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Förord 
Denna rapport utgör delredovisning av action C11 inom Life IP-projektet Rich Waters. Rapporten 
beskriver ett modellverktyg som är tänkt att användas inom den vägledning för åtgärder mot 
internbelastning av fosfor som projektet tagit fram. Ansvaret för innehållet i denna 
rapport/publikation ligger helt och hållet hos författarna. Innehållet återspeglar inte Europeiska 
unionens officiella hållning. 
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Sammanfattning 
LEEDS-modellen är en dynamisk massbalansmodell som kan användas för att simulera fosfor-
dynamiken i sjöar och kustområden. Modellen har bland annat använts för att på förhand bedöma 
effekter av olika åtgärder för att förbättra status i övergödda sjöar. På senare år har frågan om 
åtgärder mot internbelastning av fosfor genom behandling av sediment hamnat i fokus, vilket 
ställer större krav på precisionen i modelleringen av fosforflöden mellan sediment och vatten. 
Samtidigt har förståelsen för dessa processer ökat genom omfattande fältstudier. Det har därför 
varit motiverat att förbättra beskrivningen av sedimenten i LEEDS för att med större precision 
kunna simulera effekten av åtgärder mot internbelastning inklusive varaktigheten i dessa åtgärder. 

För att bättre kunna hantera interngödning i LEEDS-modellen har nya algoritmer för beräkning av 
sedimentation, läckage och begravning tagits fram. I den nya modellversionen delas 
sedimenterande fosfor redan i vattenmassan upp i mobila och immobila fraktioner. Efter 
sedimentation begravs den immobila fosforn permanent medan den mobila fosforn finns 
tillgänglig för läckage och därmed aldrig kommer att begravas. En kritisk parameter att ansätta är 
hur stor andel av den sedimenterande fosforn som är mobil och hur stor andel som är immobil. 
Ekvationer för sedimentation och läckage är i grunden samma som i tidigare modellversion.  

I denna rapport beskrivs de nya beräkningsrutinerna, och modellen testas i ett antal sjöar och i ett 
kustområde i scenarier där åtgärder mot internbelastning simuleras. Resultaten avviker inte i så 
stor utsträckning från den äldre versionen men i den nya modellen fylls sedimenten på 
långsammare med mobil fosfor vilket gör att resultatet av en simulerad behandling håller i sig 
längre. För sjön Flaten där åtgärder mot interngödning genomfördes i praktiken år 2000 ligger 
modellen nära de empiriskt uppmätta halterna både före och ett tiotal år efter avslutad behandling. 

Den nya modellrutinen bör bättre kunna spegla verkliga förhållanden jämfört mot tidigare, då den 
på ett mer realistiskt sätt tar hänsyn till det mobila fosforförrådets storlek. Den nya rutinen kan 
också på ett mer handfast sätt än tidigare kopplas till de mätningar av mobil fosfor i sediment som 
allt oftare genomförs i sjöar och kustområden. 
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Summary 
The LEEDS model is a dynamic mass balance model that can be used to simulate phosphorus 
dynamics in lakes and coastal areas. One application of the model has been to predict effects of 
various measures to improve the status of eutrophic lakes in advance. In recent years, the issue of 
measures against internal loading of phosphorus through sediment treatment has come into focus, 
which places greater demands on the precision in the modeling of phosphorus flows between 
sediment and water. At the same time, the understanding of these processes has improved through 
extensive field studies. It has thus been considered justified to improve the description of the 
sediment dynamics in LEEDS to be able to simulate the effect of measures against internal loading 
with greater precision, including the duration of these measures. 

To better manage internal loading in the LEEDS model, new algorithms for calculating 
sedimentation, leakage and burial have been developed. In the new model version, settling 
phosphorus is divided into mobile and immobile fractions already in the water column. After 
sedimentation, the immobile phosphorus is permanently buried while the mobile phosphorus is 
available for leakage and will thus never be buried. A critical parameter is the proportion of the 
settling phosphorus that is mobile and the proportion that is immobile. Equations for 
sedimentation and leakage are basically the same as in the previous model version. 

This report describes the new algorithms, and the model is tested in a number of lakes and in a 
coastal area in scenarios where measures against internal loading are simulated. The results do not 
deviate markedly from the older version, but in the new model the sediments are refilled more 
slowly with mobile phosphorus, which means that the result of a simulated treatment lasts longer. 
In Lake Flaten, where measures against internal loading were implemented in practice in 2000, the 
model results are close to the empirically measured levels both before and about ten years after the 
end of treatment. 

In theory, the new algorithms should better reflect real conditions compared to the previous 
version by taking the stock of mobile phosphorus into account in a more realistic way. The new 
model could also be linked to the measurements of mobile phosphorus in sediments that are 
increasingly being carried out in lakes and coastal areas.  
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1 Introduktion 
LEEDS-modellen (Lake Eutrophication, Effect, Dose, Sensitivity) togs fram i syfte att simulera 
fosfordynamik i sjöar och utvärdera åtgärder mot övergödning (Håkanson & Carlsson, 1998). 
Modellen beskriver fosforhalten i ytvatten, bottenvatten och sediment på månadsbasis vilket 
vanligen är relevanta skalor i rum och tid både med hänsyn till de ekologiskt relevanta fråge-
ställningar modellen är avsedd att besvara och till det empiriska underlag som i många fall finns 
att tillgå. Strukturen är en vidareutveckling av en tidigare framtagen modell för radiocesium som 
kalibrerats och validerats i samband med den puls av radioaktivt cesium som tillfördes svenska 
sjöar i samband med Tjernobylolyckan 1986 (Håkanson, 2000). Vid modelleringen av radiocesium 
visade sig fördelningen av sedimenterande material mellan olika bottentyper vara avgörande för 
den prediktiva kraften och samma mekanismer styr till stor del dynamiken hos en rad andra 
substanser i sjöar inklusive fosfor. En avgörande skillnad är dock det läckage av fosfor som sker 
från djupbottnar i samband med syrebrist och nedbrytning av organiskt material, och som i många 
sjöar har mycket stor betydelse för fosfordynamiken. 
 
LEEDS-modellen har utvecklats i omgångar (Håkanson & Carlsson, 1998; Malmaeus & Håkanson, 
2004) och även anpassats till att fungera i kustområden (Malmaeus et al., 2008). Modellen fungerar 
i de flesta fall bra för att beskriva fosfordynamiken i yt- och bottenvatten och fångar in flödet 
mellan vatten och sediment på ett kvantitativt adekvat sätt. På senare tid, och inte minst inom 
projektet LIFE IP Rich Waters, har emellertid frågan om åtgärder mot internbelastning av fosfor 
genom behandling av sjösediment hamnat i fokus vilket ställer större krav på precisionen i 
modelleringen av fosforflöden mellan sediment och vatten. Samtidigt har förståelsen för dessa 
processer ökat på senare år genom omfattande fältstudier (Rydin et al., 2011; Puttonen et al., 2014). 
Det har därmed ansetts motiverat att förbättra beskrivningen av sedimenten för att med större 
precision kunna simulera inte bara den momentana effekten av åtgärder mot internbelastning utan 
också varaktigheten i dessa åtgärder. Ambitionen är att modellen ska vara användbar för att 
dimensionera åtgärder för att minska internbelastningen av fosfor i sjöar och kustområden med 
hänsyn till de förhållanden som råder i det specifika systemet. Det räcker då inte att enbart 
simulera flöden mellan sediment och vatten utan hela systems dynamik (inflöden, utflöden, 
omblandning) behöver inkluderas vilket också görs i LEEDS-modellen. 
 
Denna rapport har tagits fram inom projektet LIFE IP Rich Waters och beskriver de nya algoritmer 
för beräkning av sedimentation, läckage och begravning som utvecklats enligt det ovan beskrivna 
syftet. Modellen är tänkt att kunna användas inom ramen för det verktyg för beslutsstöd i 
samband med åtgärder mot internbelastning av fosfor i sjöar och kustområden som tas fram i detta 
projekt. 

2 LEEDS-modellen 
LEEDS (Lake Eutrophication Effect Dose Sensitivity) är en endimensionell massbalansmodell som 
beräknar koncentrationen av fosfor i vattenmassan genom att numeriskt lösa det system av 
ordinära differentialekvationer som uppstår när de flöden som redovisas i Figur 1 parameteriseras 
(Malmaeus & Håkanson, 2004). I Figur 2 beskrivs dynamiken i detalj med fyra tillståndsvariabler 
för fosfor. I modellen särskiljs ackumulationsbottnar (A-sediment), det vill säga bottnar med 
kontinuerlig deposition av finmaterial (Håkanson & Jansson, 1983) från erosions- och 
transportbottnar (ET-sediment), det vill säga bottnar med ingen eller oregelbunden deposition av 



 Rapport C 615  Att modellera internbelastning av fosfor i sjöar – Nya rutiner i LEEDS-modellen 
 

8 

finmaterial. Utbredningen av olika bottentyper, vågbasens läge och gränsen mellan ytvatten och 
djupvatten bestäms med hjälp av statistiska submodeller som med fördel kan verifieras utifrån 
uppmätta temperaturprofiler. 
 
 
 

 

 
Figur 1 Principskiss över substansflöden i ett limniskt system. Från Karlsson (2011). 
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Figur 2 LEEDS-modellens struktur. Fosformängden beräknad för fosfor i ytvatten, djupvatten, 
erosions- och transportsediment (ET-sediment) samt i ackumulationssediment (A-sediment). 

 
Förutom vattenflöden simuleras i denna modell också den vertikala omblandningen mellan yt- och 
djupvatten, sedimentation, resuspension, begravning och läckage från sediment (internbelastning). 
Modellen drivs av morfologiska och hydrologiska data med kalibrerade algoritmer för interna 
processer (sedimentation, resuspension, läckage, omblandning) som i sin tur drivs av data på 
syrehalt och vattentemperatur i ytvatten och djupvatten. Med hjälp av denna modell kan effekter 
på systemets fosfordynamik av förändrat utbyte mellan vatten och sediment simuleras, liksom 
effekter av minskad extern tillförsel av fosfor. I versionen anpassad för kustområden (Malmaeus et 
al., 2008) modelleras även utbytet med utanförliggande hav. 

3 Ny och gammal sedimentrutin 
Precis som övriga i övriga delar av LEEDS-modellen så gäller massbalans för fosforförrådet i 
sedimenten. Det betyder att mängden fosfor i A-sedimenten beror på hur mycket som flödar in i 
sedimenten via sedimentation och hur mycket som flödar ut i form av läckage (uppåt) och 
begravning (nedåt). I den tidigare modellversionen antogs dessa tre flöden operera på samma 
mängd fosfor mer eller mindre oberoende av varandra, medan fosformängden i den nya modellen 
delas upp redan i vattenmassan (Figur 3). 
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Figur 3 Fosforflöden till och från ytsediment på A-bottnar i tidigare och uppdaterad modell. 
 
Logiken i den nya sedimentrutinen är att fosfor redan när den sedimenterar tillhör antingen mobila 
eller immobila fraktioner. Vi antar därmed att de immobila fraktionerna aldrig kommer att läcka 
tillbaka till vattenmassan, och att de mobila fraktionerna förr eller senare kommer att göra det och 
därmed aldrig begravas. Detta är inte ett absolut korrekt antagande men ett operativt funktionellt 
antagande. 
 
I den tidigare modellen antogs en viss andel av den totala fosformängden i ytsedimenten begravas 
i varje tidssteg, oberoende av fosforform. I normalfallet leder detta inte till orimliga resultat, men i 
synnerhet när empiriskt insamlade data på tillgängliga mängder av mobila och immobila 
fosforformer i sediment föreligger, och/eller i samband med immobilisering av fosfor med olika 
artificiella metoder, blir det en klar fördel att modellera mobil och immobil fosfor separat enligt 
den nya metodiken. 
 
En kritisk parameter att ansätta är hur stor andel av den sedimenterande fosforn som är mobil och 
hur stor andel som är immobil. Malmaeus et al. (2019) har kartlagt detta för ett antal kustområden i 
Östersjön och finner att variabiliteten är ganska stor men att omkring hälften av fosforn i 
genomsnitt är mobil, vilket av allt att döma bör gälla även för sjöar (Rydin, 2000; Pettersson, 2001).  
Denna parameter är i grunden det enda som skiljer sig från den tidigare modellen. Ekvationer för 
sedimentation och läckage är samma som tidigare. Storleken på begravningsflödet är lika med 
sedimentationen av immobil fosfor och mängden immobil fosfor i ytsediment modelleras ej. 
 
En mer fullständig beskrivning av hur de processer som sker i sedimenten kan modelleras finns i 
Malmaeus & Rydin (2006). Den förenklade processen som används i den uppdaterade LEEDS-
modellen bör i praktiken ge liknande resultat då de processer som inte finns med indirekt fångas in 
genom kalibrering av flödet från sediment till vatten (läckage). 
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4 Resultat 
Två versioner av modellen har körts och jämförts under en 50-årsperiod (600 månader) med en 
simulerad behandling av sedimenten i början av perioden (månad 11) – alltså med den nya och 
den gamla sedimentrutinen – i tre olika akvatiska system, nämligen sjön Måsnaren, Storhjälmaren 
(en av bassängerna i sjön Hjälmaren), samt Björnöfjärden (ett kustområde i Stockholms skärgård). 
Dessa system har tidigare modellerats (Malmaeus & Karlsson, 2013; Malmaeus & Karlsson, 2015; 
Stråe et al., 2017) och de här genomförda modelleringarna bygger vidare på de existerande 
modellerna. I Figur 4 visas jämförelser mellan resultaten då den nya och den gamla 
sedimentrutinen använts i dessa tre system. 
 
a) 

  
 
b) 
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c) 

  
 
d) 
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e) 

  
 
f) 

  
 
Figur 4 Jämförelser mellan nya och gamla sedimentrutinen. 
 
Resultaten är inledningsvis likartade mellan modellens nya och äldre version i alla tre systemen. 
Men efter något tiotal år (100 månader) divergerar kurvorna och den äldre modellen ger 
genomgående en större rekyl uppåt, vilket kan förklaras av att sedimenten i högre grad fylls på 
med mer fosfor eftersom all sedimenterande fosfor är potentiellt mobil. I den nya versionen antas 
bara en del av den sedimenterande fosforn vara mobil och sedimenten fylls därmed på 
långsammare. Den nya modellen bör i teorin ge mer realistiska resultat i detta avseende men visar 
sig också ge mer ”optimistiska” scenarier där resultatet av en simulerad behandling håller i sig 
längre. 
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Validering 
För att utvärdera den nya sedimentrutinen jämför vi här resultaten med två system där behandling 
av sedimenten genomförts i verkligheten – Björnöfjärden och Flaten. I Björnöfjärden har vi endast 
tillgång till en kort dataserie medan Flaten behandlades år 2000. 

Björnöfjärden 
I Björnöfjärden genomfördes aluminiumbehandling somrarna 2012 och 2013. I Figur 5 visas hur 
fosforhalten i ytvatten utvecklades åren närmast efter behandlingen av sedimenten. 
 
a) 

 
 
 
Figur 5 Halter av a) totalfosfor i ytvatten och b) fosfat och ammonium i bottenvattnet i 

Björnöfjärden och referensviken (Fjällsviken) mellan 2011 och 2016. Aluminiumbehandling 
skedde somrarna 2012 och 2013. Från Kumblad & Rydin (2019). 

 
Efter behandlingen med aluminium reducerades totalfosforhalten i ytvattnet till att ligga mellan 
15-25 µg/L från att tidigare ha legat mellan 20 och 60 µg/L (fig. 5). I verkligheten verkar 
reduktionen således ha gett en något större reduktion av fosforhalterna i såväl yta som botten än 
vad modellen förutsåg. Speciellt gällande bottenvattnet så syns dock en reduktion även i 
referensviken där ingen behandling skedde vilket talar för att en del av reduktionen varit 
väderberoende och därmed inte kunnat förutsägas av modellen. Tidsserien är för kort för att 
avgöra huruvida den gamla eller den nya sedimentrutinen ger ett bättre resultat i förhållande till 
empiriska data. Modellen ger en likartad minskning i ytvattnet (Fig. 4 e-f) men tidsserien är för 
kort för att avgöra vilken av modellversionerna som ligger närmast mätningarna. 
 

Flaten 
I sjön Flaten genomfördes aluminiumbehandling på hösten 2000. Vi har kalibrerat modellen med 
den nya sedimentrutinen mot data 1989–1999 och validerad mot data 2002-2012. I Figur 6 visas 
dels en jämförelse mellan modell och empiri för kalibreringsperioden (Fig. 6a och b), dels 
modellerat resultat 7 år efter den simulerade behandlingen (Fig. 6c och d) vilket antas vara 
representativt för perioden efter åtgärden. Modellen ligger nära de empiriskt uppmätta halterna av 
fosfor både under kalibreringsperioden och efter behandlingen. Ytterligare uppföljning av Flaten 
visar att fosforhalterna legat kvar på samma nivå även 10 år efter den simulerade perioden 
(Stockholm vatten, personlig kommunikation). 
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c) 

 
 
d) 

 
 
Figur 6 Jämförelse mellan modell och empir4i under kalibreringsperioden 1989–1999 i ytvatten (a) 

och djupvatten (b) samt under valideringsperioden efter aluminiumbehandling 2002-2012 i 
ytvatten (c) och djupvatten (d). Data från Stockholm Vatten. 
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5 Slutsats 
Den föreslagna rutinen för beräkning av fosforflöde från sediment till vatten har testats och 
fungerar av allt att döma väl. I teorin bör den nya rutinen bättre spegla verkliga förhållanden 
jämfört med den tidigare rutinen genom att den på ett mer realistiskt sätt tar hänsyn till det mobila 
fosforförrådets storlek. Den nya rutinen skulle också kunna utnyttja de mätningar av mobil fosfor i 
sediment som allt oftare genomförs i sjöar och kustområden för att förbättra prediktionskraften vid 
simulering av åtgärdsscenarier. Modellen utgår från att ingen mobil fosfor begravs i djupare 
sediment vilket i princip är en definitionsfråga. Exakt vad som därvidlag ska räknas som mobil 
fosfor är en empirisk frågeställning. 
 
I praktiken ger inte den nya beräkningsrutinen så stor skillnad jämfört med den föregående i de 
fall som testats, men den avvikelse som finns visar på en längre varaktighet hos de simulerade 
åtgärderna mot internbelastning. I det fall som resultaten kunnat jämföras mot ett empiriskt fall 
(Flaten) så ger den nya modellen fullt rimliga resultat åtminstone ett tiotal år efter avslutad 
behandling. 
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