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SMHI Nr 2013-37. Kartläggning av depositionen av baskatjoner i Sverige 

Omslagsbilden illustrerar totaldepositionen (våt + torr deposition) av natrium över 

de nordiska länderna så som den beräknats med en äldre version av MATCH-Sverige 

systemet  
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1 Bakgrund 

Deposition av baskatjoner (kalium, K
+
, magnesium, Mg

2+
, kalcium, Ca

2+
 och 

natrium, Na
+
) är en viktig parameter för att bestämma kritisk belastning och dess 

överskridande, för prognoser kring ekosystemets återhämtning från försurning och 

representerar även en viktig tillförsel till skogens behov av näringsämnen. 

Baskatjoner emitteras till luft i partikelfas genom såväl naturliga processer 

(markerosion bl.a. från lössjordar i SE Europa och från Sahara, havssalt, m. fl.) som 

antropogen verksamhet (förbränning av bränslen som kol och ved, olika industriella 

processer, jordbruk m.m.).  

Atmosfärskemiska mätdata av halter i luft, nederbörd och krondropp i kombination 

med SMHIs beräkningar med en äldre version av MATCH-Sverige systemet (en 

nyare version togs fram fr.o.m. 2005 års miljöövervakningsdata) utnyttjades under 

åren kring 2000 för geografisk kartläggning av totaldepositionen av baskatjoner i 

Sverige. Metodikutveckling gjordes då i samarbete mellan IVL och SMHI. I studien 

”Deposition of Base Cations in Sweden”, se ref [1], utvärderades olika metoder för 

att beräkna depositionen av baskatjoner för åren 1998-2000. I en nordisk studie, ref 

[2], med ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet (NMR) förfinades metodiken 

och en kartläggning för 1998 års data täckande i stort sett hela Norden (utom västra 

delen av Sydnorge och Island som då inte täcktes av högupplösta griddade väderdata) 

togs fram och bedömdes vara av relativt god kvalitet. Dock saknades vid den tiden 

oberoende verifieringsdata. Denna typ av kartläggning av totaldepositionen av 

baskatjoner upprepades dock inte för efterföljande år pga bristen på mätdata för 

koncentration och partikelstorlek för baskatjoner i luft. Mätningarna i Sverige av 

baskatjonhalter i luft lades ner i början av 2000-talet. Därmed saknades viktiga indata 

till MATCH-Sverige beräkningarna av den totala baskatjondepositionen. Med början 

under 2009 återupptogs dock av IVL mätningar av baskatjoner i luft vid fyra svenska 

EMEP-mätstationer. 

2 Syfte 

Syftet med denna studie är att anpassa MATCH-Sverige systemet till att åter kunna 

utnyttjas för geografisk kartläggning av totaldepositionen av baskatjoner över 

Sverige.  

Då ansökan till detta projekt skrevs var förhoppningen och utgångspunkten att det 

skulle vara relativt enkelt att med nuvarande MATCH-Sverige systemet (som 

kontinuerligt utnyttjas inom NVs miljöövervakningen) återuppta beräkningarna av 

totaldepositionen av baskatjoner då mätningarna av lufthalter åter hade kommit 

igång. En depositionskartläggning planerades bli genomförd för år 2010. Detta 

förutsatte att tillgängliga haltmätningar i luft och nederbörd var av god kvalitet och 

att den nya versionen av MATCH-Sverige systemet relativt enkelt skulle kunna 

anpassas till att hantera baskatjoner på ett likartat sätt som tidigare gjorts i ref [2].  

I detta inledande projekt avsågs inte någon genomgripande genomgång göras av 

parametriseringen av torrdeposionsprocesserna utan syftet var att i huvudsak bygga 

på de formuleringar som utnyttjades i MATCH-Sverige redan kring år 2000, se ref 
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[3]. I ett senare skede förväntades det finnas goda möjligheter att förbättra 

depositionsparametriseringen med hjälp av kommande svenska mätdata med bl.a. 

strängprovtagare. 

En viktig första förutsättning för att beräkningarna med MATCH-Sverige systemet 

ska ge riktig information är att utnyttjade atmosfärskemiska mätdata är tillförlitliga 

och ger den noggrannhet som krävs. Projektet inleddes därför med en bedömning av 

kvaliteten hos tillgängliga baskatjonmätdata.    

3 Atmosfärskemiska mätningar av baskatjoner 

En översiktlig genomgång för att belysa kvaliteten hos baskatjonmätdata gjordes 

inledningsvis i projektet och framgår nedan. 

3.1 Mätdata för luft   

För 2009 och 2010 finns uppmätta dygnsvärden av lufthaltdata av baskatjoner för de 

fyra svenska EMEP-stationerna Aspvreten, Bredkälen, Råö och Vavihill tillgängliga 

för att inkluderas i MATCH-Sverige systemet för vidare bearbetning och för 

beräkning av torrdepositionen över Sverige.  

Det visade sig emellertid att ca 65-70 % av samtliga mätdygn för Ca, Mg och K och 

ca 30 % för Na har betecknats ”b = below detection limit” eller strukits av andra skäl. 

Detta mätdataunderlag bedöms som bristfälligt för att utgöra underlag för data-

assimilation av lufthalter och beräkningar av torrdeposition i MATCH-Sverige 

systemet.  

3.2 Mätdata för nederbörd 

Nederbördskemiska mätdata från tre svenska EMEP-stationer har specialgranskats 

för perioden 2006-2010 och även utnyttjats för våtdepositionsberäkningar i denna 

studie. Dessutom har nederbördskemiska mätdata från ett tiotal stationer inom det 

svenska Luft- och Nederbördskemiska nätet samt från norska stationer utnyttjats för 

kartläggning av våtdepositionen av baskatjoner för 2010.  

God kvalitet på utnyttjade nederbördskemiska mätdata är en viktig förutsättning för 

att kartläggningen över landet av våtdepositionen av baskatjoner med MATCH-

Sverige systemet ska ge tillförlitliga resultat. Det är ett gammalt välkänt 

meteorologiskt problem att korrekt mäta nederbördsmängd. De kemiska analyserna – 

som görs på laboratorium enligt detaljerade och väl testade rutiner – bedömer vi vara 

av god kvalitet. 

Genom att utnyttja MATCH-Sverige systemet är det i princip tillräckligt med 

korrekta mätvärden avseende nederbördens halter av baskatjoner, eftersom det i 

MATCH-Sverige systemet finns tillgång till objektivt analyserade nederbördsfält av 

god kvalitet och hög geografisk upplösning över Sverige. För att uppmätta 

nederbördshalter av baskatjoner från de atmosfärskemiska stationerna ska vara 

korrekta, oavsett om det gäller dygns-, vecko- eller månadsprover, krävs emellertid 

(förutom korrekta kemiska analyser) att de uppmätta nederbördsmängderna vid varje 
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del av ett nederbördstillfälle är representativa för den nederbördsmängd som 

verkligen fallit. Föroreningshalterna i nederbörd i Sverige varierar ofta med 

storleksordningen en faktor 3-5 mellan högsta och lägsta halt under en månad. Det 

finns t.o.m. studier som har visat att halterna vid lätt nederbörd och i inledningen av 

ett nederbördstillfälle kan vara en faktor 10 eller mer större än i slutet av ett kraftigt 

nederbördstillfälle. Orsaken är att nederbörden tvättar ur atmosfären som successivt 

blir allt renare under ett nederbördstillfälle och speciellt då nederbörden är kraftig. 

Om uppsamlingseffektiviteten hos nederbördsprovtagaren varierar i tiden, samtidigt 

som föroreningshalten i nederbörden varierar i tiden, leder det till att nederbördens 

kemiska sammansättning i ett uppsamlar nederbördsprov inte blir korrekt. Det 

innebär alltså att även om den kemiska analysen av nederbördsproverna görs perfekt 

och ingen kontaminering av proverna sker, så kan de erhållna medel-

koncentrationerna för dygn/vecka/månad vid de olika nederbördskemiska stationerna 

vara felaktiga och blir inte heller den beräknade våtdepositionen korrekt även om 

korrekta nederbördsmängder finns tillgängliga som t.ex. i MATCH-Sverige systemet. 

Detta problem är viktigt att vara medveten om.  

Enligt ovan förda resonemang är alltså uppsamlingseffektiviteten hos de 

nederbördskemiska provtagarna väsentlig för kvaliteten i de uppmätta nederbörds-

koncentrationerna av baskatjoner. I avsnitten 3.3 nedan framgår studier av 

effektiviteten i nederbörduppsamlingen för de tre svenska EMEP-stationerna. Dessa 

tre stationer är de enda i Sverige med både luft- och nederbördsmätningar av 

baskatjoner och utgör därmed nyckelstationer för parametriseringen och 

depositionsberäkningarna i MATCH-Sverige systemet. Som jämförelse har dessutom 

i avsnitt 3.4. motsvarande studie gjorts för tre stationer i Norge som alla ligger 

relativt nära den svenska gränsen. Jämförande nederbördsdata har i båda fallen 

hämtats från SMHIs fria webbtjänst http://LuftWebb.smhi.se som SMHI 2011 tog 

fram och driftsatte med ekonomiskt stöd från NVs Miljöövervakning.    

I avsnitt 3.5 redovisas kortfattat kvaliteten i uppmätta nederbördsmängder vid det 

svenska Luft- och Nederbördskemiska nätet. 

Webbtjänsten http://LuftWebb.smhi.se ger fri tillgång till att hämta nederbörds- och 

temperaturdata på dygns- och månadsbasis över Sverige för perioden 1961 – 2011 

(uppdateras successivt). Tjänsten bygger på griddade analyser över Sverige och vissa 

närliggande områden i Norge och Finland. För norskt och finskt område är dock 

datakvaliteten sämre än över Sverige pga att endast relativt få observationsstationer 

utanför Sverige kunnat utnyttjas vilket kraftigt försämrar de griddade nederbörds-

analysernas kvalitet i närheten av modellområdets rand. Dessutom finns, som för alla 

griddade analyser av detta slag, begränsningar i datakvaliteten som sammanhänger 

med själva griddningsmetodiken (se http://LuftWebb.smhi.se  ). Speciellt ska 

observeras att varje datavärde i den griddade analysen utgör medelvärdet för en 16 

km
2
 stor ruta, medan en stations mätvärde endast representerar den punkt där mätaren 

står. Nuvarande griddningsmetoder medför, oavsett vilken parameter som avses, en 

viss utjämning så att extrema maxvärden i en punkt dämpas något och extrema 

minimivärden ökas. I den numeriska griddningsmetodiken finns också korrigering 

(+5% till +12%) för beäknade vindförluster i väderstationernas uppmätta 

nederbördsvärden. 

http://luftwebb.smhi.se/
http://luftwebb.smhi.se/
http://luftwebb.smhi.se/
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3.3 Nederbördsmängder vid svenska EMEP-stationer 

Månadsvisa nederbördsmängder som erhållits vid de tre svenska EMEP-stationerna 

som alla var utrustade med Nbd-locksamlare, jämförs nedan med motsvarande 

nederbördsmängder hämtade för respektive EMEP-stations koordinat från LuftWebb 

(som vi betecknar Nbd-SMHI). Dessutom anges respektive atmosfärskemisk stations 

nederbördsmängd som %-andel av Nbd-SMHI på samma plats. 

 

 

Diagram 1. Nederbördsdata för station Bredkälen för perioden 2006 -2009. 

Bredkälen hade under perioden 2006 – 2008 veckoprovtagning och under 2009 

dygnsprovtagning. 

 

Diagram 1 visar tydligt att locksamlaren vid station Bredkälen har haft stora brister 

vad gäller uppsamlingseffektiviteten för nederbörd. För perioden 2006 – 2009 

insamlades endast 26 % av den nederbördsmängd som SMHIs griddade analyser ger 

för samma plats. De lägsta andelsvärdena fås ofta för vintermånader och når, 

oberoende av årstid, aldrig upp till mer än ca 50%. Efter 2009 lades denna station 

ner. 
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Diagram 2. Nederbördsdata för station Vavihill för perioden 2006 -2010. Vavihill 

hade under perioden 2006 – 2008 veckoprovtagning och därefter 

månadsprovtagning. 

 

Uppsamlingseffektiviteten för nederbörd vid station Vavihill var för perioden 2006 – 

2009 endast 69 % av vad den griddade Nbd-SMHI analysen ger för samma plats. De 

lägsta andelsvärdena fås ofta för vintermånader och når, oberoende av årstid, ytterst 

sällan upp till 100%. Under 2010 sjönk andelen insamlad nederbörd i locksamlaren 

till 50 %. 
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Diagram 3. Nederbördsdata för station Råö för perioden 2006 -2010. Råö hade 

under hela perioden dygnsprovtagning. 

 

Uppsamlingseffektiviteten för nederbörd vid station Råö har för perioden varit 70 % 

av vad den griddade Nbd-SMHI analysen ger för samma plats. De lägsta 

andelsvärdena fås ofta för vintermånader och når, oberoende av årstid, ytterst sällan 

upp till 100 %. Extremt dåligt, nästan nere i 0 %, var det under den kalla 

vintermånaden januari 2010. 

3.4 Nederbördsmängder vid några norska EMEP-stationer 

Månadsvisa nederbördsmängder som erhållits vid tre norska EMEP- eller EMEP-

ekvivalenta stationer (Nbd-NILU) nära svenska gränsen jämförs nedan på 

motsvarande sätt med nederbördsmängder hämtade från SMHIs griddade 

nederbördsvärden (Nbd-SMHI). Dessutom anges respektive atmosfärskemisk 

stations nederbördsmängd som %-andel av Nbd-SMHI. Vid tolkningen bör vi dock 

ha i minnet, som nämns i avsnitt 4.2, att Nbd-SMHI data har bristande indata och 

större osäkerhet över de norska delområdena än över Sverige. 
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Diagram 4. Nederbördsdata för station Tustervatn för perioden 2006 -2010. 

Stationen hade under hela perioden dygnsprovtagning. 

 

NILUs nederbördskemiska provtagare vid station Tustervatn har under perioden 2006 

– 2010 samlat in 107 % av den nederbördsmängd som SMHIs griddade analyser ger. 

Korrelationen mellan Nbd-NILU och Nbd-SMHI data är mycket hög (r = 0,98). 
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Diagram 5. Nederbördsdata för station Hurdal för perioden 2006 -2010. Stationen 

har under hela perioden haft dygnsprovtagning. 

 

NILUs nederbördskemiska provtagare vid station Hurdal har under perioden 2006 – 

2010 samlat in 108 % av den nederbördsmängd som SMHIs griddade analyser ger. 

Andelen varierar dock ganska kraftigt från månad till månad. 
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 Diagram 6. Nederbördsdata för station Löken för perioden 2006 -2010. Stationen 

har under hela perioden haft dygnsprovtagning. 

 

NILUs nederbördskemiska provtagare vid station Löken har under perioden 2006 – 

2010 samlat in 87 % av den nederbördsmängd som SMHIs griddade analyser ger. 

Korrelationen mellan Nbd-NILU och Nbd-SMHI data är hög (r = 0,94). 

3.5 Nederbördsmängder i Luft- och Nederbördskemiska nätet 

I flera rapporter till NVs miljöövervakning i början av 2000-talet, bl.a. ref [4 och 5] 

belystes problem med uppsamlingseffektiviteten (ibland för hög, ibland för låg) för 

nederbördsuppsamlarna vid det svenska Luft- och Nederbördskemiska nätet. Nya 

provtagare utvecklades därefter vid IVL men fortfarande i studien, ref [6], från 2010 

framgår att en del av stationerna fortfarande har de gamla provtagarna. Blandningen 

av olika provtagare, och de lite varierande tiderna för tömning av månadsproverna 

vid de olika stationerna, ökar osäkerheten vid utnyttjande av dessa mätvärden som 

indata till MATCH-Sverige systemet.    
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3.6 Kvalitetsbrister i nederbördsuppsamling vid svenska stationer   

Jämförelserna ovan mellan SMHIs griddade data avseende nederbördsmängder (Nbd-

SMHI) och de nederbördskemiska provtagarnas uppsamlade nederbördsmängder 

indikerar bristande kvalitet i data för svenska stationer. Trots att SMHIs griddade 

data (Nbd-SMHI) har bristande indata över Norge och de norska stationerna ligger 

nära västra raden för de griddade nederbördsanalyserna och kan förväntas vara av 

avsevärt sämre kvalitet över Norge jämfört med Sverige, så fås bättre överens-

stämmelse mellan Nbd-SMHI och de norska stationerna (Nbd-NILU) än vad 

motsvarande jämförelse ger för de svenska EMEP-stationerna. Även samvariationen 

månadsvis med Nbd-SMHI är bättre för norska data än för data från de svenska 

locksamlarna. Ingen av de svenska locksamlarna når upp till en korrelations-

koefficient på r = 0,90 medan två av de tre norska stationerna har en korrelation klart 

över denna gräns. Resultaten indikerar att de svenska locksamlarna under den 

studerade 5-årsperioden fungerade klart sämre än de norska provtagarna för 

nederbörd. 

Locksamlarna tycks ha fungerat sämre under vinterförhållanden än under sommaren. 

Griddade nederbördsanalyser av det slag som Nbd-SMHI utgör har däremot störst 

osäkerhet under sommaren då kraftiga lokala regnskurar är mer frekventa och ökar 

osäkerheten i de griddade analyserna. 

All erfarenhet visar att då brister finns i uppsamlingseffektiviteten för nederbörds-

mätare så håller sig denna bristande uppsamlingseffektivitet inte konstant. Ofta 

varierar uppsamlingseffektiviteten kraftigt över tiden beroende på variationer i t.ex. 

nederbördsintensitet, i vindhastighet och turbulens som i sin tur kan vara beroende av 

vindriktning, i temperatur och solstrålning samt givetvis beroende på teknisk 

funktionalitet hos exempelvis locksamlare, där ett lock automatiskt ska öppnas eller 

stängas beroende på om det faller nederbörd eller ej. 

Föroreningshalterna i nederbörd i Sverige varierar ofta med storleksordningen en 

faktor 3-5 mellan högsta och lägsta halt under en månad. Det finns t.o.m. studier som 

visar att halterna vid lätt nederbörd i inledningen av ett nederbördstillfälle kan vara 

en faktor 10 eller mer större än i slutet av ett kraftigt nederbördstillfälle. Det är 

avgörande för nederbördsprovtagningens kvalitet att t.ex. en locksamlare öppnas 

direkt då nederbörd börjar falla eller då nederbördsintensiteten är liten. Brister i 

uppsamlingseffektiviteten hos nederbördsprovtagare medför att de erhållna 

medelhalterna för månads/vecko/dygnsprover med stor sannolikhet blir missvisande 

trots att de kemiska analyserna är helt korrekt gjorda. Om locksamlarna t.ex. inte 

öppnas i samband med lätt nederbörd och i det inledande skedet av ett större 

nederbördstillfälle skulle det innebära att locksamlarna systematiskt skulle kunna 

diskriminerar den nederbörd som normalt har de högsta förorenings- och 

baskatjonhalterna och att det finns risk för en bias – en underskattning - i de svenska 

EMEP-stationernas uppmätta halter av baskatjoner och andra 

förereningskomponenter i nederbörden. 
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4 Beräkningsmetodik i MATCH-Sverige systemet 

4.1 Dataassimilation 

I MATCH-Sverige systemet, som utnyttjas inom NVs miljöövervakning, kombineras 

atmosfärskemiska spridningsmodelleringar (med MATCH-modellen) på både 

Sverige- och Europaskala baserade på emissionsdata och detaljerade 3-D 

meteorologiska data, med s.k. dataassimilation av atmosfärskemiska mätdata från 

stationer inom det modellområde som studeras.  Dataassimilationstekniken innebär 

att man integrerar atmosfärskemiska mätdata med beräkningsresultat från spridnings-

modellen. Ursprungligen utnyttjades s.k. Optimal Interpolation (OI) för data-

assimilationen, men fr.o.m. 2005 års data inom miljöövervakningen har den ersatts 

av s.k. variationell dataassimilation. Inom MATCH-Sverige systemet görs denna 

analys endast i 2 dimensioner och brukar benämnas 2DVar. Resultaten från de rena 

spridningsmodellberäkningarna på Europaskala utnyttjas som s.k. bakgrundsfält 

(ibland kallat ”första gissning”) i den variationella dataassimilationen. Med hjälp av 

resultaten från MATCH- och 2DVar-analyserna samt detaljerade väder- och 

markanvändningsdata görs därefter en ”mapping” av halter i luft samt torr- och 

våtdeposition till mark/vegetation/vatten av svavel, oxiderat och reducerat kväve och 

baskatjoner.  

 I 2Dvar-analyserna används alltså modellerade data som bakgrundsfält. Med hjälp av 

statistik av osäkerheterna hos både bakgrundsfält och uppmätta värden analyseras 

data så att det optimala värdet hos variabeln i den givna geografiska punkten erhålls. 

Bakgrundsfält och mätdata justeras alltså så att bästa möjliga analyserade resultat 

uppnås, givet osäkerheter hos första gissningen och uppmätta data. Denna metodik 

att kombinera mätningar och modellering ger ett kraftfullt verktyg där man får 

möjlighet att utnyttja de bästa egenskaperna hos såväl modeller som observationer. 

Bakgrundsfälten för dataassimilation av havssalter tas från den s.k. havssaltversionen 

av MATCH-Europa modellen, ref [7]. Tekniken för hur den anisotropa fördelningen 

av havssalter beräknas togs fram inom ramen för ref [2] och bygger ursprungligen på 

norska data, ref [9]. 

4.2 Torr- och våtdeposition 

De lufthalter som erhålls med hjälp av dataassimilationen används som underlag för 

torrdepositionsberäkningar. Hur effektiva torrdepositionsprocesserna är beror på 

många olika faktorer: t.ex. vilket ämne som deponeras, gas eller partikel, 

partikelstorlek, depositionsytans beskaffenhet, typ av vegetation, rådande 

meteorologiska förhållanden mm. Vi har i denna studie använt samma 

parametrisering av torrdepositionen som utnyttjades redan i början av 2000-talet och 

som finns redovisad i ref [3].    

Vid beräkning av våtdepositionen multipliceras de beräknade fält avseende 

nederbördskoncentration som erhållits från dataassimilationen med griddade fält för 

nederbördsmängd. Dessa fält med information om nederbördsmängd är rutinmässigt, 

objektivt analyserade var 3:e timma och utförs inom SMHI’s basverksamhet. De 

baseras på all tillgänglig information i form av manuella och automatiska 
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nederbördsmätningar (totalt ca 800 stationer), radarinformation, satellitdata, 

vindobservationer etc. Viss efterbearbetning rörande korrigering av nederbörds-

mängder med hänsyn till vindförluster i nederbördsmätare samt topografiska effekter 

har gjorts. 3-timmars nederbördsfält används i MATCH-Sverigemodellen och 

interpoleras till timvärden i modellen inför beräkning av våtdeposition av svenska 

emissioner. 

5 Resultat 

I figurerna 1 – 4 nedan visas resultat för beräknad deposition till blandad 

markanvändning av kalcium, magnesium, kalium och natrium för år 2010, men även 

de gamla beräkningarna från 1998, ref [2], visas som jämförelse. De beräknade 

depositionsvärdena innehåller både den del av respektive ämne som kommer från 

havssalt och den del som kommer från andra källor. Dessa resultat för 2010 års data 

redovisades även vid den internationella workshop om baskatjoner som IVL 

arrangerade i november 2012, ref [8]. Kartorna är baserade på data i ett rutnät med 

20x20 km geografisk upplösning, där varje ruta representerar ett medelvärde över 

området som rutan täcker. Beräkningsområdet innefattar även vissa områden över 

Norge, Danmark och Finland, men i detta projekt är endast deposition över Sverige 

av intresse. Inga atmosfärskemidata har funnits tillgängliga för projektet från 

omgivande länder förutom Norge och dessutom kan det finnas brister i fysiografin 

för dessa områden, varför beräkningsresultaten för omgivande länder ska tolkas med 

största försiktighet. Som noterats tidigare måste även resultaten över Sverige ses som 

preliminära då det fortfarande finns brister i de atmosfärskemiska mätdata som 

utnyttjas. Vi måste konstatera att det också finns brister som sammanhänger med 

beräkningarna i MATCHSverige systemet i de redovisade depositionskartorna för 

2010. Bristerna gäller primärt havssaltbidragen, och speciellt torrdepositionsdelen, 

och återverkar mer eller mindre på alla baskatjonerna. 

Det tycks vara så att den omarbetning av MATCH-Sverige systemet som gjordes för 

NVs miljöövervakning fr.o.m. 2005 års data, idag inte fungerarar tillfredsställande då 

den utvidgats till att också inkludera beräkning av totaldeposition av baskatjoner. Vid 

omarbetningen av MATCH-Sverige systemet har dataassimilationen med s.k. 

Optimum Interpolation ersattes med 2DVar-teknik där havsaltbidragen nu beräknas 

med bakgrundsfält för havssalt från den s.k. havssaltversionen av MATCH-Europa 

modellen, ref [7]. Ny matematisk teknik har också införts för hantering av den 

anisotropa fördelningen av havssalt (dvs det atmosfäriska havssaltets beroende av 

avstånd från, och salthalten i, olika omgivande havsbassänger). Dessa problem i 

kartläggningen för 2010 års data framgår vid jämförelser med resultaten för 1998. I 

1998 års beräkningar utnyttjades också betydligt fler stationer, se vidare i Appendix, 

än för 2010 vilket givetvis också påverkar kvaliteten på beräkningarna. 

 

 



 

18  

SMHI Nr 2013-37. Kartläggning av depositionen av baskatjoner i Sverige 

 

Figur 1. Kalcium. Översta raden (1998): torrdeposition (vänster), våtdeposition 

(mitten) och totaldeposition (höger). Nedersta raden (2010): torrdeposition (vänster) 

och våtdeposition (höger). Depositionen visas i mg/m
2
. 
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Figur 2. Kalium. Översta raden (1998): torrdeposition (vänster), våtdeposition 

(mitten) och totaldeposition (höger). Nedersta raden (2010): torrdeposition (vänster) 

och våtdeposition (höger). Depositionen visas i mg/m
2
. 
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Figur 3. Magnesium. Översta raden (1998): torrdeposition (vänster), våtdeposition 

(mitten) och totaldeposition (höger). Nedersta raden (2010): torrdeposition (vänster) 

och våtdeposition (höger). Depositionen visas i mg/m
2
. 
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Figur 4. Natrium. Översta raden (1998): torrdeposition (vänster), våtdeposition 

(mitten) och totaldeposition (höger). Nedersta raden (2010): torrdeposition (vänster) 

och våtdeposition (höger). Depositionen visas i mg/m
2
. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Redan i den första preliminära rapporten från detta projekt, som översändes till NV 

och IVL i januari 2012, framgick att det finns problem med brister i kvaliteten i de 

luft- och nederbördskemiska mätdata från de svenska EMEP-stationerna. Dessa 

mätdata utgör viktiga indata till MATCH-Sverige systemet vid kartläggning av total-

depositionen (våt + torr) av baskatjoner. EMEP-stationerna är de enda svenska 

stationerna som har både luft- och nederbördsprovtagning av baskatjoner.    

De försök till kartläggning av baskatjondepositionen med MATCH-Sverige systemet, 

som trots de konstaterade bristerna i uppmätta luft- och nederbördsdata gjordes 

senare under 2012, visar att även MATCH-Sverige systemet i den version som 

används idag behöver förbättras för att ge tillfredsställande kvalitet på informationen 

om totaldeposition till skog och andra marktyper av baskatjoner över Sverige. Någon 

omarbetning av nuvarande version av MATCH-Sverige systemet för baskatjoner har 

dock inte kunnat göras inom projektet, eftersom projektansökan endast omfattade 

några få veckors arbete och en del av projektmedlen oplanerat kom att behöva 

användas för kvalitetsstudier av mätdata för baskatjoner.  

För att i framtiden komma vidare och kunna uppdatera och förbättra de kart-

läggningar över Sverige och NW-Europa som gjordes inom ett NMR-projekt i början 

av 2000-talet, se ref [2] samt exempel i Appendix, bör en översyn göras av såväl det 

svenska stationsnätet och de problem med mätdatakvaliteten som konstaterats, som 

av MATCH-Sverige systemet så som det fungerar idag för baskatjoner. En översyn 

av dessa båda delar kan mycket väl göras var för sig. Om de nu aktuella problemen 

löses så passar själva metodiken i MATCH-Sverige systemet, med spridnings-

modellering kombinerad med dataassimilation av atmosfärskemiska data, mycket bra 

för att generaliseras för kartläggning av baskatjondepositionen över t.ex. hela Europa. 

I slutsatserna från den internationella ”Base cation workshop” som arrangerades av 

IVL i november 2012, ref [8], betonas behovet av kartläggningar som täcker hela 

Europa. Givetvis är det naturligt att tänka sig att detta görs med EMEP-modellen, 

men i slutsatserna betonas också att det är angeläget att, pga av de stora brister i 

kunskapsläget som finns idag, flera olika angreppssätt av mätningar och modellering 

med olika styrkor och svagheter testas parallellt under de närmast kommande åren.  

SMHI deltar redan idag i ett EU-finansierat flerårigt utvecklingsprojekt, MACC II 

inom GMES med ECMWF som koordinator, där en vidareutveckling av 3-

dimensionell dataassimilation i atmosfärskemiska spridningsmodeller samt s.k. 

ensembleprognoser av luftkvalitet över Europa ingår. SMHIs MATCH-modell är en 

av 7 modeller som har blivit utvald för att ingå i denna EU-satsning. Visserligen 

ingår inte baskatjoner i MACC II men erfarenheter från dataassimilationsarbetet 

inom det projektet bör vara värdefullt även för framtida studier av andra ämnen.    

I ref [8] betonas även behovet av fler stationer över Europa speciellt vad gäller 

mätning av koncentration i luft. Även bestämning av partikelstorlek – åtminstone vid 

några stationer – är angeläget för att bättre kunna parametrisera torrdepositionen. 

Under senare år har också antalet mätstationer för luft ökat något inom EMEP men 

fler stationer behövs för modellvalidering och kartläggning av torrdepositionen. Av 
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våra slutsatser ovan framgår också betydelsen att mätdata verkligen håller hög 

kvalitet. 

De nya nederbördsprovtagare som tagits fram av IVL för månadsprovtagning bör 

testas och jämföras med exempelvis de norska provtagarna.  

Oberoende mätdata av depositionen av baskatjoner, t.ex. från provtagning med 

surrogatytor, skulle kunna vara en intressant metod för validering av modeller. 

Emissionsinventeringar av de antropogena emissionerna av baskatjoner visar på 

betydande minskningar sedan 1990 medan trenderna i atmosfärskemiska mätdata inte 

visar detta. Orsaken till detta är oklar och är ett exempel på frågeställning som ännu 

inte är besvarade. Rimligen bör spridningsmodeller på Europaskala kunna utvecklas 

till att bli ett värdefullt verktyg för att belysa detta. Det skulle också kunna ge 

metoder för att beräkna effekten av olika långsiktiga förändringar i såväl den 

storskaliga markanvändningen över Europa och Nordafrika och som av globala och 

regionala klimatförändringar.     
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8 Appendix 

Nedan visas exempel på kartläggning av totaldepositionen (dvs våt + torrdeposition)  av 

baskatjonerna Ca, Ca-excess, Mg, Mg-excess, K och K-excess över Norden (frånsett Island 

och västra Sydnorge där högupplösta griddade väderdata saknades vid denna tid). Dessutom 

visas en uppdelning på torr- och våtdeposition för Na. Kartorna, som avser data för år 1998, 

är hämtade från ref [2] där en äldre version av MATCH-Sverige systemet utnyttjades 

tillsammans med mätdata från ett ganska stort antal stationer i de fyra nordiska länderna. 

Med excess avses den del som inte kommer från havet.  

Data från ett väl täckande nät av nederbördskemiska stationer utnyttjades i ref [2]. 

Antalet stationer var: Dk – 6, Fi – 18, No – 6 och Sv – 27. Dessutom utnyttjades vid 

dataassimilationen data från ytterligare 20 EMEP-stationer utanför Norden för att 

förbättra kvaliteten i beräkningarna. Antalet stationer för lufthaltdata var dock litet 

och för Sverige fanns för 1998 inga mätdata alls. Detta kunde i någon mån 

kompenseras av tillgången på data från omgivande länder. Beräkningen av 

torrdepositionen är bl.a. beroende på det begränsade antalet mätstationer för luft 

betydligt mera osäker än vad fallet är för våtdepositionen.  

(Färglegendens depositionsgränser (i mg/m
2
 per år) framgår endast vid utskrift). 

Total Ca:         Total Ca-excess: 
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Total Mg:         Total Mg-excess: 

 

 

 

Total K:         Total K-excess: 
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Våtdeposition Na:       Torrdeposition Na: 

 

 

 

 


