i HBV-NP-indata men 1 941,2 kg/år i PLC5. Det stora osäkerhetsinter-

vallet för dagvatten antas dock täcka dessa variationer.  

ENSKILDA AVLOPP 

Widén-Nilsson m.fl. använde en triangulär fördelning, med PLC5-värdet som topp 

och max- och minvärden som respektive bashörn. Medianvärdet för de olika variat-

ionerna i delavrinningsområdena gav ett intervall på -4 % till +65 %. Det maximala 

värdet i ett delavrinningsområde var +123 %. Istället för medianvärdena för de 

olika variationerna mellan delavrinningsområdena (-4 % till +65 %) skulle man i 

enlighet med dagvatten kunna ta minimivärdet för något delavrinningsområde. Då 

blir intervallet istället -2 % till +48 %. 

Indata på enskilda avlopp till HBV-NP visade sig skilja mot vad som slutligen 

rapporterats till PLC5. Exempelvis var belastningen från enskilda avlopp i PLC-

område 1 i Helge å 215,6 kg/år i HBV-NP-indata men 276 kg/år i PLC5. I PLC-

område 1 i Rönne å var belastningen 3 207,8  kg/år i HBV-NP-indata men 2 512 

kg/år i PLC5. För att i viss mån täcka in dessa skillnader behöver intervallet utökas 

nedåt och i förhållande till HBV-NP-indata antas istället ett osäkerhetsintervall på -

20 % till +48 %. 


