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Sammanfattning
IVL har på uppdrag av Västerås Stad, Tyresåsamarbetet och Naturvårdsverket vidareutvecklat
och implementerat ett GIS-baserat miljöinformationssystem för att hantera eutrofieringsfrågor i
avrinningområden inom projektet ”Kväve och fosformodellering i Svartån, Tyresån och Sagån”.
Den första versionen av systemet, WATSHMAN (Watershed Management System),
utvecklades under 1999-2000, med delar av Svartåns avrinningsområde som testområde. Under
föreliggande projekt har systemet vidareutecklats och även implementerats för Tyresåns
avrinningsområde i Stockholms län. I WATSHMAN kombineras mätvärden från vattenkemiska
provtagningar med data över punktutsläpp och modellberäkningar av arealäckage och transport i
mark och vatten. Syftet med systemet är dels att erbjuda ett verktyg för att strukturera och
hantera mätdata samt att beräkna källfördelningen av kväve och fosfor i olika delar av ett
avrinningsområde. Dessutom innehåller systemet ett scenarieverktyg som ger möjlighet att på
ett användarvänligt sätt jämföra effekter av olika tänkbara åtgärder mot kväve och
fosforläckage.
Det huvudsakliga resultatet från projektet är Watshman-systemet med dess användargränssnitt,
databas och funktionalitet. Implementeringen av systemet för Svartåns och Tyresåns avrinningsområden har medfört att det nu finns en unik samlad databas över mätdata, punktutsläpp och
geografisk information för dessa områden. Databasen innehåller även faktorer som behövs för
modelleringen, som schablonhalter för kväve- och fosforläckage från olika belastningskällor.
Resultaten från modellberäkningarna visar att jordbruket är den dominerande belastningskällan
för både kväve och fosfor i Svartåns avrinningsområde. I Tyresåns avrinningsområde står
dagvatten och enskilda avlopp för den största belastningen.
Brist på bra data för kalibrering och validering av modellerna har försvårat kvalitetsbedömningen av resultaten. Modellberäkningarna har dock kunnat jämföras mot uppmätta data vid två
till tre punkter inom varje område. Modellerna bedöms ge tillräckligt bra resultat för att kunna
användas för scenarieanalyser och som underlag i åtgärdsplaner. Kväveberäkningarna har
uppvisat större korrelation mot uppmätt data än fosforberäkningarna. Detta var väntat då
fosforläckage dels är mer komplext än kväveläckage och dessutom sämre kartlagt.
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Ordlista
Advektion

Avrinningsområde

Beräkningsrutin
Delavrinningsområde

Delområde
Land Block

Land Unit

Markblock

Modul

ODBC
Prefix
PULS-data

Energiutbyte genom horisontell förflyttning av luftmassa. En
av de termer som ingår i energibalansen för
evapotranspirationsberäkningarna. Har enbart effekt i utkanten
av områdena och kan ofta försummas.
Det område som en viss punkt avvattnar. Olika avrinningsområden avgränsas sinsemellan med vattendelare. På olika sidor
om en vattendelare rinner vattnet åt olika håll. Ett avrinningsområde är helt omgivet av vattendelare och har således inget
inflöde av vatten från något annat avrinningsområde.
Grupp av algoritmer som tillsammans utför en viss beräkning.
Del av ett avrinningsområde som, till skillnad från ett riktigt
avrinningsområden kan ha inflöden från intilliggande områden
och behöver således inte vara helt omgiven av vattendelare. Ofta
avses SMHIs delavrinningsområden, men inte i denna rapport.
Del av ett område. Används i föreliggande rapport ofta i stället
för delavrinningsområde för att belysa att det inte är SMHIs
delavrinningsområden som avses.
Kombination av markanvändning och jordart. Ett uttryck inom
föreliggande projekt för att beskriva unik kombination mellan
markanvändning och jordart. I rapporten används oftast den
svenska beteckningen Markblock.
Kombination av markanvändning och delavrinningsområde.
Ett uttryck inom föreliggande projekt för att beskriva kombinationen av markanvändning och delavrinningsområde, vilket är
den minsta enhet för vilken avrinningsberäkningar och läckageberäkningar utförs. Motsvarande beteckning på svenska är
Markenhet.
Kombination av markanvändning och jordart. Ett uttryck inom
föreliggande projekt för att beskriva unik kombination mellan
markanvändning och jordart. I databasen används det engelska
översättningen Land block.
Del av tekniskt system. Används i föreliggande rapport för att
gruppera olika funktioner i Watshman-systemet till de som
hanterar mätdata (Datahanteringsmodulen), de som används för
presentation av data och resultat (Presentationsmodulen), de
som används i modelldelen (Modelleringsmodulen) samt de som
används vid scenarier (Scenarieverktyg). Inom varje modul
ingår såväl användargränssnitt (formulär, "wizards" mm) som
bakomliggande systemfunktionalitet.
Open Database Connectivity. Ett standardprotokoll för att
koppla upp sig mot olika typer av databaser.
Förstavelse. Inledande bokstavskombination som i föreliggande
projekt används för att namnge databastabeller och queries på ett
logiskt sätt.
Vattenföringsdata som beräknats med SMHIs PULS-modell.
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Databasfråga. Skapas ofta genom sk SQL-satser (SQL =
Structured Querying Language) för att kombinera ihop
information lagrade i separata databastabeller eller för att göra
beräkningar eller uppdateringar av tabellinformation. Det finns
olika typer av queries exempelvis SELECT (för att skapa en ny
tabell utifrån information i andra tabeller), UPDATE (för att
uppdatera en befintlig tabell), APPEND (för att lägga till ett nytt
dataset till en befintlig tabell), UNION (för att sammanfoga två
eller flera tabeller innehållande samma typ av information).
En typ av databas där förhållandet (relationen) mellan
informationen i de olika tabellerna definieras. MS Access, SQLserver och Oracle är några exempel på relationsdatabaser.
Icke-urban. Används som ett samlingsnamn för
markanvändningsklasser med låg andel hårdgjorda ytor och/eller
som ligger utanför tätbebyggda områden som exempelvis
åkermark, skogsmark etc.
GIS-skiktsformat. Filformat för att lagra vektordata. Varje
vektorobjekt har en viss form (shape), punkt, linje eller polygon.
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Inledning
Det blir allt viktigare att ta ett helhetsgrepp kring vattenkvalitetsfrågorna, inte minst med tanke
på ramdirektivet för vatten som nu implementeras i Sverige. För att kunna ta fram bra beslutsunderlag för vattenkvalitetsförbättrande åtgärder krävs att mängder av information bearbetas
och beaktas. Först måste det nuvarande tillståndet i sjöar och vattendrag bedömas. Därefter bör
det utredas vilka som är största belastningskällorna för respektive ämne. Både punktkällor och
diffusa källor (markläckage, deposition etc) måste beaktas. De diffusa källornas belastning är
svår att mäta, varför de måste beräknas. Källfördelningen är en förutsättning för analys av
åtgärdseffekter. För att beslutsunderlaget ska bli användbart för beslutsfattare m fl bör resultaten
från varje steg presenteras på ett illustrativt sätt. Det finns ett stort behov av ett användarvänligt
verktyg som kan underlätta denna process för handläggare på kommuner och länsstyrelser, och
behovet kommer att öka ytterligare framöver.
Mot bakgrund av detta har IVL på uppdrag av Västerås Stad, Tyresåsamarbetet och
Naturvårdsverket utvecklat ett GIS-baserat miljöinformationssystem för att hantera eutrofieringsfrågor i avrinningområden inom projektet ”Kväve och fosformodellering i Svartån,
Tyresån och Sagån”.
Den första versionen av systemet, kallat WATSHMAN (Watershed Management System),
utvecklades under 1999-2000, med delar av Svartåns avrinningsområde som testområde. Under
föreliggande projekt har systemet vidareutecklats och även implementerats för Tyresåns
avrinningsområde i Stockholms län. I WATSHMAN kombineras mätvärden från vattenkemiska
provtagningar och data över punktutsläpp med modellberäkningar av arealäckage och transport i
mark och vatten. Syftet med systemet är dels att erbjuda ett verktyg för att strukturera och
hantera mätdata samt att beräkna källfördelningen av kväve och fosfor i olika delar av ett
avrinningsområde. Dessutom innehåller systemet ett scenarieverktyg som ger möjlighet att på
ett användarvänligt sätt jämföra effekter av olika tänkbara åtgärder mot kväve och fosforläckage. Projektet har pågått mellan 2001-04-30 och 2002-08-31. Föreliggande rapport är
projektets slutrapport. Övriga rapporter som skrivits under projektet är en halvtidsrapport samt
tre examensarbeten (se referenslistan).
Projektets övergripande målsättning är att vidareutveckla systemet för Svartån, samt att också
implementera WATSHMAN för Tyresån. Därvid ska följande specifika målsättningar uppnås:
!

Att vidareutveckla detaljnivån för kväveläckage från olika markanvändningstyper (åker,
gräsmarker, hygge, våtmarker etc.) samt att förbättra dagvattenmodellering,
vattenflödesberäkning, retentionsberäkning och läckagekonstanter.

!

Att utveckla och validera modellfunktioner för fosfor.

!

Att vidareutveckla modelleringen i sjö, så att hänsyn tas till olikartade förhållanden i
delar av samma sjö och till dynamiska strömningsförhållanden.
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!

Att med scenarieanalyser utvärdera läge och utformning av åtgärdsförslag, t.ex.
rörande våtmarker, energiskog, vallgrödor, lokala kretsloppsanpassade VA-system och
lokala dagvattenlösningar.

!

Att anpassa databasstruktur och kvalitetssäkring till MACS, för tätare sammanlänkning
av systemen.

Områdesbeskrivningar
De två avrinningsområden som WATSHMAN implementerats för är av helt olika karaktär.
Svartåns avrinningsområde är ett jordbruksdominerat område utan sjöar medan Tyresåns
avrinningsområde domineras av bebyggelse och skog samt innefattar ett omfattande sjösystem
bestående av drygt 30 sjöar.

Svartåns avrinningsområde
Svartåns avrinningsområde är 773 km2 stort och sträcker sig över delar av Västerås, Sala,
Norberg och Surahammars kommuner. Se Figur 1. Områdes norra delar domineras av skog och
här är även största andelen av avrinningsområdets sjöar lokaliserade. I dessa delar är
bebyggelsen gles. I de södra delarna av Svartån tilltar åkermarken och bebyggelsen samtidigt
som antalet sjöar minskar. Belastningen av kväve och fosfor ökar därmed i avrinningsområdets
södra delar. I föreliggande projekt har enbart den del av Svartåns avrinningsområde som är
belägen inom Västerås kommun behandlats. Intransport av kväve och fosfor från uppströms
liggande områden har betraktats som känd i modellberäkningarna, genom att mätdata föreligger
från en punkt nära kommungränsen. Fortsättningsvis i rapporten kommer ”Svartåns avrinningsområde” att syfta på modellområdet, dvs den del av Svartåns avrinningsområde som är belägen
inom Västerås kommun. Modellområdet har en total area av ca 212 km2 och sträcker sig från
Hällsjöns utlopp norr om Svanå och ner till Svartåns utlopp i Mälaren i Västerås. Se Figur 2.
Markanvändningen domineras av skog (54%), men områdena närmast Svartån består av stora
jordbruksområden (totalt 36%). Se Figur 3. Bebyggda områden utgör 10% av den totala ytan
och återfinns främst i samhället Skultuna, 15 km uppströms Västerås, samt de delar av Västerås
tätort Svartån avvattnar. Omkring 37 500 personer är bosatta i området varav ca 33 000 i
Västerås tätort, ca 3500 i Skultuna och resterande 1000 personer i glesbygd (Hellström, 1997).
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Figur 1. Svartåns avrinningsområde med kommungränser (Västerås kommun färglagt),
delavrinningsområdesgränser och provpunkter markerade. Källa: Länsstyrelsen Västmanlands
län, 1994.
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Vatten
Bebyggelse
Skog
Åker/öppen mark

Figur 2. Översikt Svartåns avrinningsområde, Västerås kommun. Källa: Tätortskartan (T5), Lantmäteriet.
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Figur 3. Fördelning av markanvändning inom Svartåns avrinningsområde. Områdets totala yta (inom
Västerås kommun) är ca 212 km2. Källa: Tätortskartan (T5), Lantmäteriet.

Föroreningskällor för kväve och fosfor i Svartåns avrinningsområde är jordbruk, enskilda
avlopp, dagvatten, Skultuna avloppsreningsverk samt ett industriellt utsläpp i Skultuna tätort.

Tyresåns avrinningsområde
Tyresåsystemet är ett av Stockholmsområdets större sjösystem, ett cirka 220 km2 stort
avrinningsområde med drygt 30 sjöar. Se Figur 4 och Figur 6. De högst belägna sjöarna ligger
på drygt 75 meter över havet (Magnusson, 1999). Inom avrinningsområdet bor cirka 175 000
människor och området berör sex kommuner; Botkyrka, Huddinge, Stockholms stad, Haninge,
Tyresö och Nacka (Tyresåsamarbetet, 2002).
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Vatten
Bebyggelse
Skog
Åker/öppen mark
Figur 4. Översikt över Tyresåns avrinningsområde. Källa: Topografiska kartan, Lantmäteriet.

Markanvändningen inom området domineras av skog (55%) men en stor del (24%) är bebyggda
områden. Åkermark och annan öppen mark utgör 14% och vatten 7% av områdets yta. Se Figur 5.
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Figur 5. Fördelning av markanvändning inom Tyresåns avrinningsområde. Områdets totala yta är ca
220 km2.

Figur 6. Delavrinningsområden inom Tyresåns avrinningsområde.

Tyresåns avrinningsområde är indelat i 31 st delavrinningsområden, som representerar det
primära tillrinningsområdet till respektive sjö inom systemet. Se Figur 6.
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Tyresåsamarbetet startade 1993 och är ett samarbete mellan de sex kommuner som berörs av
Tyresåsystemet (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Stockholm och Tyresö), Stockholm
Vatten AB samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Under 1995-1996 analyserade Tyresåsamarbetet (då kallat Tyresåprojektet), i samarbete med bl a IVL, sjösystemets aktuella och
historiska situation och tog fram förslag på mål och åtgärder rörande Tyresån. Det övergripande
målet anges som ”Tyresåns höga naturvärde ska bevaras och utvecklas, samtidigt med en
växande befolkning och verksamhet inom avrinningsområdet.”
En av åtgärderna som föreslogs i ”Tyresån Mål och åtgärder” (Tyreså-projektet, 1996) var att
utreda och beskriva trösklar och dammar som är viktiga för vattenstånd och vattenföring. Detta
har gjorts under 2001 och 2002 av VAI VA-projekt AB. Resultaten från utredningen presenteras
i rapporten ”Dammar, trösklar och andra vattenföretag inom Tyresåns avrinningsområde”
(Länsstyrelsen i Stockholms län & VAI VA-PROJEKT AB, 2002).
Utredningen visar att ett stort antal vattenföretag som dammar, sjösänkningsföretag, ändring av
sjöarnas trösklar etc. har skett genom åren. Inte alla företag finns dokumenterade i form av
lagliga tillstånd. (Länsstyrelsen i Stockholms län & VAI VA-PROJEKT AB, 2002)
Tyresåsystemet är idag reglerat av dammar vid bl. a. Gömmarens, Trehörningens, Kvarnsjöns
och Tyresö-Flatens utlopp, vid Nyfors, Albysjön och i Fatburen. Regleringarna gjordes
ursprungligen för vattenkraft och kvarnar, men idag finns enbart vattenkraftverket vid Uddby
kvar. Magelungen, Drevviken, Långsjön i Tyresö, Orlången, Trehörningen och Ågestasjön
sänktes under senare hälften av 1800-talet. Betydande reduceringar av Magelungens och Flatens
tillrinningsområden har gjorts under 1900-talet. (Miljöförvaltningen, 1994).
Idag regleras vattennivåerna främst för att förhindra översvämningar i bl a Huddinge tätort och
vid Drevvikens utlopp. I delar av området som exempelvis vid Ågestasjön och Lissmaån är
vattenståndsvariationer en förutsättning för att bibehålla de höga naturvärdena. Nivåskillnaderna
mellan de stora sjöarna är små och det är på många håll möjligt att relativt lätt ändra den
praktiskt verksamma tröskelns läge och form. (Länsstyrelsen i Stockholms län & VAI VAPROJEKT AB, 2002)
Vattenkvaliteten i Tyresåns sjösystem är utsatt för stark mänsklig påverkan. Eutrofiering är det
dominerande problemet i stora delar av området, även om somliga skogssjöar i de sydöstra
delarna är mer hotade av försurning. Den största belastningen av kväve och fosfor härrör från
dagvatten, enskilda avlopp och jordbruk. Inga större punktutsläpp finns idag i området. Tidigare
fanns avloppsreningsverk vid Trehörningen i Huddinge kommun, men sedan 1970-talet leds
spillvattnet istället till Henriksdals reningsverk. Detta innebar en betydande avlastning för
nedströms liggande sjöar. Magelungens fosforhalter i ytvattnet har exempelvis minskat med ca
90% sedan avledningen (Miljöförvaltningen et Al., 1994). Trehörningen har, liksom flera andra
sjöar i området, restaurerats.
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Datainsamling och databasuppbyggnad
Projektets inledande fas ägnades åt datainsamling och databasuppbyggnad. Tillgång på data och
hur data är strukturerat hos kommuner och länsstyrelse har påverkat databasstrukturens
uppbyggnad. Fokuseringen har legat på att få in tillräckligt med information för att kunna bygga
upp en bra databasstruktur och för att kunna utveckla och testa modeller för källfördelning och
transport av fosfor och kväve. Tanken är att databasen ska kompletteras och granskas av
användarna efter projektets avslut.

Tabelldata
En databas har byggts upp i MS Access för lagring av insamlade tabelldata, indata till modellberäkningar samt modellresultat. I databasen är alla objekt lagrade på delavrinningsområdesnivå. Olika typer av data lagras i separata tabeller (vattenkemiska analyser, sedimentprovtagningar, hydrologiska data, punktutsläpp, meteorologiska data). För att öka spårbarheten hos
inlagda data innehåller databasen fält för uppgifter om vilken organisation och/eller person som
utfört provtagning, analys samt inmatning i databasen. Tabellerna har till största möjliga
utsträckning namngivits med prefix som talar om inom vilket område tabellen används.
Databasen innehåller tabeller inom följande områden:
" Vattenkvalitetsdata
" Meteorologiska data
" Information om enskilda avlopp
" Indata till läckageberäkningar
" Information om punktkällor
" Retentionsparametrar .

Geografisk information
Delavrinningsområden
Beräkningarna av avrinning och källfördelning av fosfor och kväve i Watshmansystemet sker på
delområdesnivå. För Tyresåns avrinningområde har 31 delavrinningsområden använts motsvarande delavrinningsområdena till varje sjö. Områdena är baserade på SMHI:s delavrinningsområden, men har justerats av Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholm Vatten bl a med
avseende på tekniska vattendelare. Kärrsjön hör egentligen också till Tyresåns avrinningsområde, men området saknades i den underlagskarta Tyresåsamarbetet bidrog med och har
därför inte inkluderats i projektet. Detta borde inte ha någon avgörande betydelse för modell-
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resultaten, men inga undersökningar av kväve- och fosforkällorna inom Kärrsjöns avrinningsområde har genomförts för att bekräfta antagandet. Svartåns avrinningsområde delas in i 73 st
delområden vilket är en finare indelning än SMHIs delavrinningsområden. Se Figur 7.
Områdesgränserna har tagits fram av Västerås stad, men har sedan justerats på ett antal ställen
av IVL inom ett tidigare projekt.

Figur 7. Delavrinningsområden i Svartåns avrinningsområde. Områdena är framtagna av Västerås Stad.
Figuren visar hur delavrinningsområdena länkats samman i transportberäkningarna.

Markanvändning och jordarter - markblock
Den geografiska informationen har bearbetats i ArcView i kombination med Access och Excel.
För avrinnings- och källfördelningsberäkningarna behövs arean av varje kombination av jordart
och markanvändning inom varje delavrinningsområde. En unik kombination av
markanvändning och jordart kallas i föreliggande projekt för ett markblock. Hur markblocken
används i beräkningarna beskrivs mer utförligt i modellbeskrivningen. Markanvändningen
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kommer för Svartåns del från en kombination av kartorna "Vegdata" och "Detaljerad
tätortsklassificering". För Tyresåns avrinningsområde har Gröna kartans markanvändning
använts. Inom båda avrinningsområdena har dock jordbruksmarken korrigerats med
jordbruksblock från blockdatabasen (se nedan under "Jordbruksblock och grödor"). Detaljerad
markanvändningskarta för Svartåns avrinningsområde visas i Figur 8. Markanvändning inom
Tyresåns avrinningsområde visas i Figur 9 och Figur 10 nedan.

Figur 8.

Detaljerad markanvändning i Svartåns avrinningsområde. I Västerås tätort används en
detaljerad tätortsklassning, i övriga delar av området används en grövre klassning (Vegdata).
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Figur 9. Detaljerad markanvändning i Tyresåns avrinningsområde enligt Gröna kartan.

15

Kväve- och fosformodellering i Svartån och Tyresån
Slutrapport

IVL rapport B 1551

Figur 10. Detaljerad markanvändning Tyresåns avrinningsområde baserat på Gröna Kartan
(Lantmäteriet) och jordbruksblock (Jordbruksverket).

Jordarterna som används i avrinningsberäkningarna hämtas från basskiktet (JBAS) i SGUs
digitala jordartskarta. Jordarterna i Svartåns avrinningsområde visas i Figur 11 och Figur 13.
Området domineras av lera och morän. Figur 12 och Figur 14 visar jordartskarta och
jordartsfördelning för Tyresåns avrinningsområde. Berg är tillsammans med lera och morän
dominerande jordarter i Tyresåns avrinningsområde.
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Figur 11. Jordarter i Svartåns avrinningsområde enligt SGU:s jordartskarta (JBAS-skiktet).

Figur 12. Jordarter inom Tyresåns avrinningsområde baserat på SGUs jordartskarta (JBAS-skiktet
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Figur 13. Jordartsfördelning i Svartåns avrinningsområde

Figur 14. Jordartsfördelning i hela Tyresåns avrinningsområde enligt SGUs jordartskarta.
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För beräkning av kväveläckage från jordbruksmark används data om matjordens jordartssammansättning på länsnivå från rapporten Åkermarkens matjordstyper (Eriksson et Al, 1999).

Jordbruksblock och grödor
All åkerareal för vilka lantbrukarna har ansökt om EU-stöd finns lagrade i en databas hos
Jordbruksverket. Jordbruksarealerna, som kallas jordbruksblock, finns som digitala kartskikt.
Alla jordbruksblock har en kod som kan kopplas till årlig grödeinformation som lagras i
Jordbruksverkets IAKS-databas (IAKS = Integrerat Administrations- och KontrollSystem).
Jordbruksblocken har i föreliggande projekt erhållits från respektive länsstyrelse, medan
grödeinformation för åren 1997-2001 inhämtats direkt från Jordbruksverket.
Det finns dock stora åkermarksarealer inom varje delområde vars gröda är okänd. För somliga
delavrinningsområden saknas grödeinformation helt och hållet. Därför har enbart fördelningen
mellan olika grödor inom varje delavrinningsområde använts som grund för beräkningarna.
Åkermarkens utbredning har antagits vara bättre beskriven i blockdata än i övriga markanvändningkartor. Åkermark belägen utanför jordbruksblocken har därför klassats om till
"Öppen mark".

Analysdata
Samtliga provtagningsplatser har koordinatsatts i RT90:s koordinatsystem. För de provpunkter i
Tyresåns avrinningsområde som varit angivna i Stockholms lokala koordinatsystem har
programmet MAPTRANS används för omvandling av koordinaterna till svenska rikets nät,
RT90. Somliga provplatser har inte funnits koordinatsatta. Dessa har placerats ut med hjälp av
kartor och beskrivningar av dess läge. Provpunkterna har lagrats i databasen tillsammans med
information om vilket delavrinningsområde de tillhör.
I Svartåns avrinningsområde görs månatliga vattenprovtagningar i tre punkter, Svanå, Forsby
och Turbinbron (Se Figur 15). Resultaten publiceras i årliga recipientkontrollrapporter som
Mälarenergi ansvarar för med hjälp av konsulter. Totalkväve och totalfosforhalter från åren
1997-2001 har hämtats från rapporterna och lagrats i databasen. SMHI har en vattenföringsstation i området, Åkesta kvarn, vilken sammanfaller med provpunkten Forsby. Det finns även
beräknad vattenföring på veckobasis (fram till år 2000, därefter månadsbasis) för provpunkterna
Svanå och Turbinbron publicerat i recipientkontollrapporterna. Vattenföringsdata på vecko- och
månadsnivå har hämtats från rapporterna och lagts in i databasen för tidsperioden 1997-2001.
SMHI har ingen aktiv meteorologisk station inom avrinningsområdet. Den närmaste stationen är
Hässlö i Västerås. I detta projekt har nederbörd och temperatur hämtats från Miljöförvaltningen
i Västerås som har en station vid Rocklunda i Västerås. Data har levererats på timbasis och
därefter räknats om till dygnsnivå. För vissa tidsperioder (max någon vecka per år) saknas data.
Luckor i temperaturmätningarna har fyllts i genom linjär interpolation, medan kompletterande
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nederbördsdata hämtats från SMHIs stationer i Stockholm eller Stormyra. Detta har då angivits i
databasen.

Figur 15. Provpunkter i Svartåns avrinningsområde. De provpunkter som är utmärkta med röda
kvadratiska symboler ingår i recipientkontrollprogrammet. Från övriga provpunkter finns
enbart enstaka mätvärden.

Analysdata för totalkväve och totalfosfor har lagrats för sammanlagt 46 provpunkter i Tyresåns
avrinningsområde. Mätseriernas längd och provtagningsfrekvens varierar kraftigt. I Tabell 1 ges
en översikt av de vattenkvalitetsdata som finns inlagda i Tyresåns Watshman-databas. Figur 16
visar motsvarande provpunkters läge på en karta.
I Tyresåns avrinningsområde har flödesmätningar gjorts i Flatendiket och MA18 (Magelungen).
SMHI har ingen flödesstation i området men har däremot gjort PULS-beräkningar för flödet i
Lissmaån, Orlången, Gladö-kvarnbäcken, Magelungen och Tyresåns utlopp. Registrering av
vattenstånd finns i ett antal punkter, för vissa av dessa finns avbördningskurvor framtagna.
Registreringspunkter för vattenstånd, vattenföring samt för PULS-beräkningar presenteras i
Figur 17. Inga vattenförings- eller vattenståndsdata har (av tidsmässiga skäl) lagts in i
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databasen, däremot finns registreringspunkterna inlagda tillsammans med provpunkterna för
vattenkvalitet.
Nederbördsdata finns inlagt i databasen för 7 stationer lokaliserade i, eller i närheten av
Tyresåns avrinningsområde. Av dessa har stationerna Stormyra (SMHI), Fornborgsvägen
(Stockholm Vatten) samt Stockholm (SMHI) använts för modellberäkningarna. Temperaturdata
har används från stationen Stockholm (SMHI).
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Tabell 1. Sammanställning av inlagda analysdata i Watshmandatabasen för Tyresåns avrinningsområde.
Mätdata för totalkväve och totalfosfor är inlagda under de givna tidsperioderna.
Provpunkternas koordinater är angivna i RT90:s koordinatsystem (Ks = Koordinat saknas).
"Första data" och "Senaste data" avser tidigaste och senaste provtagningsdatum för de data som
lagts in i databasen. Kolumnen "Levererat av" anger från vilken organisation data levererats till
IVL och "Orginalfilens namn" anger namnet på den fil i vilken data levererats till IVL. All
information i denna tabell finns lagrad i databasen.
Provpunktens namn

X-koord

Y-koord Första data

Albysjön
Drevviken 400 m SSO
Fornudden*
Drevviken Stortorp
Flaten Mitt I sjön
Flaten Utlopp
Flatendiket Koloniområdet
Flatendiket Norra
koloniområdet
Flatendiket Spången
Flemingsbergsdiket
Urminnesvägen
Forsån Nordmarksvägen

6570192
6568047

1641410
1635985

1994-04-26
1985-08-13

Senaste Levererat av
Orginalfilens namn
data
1995-09-19 Lst Sthlm
Analysdata-010614.xls
1993-05-18 Lst Sthlm
Analysdata-010614.xls

6571662
6572409
6571388
6573129
6573167

1632471
1633979
1634405
1633182
1633019

1990-03-21
1990-01-10
1990-01-10
1992-01-14
1998-10-26

2000-08-16
2000-11-13
2000-12-28
1993-11-02
2000-12-28

6572850
6568899

1633332
1624010

1990-01-10
1990-04-10

1998-10-21 SVAB
2000-12-04 SVAB

6570409

1631795

1990-01-18

2000-12-04 SVAB

Forsån Nynäsvägen
Gömmaren
Gömmaren
Kalvfjärden Luraholme
Kalvfjärden Slottsviken
Kräppladiket
Kvarnsjön Gladö kvarn
Kvarnsjön Lissma
Kärrsjön
Lissmasjön
Långsjön
Magelungen Fagersjö
Magelungen Hammartorp
Magelungen Ågestabron
Magelungsdiket
Mörtsjön
Mörtsjön
Orlången
Flemingsbergsviken
Orlången Sundby Gård
Orlången Vidja
Orlången Västra utloppet
Ormputten
Rudträsket
Trehörningen NO-viken
Trehörningen STN 16
Trehörningen STN 33
Trehörningen STN 6
Trehörningen SV-viken
Trehörningen-Sjödalen
Balingsholm
Trehörningen-Sjödalen
Invallningen
Trehörningen-Sjödalen
Solfagrad
Trylen Mitt I sjön
Ådran
Ågestasjöns utlopp, Norrån

6571165
6572150
6572150
6570411
6570933
6571799
6564640
6565820
6563560
6563750
6568651
6571588
6569376
6570059
6570797
6568150
6568150
6568220

1632086
1620160
1620160
1642664
1642401
1627539
1623890
1630130
1623850
1629400
1638651
1628179
1632295
1630342
1629864
1627150
1627150
1625020

1999-02-10
1967-07-20
1996-02-26
1985-03-19
1985-03-19
1990-01-18
1992-02-11
1972-07-03
1979-02-12
1984-03-13
1985-03-19
1990-03-15
1990-01-03
1990-03-15
1990-01-18
1973-08-08
1996-02-27
1991-03-18

2000-12-04
1999-08-17
2001-02-03
1993-09-07
1993-09-07
2000-12-04
1999-08-17
1999-08-19
1999-08-18
1999-02-03
1992-08-24
2000-08-14
2000-08-14
2000-08-14
2000-12-04
1999-08-17
1997-11-18
1999-08-18

SVAB
Lst Sthlm
SVAB
Lst Sthlm
Lst Sthlm
SVAB
Lst Sthlm
Lst Sthlm
Lst Sthlm
Lst Sthlm
Lst Sthlm
SVAB
SVAB
SVAB
SVAB
Lst Sthlm
SVAB
Lst Sthlm

Flaten Dike o Utlopp Fosfor & K
Flemingsbergsdiket
Urminnesvägen
Forsån Nordmarksvägen Fosfor &
Kväve
Forsån Nynäsvägen
Analysdata-010614.xls
Fys_kem_96_99
Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Kräppladiket Fosfor & Kväve
Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Fagersjö Fosfor & kväve 199
Hammartorp Fosfor & Kväve 199
Ågestabron Fosfor & Kväve
Magelungsdiket Fosfor & Kväve
Analysdata-010614.xls
Mörtsjön1996
Analysdata-010614.xls

6566660
6565760
6568417
6561456
6563420
6570220
Ks
Ks
Ks
6569650
6569303

1626770
1628070
1628936
1627735
1626570
1626790
Ks
Ks
Ks
1642640
1626855

1972-08-14
1972-08-14
1990-01-18
1979-03-19
1974-04-01
1992-02-10
1993-05-25
1993-05-25
1993-05-25
1984-03-13
1990-01-18

1999-08-18
1999-08-18
2000-12-04
1990-02-06
1999-02-03
1999-08-17
1994-10-06
1994-10-06
1994-10-06
1999-08-17
2000-12-04

Lst Sthlm
Lst Sthlm
SVAB
Lst Sthlm
Lst Sthlm
Lst Sthlm
Lst Sthlm
Lst Sthlm
Lst Sthlm
Lst Sthlm
SVAB

Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Orlångens västra utlopp Fosfo
Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Trehörningens tillopp Balingshol

6569714

1625815

1990-01-18

2000-12-04 SVAB

Trehörningens tillopp Invallningen

6569756

1625874

1990-01-18

2000-12-04 SVAB

Trehörningens tillopp Solfagrad

6562860
6561880
6569721

1631630
1626580
1629550

1999-08-16
1974-11-10
1990-01-18

1999-08-16 Lst Sthlm
1999-08-25 Lst Sthlm
2000-12-04 SVAB

Ågestasjöns utlopp, Norrån

6569721

1629550

1985-01-15

1989-12-12 SVAB

Analysdata-010614.xls
Analysdata-010614.xls
Ågestasjöns utlopp, Norrån
Fosfor & Kväve 1990_200
Norrån 1985_2001
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SVAB
SVAB
SVAB
SVAB

Drevviken Fosfor & kväve 1990
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Flaten Dike o Utlopp Fosfor & K
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Figur 16. Provpunkter för vattenkvalitet i Tyresåns avrinningsområde.
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Figur 17. Stationer för vattenstånds- och flödesmätningar samt PULS-stationer inom Tyresåns avrinningsområde.
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Watshman – beskrivning av systemet
Watshman-systemet är uppbyggt i Visual Basic 6.0 med kartkomponenter från MapObjects.
Som databas används i nuvarande version MS Access 2000, men eftersom databaskopplingen
sker via ODBC kan andra databassystem som Oracle eller SQL-server lika gärna användas.
Systemet är modulärt uppbyggt och består av en datahanteringsmodul, ett presentationsverktyg,
en modelleringsmodul samt ett scenariohanteringsverktyg.

Avgränsningar
Applikationen är fristående och kräver inga andra programvaror hos användaren än tillgång till
databassystem via ODBC. Däremot kan andra programvaror som ArcView och Excel med
fördel användas som komplement till Watshman. Watshman-systemet är uppbyggt med syftet
att erbjuda ett användarvänligt verktyg för att arbeta med mätdata, källfördelningsberäkningar,
flödesberäkningar samt scenariostudier. Funktionalitet som enbart har att göra med databasens
innehåll eller med GIS-skikten har därigenom oftast prioriterats bort om de redan erbjuds i
databasprogramvara eller GIS-programvara.
Ett GIS-program som ArcView innehåller självklart mer GIS-funktionalitet än Watshmansystemet och ger användaren möjlighet att bl a göra mer avancerade utsökningar, klassificeringar och resultatpresentationer. Watshman-systemet stöder i nuvarande version enbart
vektordata, varför ev rasterdata måste hanteras och konverteras utanför systemet. Alla data som
används för modellberäkningarna lagras i databasen. Förberedande bearbetning av den
geografiska data som ska läggas in i Watshman-databasen måste utföras i ett externt GISsystem, ex ArcView. Resultaten från modellberäkningarna lagras i databasen. Watshman
innehåller funktionalitet för att kopiera över tabellresultat till kartskikten, och vidare funktioner
för att klassificera kartobjekt med avseende på ett visst attribut eller för att plotta resultaten som
stapel- eller cirkeldiagram. Watshman innehåller även ett enklare diagramverktyg där valfria fält
ur valfri tabell eller query kan avsättas mot varandra. För vidare analys, beräkningar och
presentation av resultat, indata etc kan program som Excel vara användbara. På samma sätt som
Watshman inte är avsett att konkurrera med existerande GIS-program vad gäller GISfunktionalitet kan det heller inte erbjuda alla möjligheter till diagrampresentationer som finns
med program som Excel eller SigmaPlot. Databasens tabeller kan editeras från Watshmangränssnittet och i datahanteringsmodulen finns inbyggda funktioner för att hantera mätdata, t.ex.
medelvärdesberäkning, urval på djup, tidsperiod och lokalisering. Där finns även en exportfunktion för export till Excel liksom möjlighet att plotta medelvärden på karta. För att utföra
andra typer av databasoperationer rekommenderas att arbeta direkt i databassystemet (hittills
Access, men motsvarande gäller för exempelvis SQL-server). Där finns användarvänliga
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verktyg för att exportera och importera data, skapa egna frågor (queries) för att få ut resultat och
indata med önskad skärning samt för att uppdatera tabeller etc.

Datahanteringsmodulen
Stort utvecklingsarbete har lagts ner på utformningen av en datahanteringsmodul. Syftet med
datahanteringsmodulen är att erbjuda ett verktyg för sökningar och enklare statistiska bearbetningar av mätdata som är lagrade i databasen. Först görs ett urval av de provpunkter som är av
intresse. Urvalet görs geografiskt genom att markera provpunkter eller områden på kartan (se
Figur 18).

Figur 18. Geografiskt urval av provpunkter genom markering av område på kartan. I exemplet är
urvalsformen en rektangel, men det är även möjligt att göra urvalet genom att rita en linje,
punkt eller polygon.

När urvalet av provpunkterna är gjort kan användaren välja att se en sammanställning av
provtagningsperiod, provtagningsfrekvens, provtagningsdjup och vilka parametrar som
provtagits för var och en av de valda punkterna. Se Figur 19.
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Figur 19. Sammanställning av databasens innehåll av mätdata för de utvalda provpunkterna.
Informationen som visas är startår, slutår, antal provtagningar, max- och minvärde mm för
varje provtagen parameter. Genom att göra urval på parameter, tidsperiod och/eller
provtagningsdjup i fönstrets nedre del kan användaren gå vidare för att se specifika värden,
tidsserier eller för att beräkna medelvärden.

Genom att göra urval på parameter, tidsperiod och/eller provtagningsdjup i fönstrets nedre del
kan användaren gå vidare för att se specifika värden, tidsserier eller för att beräkna
medelvärden. Se Figur 20.
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Figur 20. Detaljerad information baserat på urval av parametrar, tidsperiod samt djup. Resultatet från
utsökningen har i exemplet valt att presenteras som medelvärden. Det går även att välja att se
alla mätningar som uppfyller de ställda kriterierna.

Databearbetningsfönstret innehåller även en funktion för att exportera utsökningsresultaten till
Excel vilket kan vara praktiskt för att kunna arbeta vidare med data, göra diagram etc. Om
medelvärden beräknas kan resultaten även exporteras till attributtabellen för provtagningspunkterna. Uppmätta halter kan därefter användas för klassificering enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder eller presenteras med hjälp av presentationsverktyget som stapel- eller
cirkeldiagram.

Presentationsverktyget
Presentationsverktyget syftar till att presentera kartskiktens attributdata på ett illustrativt sätt. I
presentationsverktyget innefattas dels grundläggande GIS-funktioner för att klassificera och
ändra färger på olika kartobjekt (se Figur 21), dels ett verktyg för att presentera kartskiktens
attributdata som stapel- eller pajdiagram (se Figur 22) och slutligen ett rapportverktyg (se Figur
23) för att skriva ut eller exportera kartor till andra program.
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Figur 21. Presentationsverktygets funktion för att klassificera attributdata och ändra färger på klasserna.

Figur 22. Presentationsverktygets funktion för att presentera kartskiktens attributdata i form av stapeleller cirkeldiagram alternativt i tabellform. I exemplet visas markanvändningen i olika
delavrinningsområden som staplar.
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Figur 23. Med rapportverktyget är det möjligt att skriva ut och exportera kartbilder.

Modelleringsmodulen
I modelleringsmodulens första steg väljer användaren under vilken tidsperiod modellerna ska
köras. I formuläret visas den maximala period som beräkningarna kan köras för, vilken avgörs
av tillgång på nederbörds- och temperaturdata. Därefter får användaren välja vilken modell som
önskas köras. Eftersom belastningsberäkningarna (leakage model) bygger på avrinningsdata
måste avrinningsmodellen köras innan belastningsberäkningarna kan startas. Däremot kan man
välja att enbart köra avrinningsberäkningarna om så önskas. Om det är möjligt att välja att
enbart köra belastningsberäkningarna (alternativ 2) betyder detta att avrinningsberäkningar
redan är gjorda för den valda tidsperioden och finns lagrade i databasen. Så länge man inte gjort
några väsentliga förändringar av indata till avrinningsmodellen så kan man alltså välja att enbart
köra om belastningsberäkningarna, vilket spar mycket tid.
I det sista steget startas modelleringen genom att klicka på ”Run”. I rutan syns hela tiden i vilket
steg modellberäkningen befinner sig. Först uppdateras den meteorologiska tabellen, därefter
sker bearbetningar av indata, avrinningen beräknas därpå och slutligen sker läckage-, transportoch retentionsberäkningar. Avrinningsberäkningarna sker på dygnsnivå för varje markanvändningsklass inom varje delavrinningsområde. Läckage-, transport- och retentionsberäkningarna
sker på månadsnivå.

30

Kväve- och fosformodellering i Svartån och Tyresån
Slutrapport

IVL rapport B 1551

När beräkningarna är klara kan resultaten analyseras, antingen genom att plotta dem på kartan,
skapa diagram, titta på dem i tabellform direkt i databasen eller exportera dem till annat
program, t ex Excel.
Det finns olika typer av resultat som kan vara av intresse, t ex mängden transporterat vatten,
kväve och fosfor ut från varje delavrinningsområde. Från detta kan även koncentrationerna
beräknas. Transporterade mängder och halter kan exempelvis användas för att jämföra
modellens korrelation mot uppmätta värden eller för att få en uppfattning av transporterna i de
områden där mätdata saknas. Källfördelningen beräknas även den på delavrinningsområdesnivå
och gör det möjligt att åskådliggöra bidraget från varje markanvändningsklass samt från
punktkällor och enskilda avlopp. Det finns förberedda queries i databasen som beräknar
transport och källfördelning på årsbasis, som totala medelvärden per år samt som totala medelvärden under hela modelleringsperioden. För den mer avancerade användaren rekommenderas
att skriva egna queries direkt i databasen för att kunna presentera resultaten på önskat sätt.
Samtliga tabeller och queries kan plockas upp i presentationsverktyget. För att kunna plotta
resultaten på kartan krävs att varje objekt på kartan enbart representeras av en rad i tabellen som
ska plottas. Det går exempelvis inte att överföra hela tabellen med månadsmedelvärden över
fosforbelastning per avrinningsområde till en karta över avrinningsområdena eftersom varje
avrinningsområde då motsvaras av många månadsmedelvärden. Därför är det enbart totala
årsmedelvärden, totala medelvärden under hela modelleringsperioden eller utdrag av en viss
månad som går att överföra till kartan. Om man vill kunna jämföra belastningen mellan olika år
måste man skapa en query som lägger belastningen för olika år i olika kolumner. Det går alltså
att överföra ett stort antal kolumner samtidigt, men antalet rader får inte vara större än antalet
objekt på kartan. Det är även viktigt att tabellen eller queryn måste innehålla ett id som även
finns representerat på kartan den ska plottas på.

Scenarieverktyget
Eftersom all indata och alla antagna parametrar, schablonhalter, konstanter etc finns lagrade i
databasen är systemet flexibelt byggt för att kunna ändra i förutsättningarna och köra om
modellerna och kunna se effekten. Watshman har även ett gränssnitt för scenariehantering på ett
mer användarvänligt sätt.
I det första steget får användaren välja vilket geografiskt område som är intressant att göra
förändringar i. Det erbjuds en rad olika alternativ att göra sitt urval på, varav att rita en rektangel
i de flesta fall är enklast. Eftersom den högsta upplösningen i beräkningarna är delavrinningsområden är detta den minsta enhet som går att välja. Genom verktyget går det att göra scenarier
över förändringar i gröda, markanvändning och enskilda avlopp.
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För gröda och markanvändning väljs hur stor andel av en viss gröda eller markanvändning som
ska ändras till en annan typ. Här kan exempelvis effekten av att ersätta spannmålsodling med
vallodling eller effekten av att urbanisera tidigare rurala områden beräknas.
För de enskilda avloppen går det dels att göra förändringar i reningsmetod för WC och BDTvatten. De olika reningstyperna som finns inlagda i databasen visas i en lista från vilken urvalet
görs. För många av reningstyperna finns det dubletter i listan beroende på att reningseffekten
hos en given reningsanläggning varierar i litteraturen. Här är det möjligt att pröva hur stor
skillnaden i total belastning från ett helt avrinningsområde blir genom att använda reningseffekter från den ena eller den andra referensen. Det är dessutom möjligt att definera egna
reningstyper och därigenom ansätta egna reningseffekter. Även schablonerna över belastningen
av kväve och fosfor per person och dygn (som också de varierar i litteraturen) kan förändras.
Förändringarna som gjorts förs in i de berörda databastabellerna. Originaldata laddas tillbaka
genom att klicka på "Reset". Observera dock att det alltså måste göras manuellt. Det finns inga
automatiska funktioner som laddar tillbaka originaldata, varför man bör vara försiktig innan
man kör "riktiga" beräkningar, så att man inte gjort förändringar i databasen genom scenarieverktyget utan att ladda tillbaka originaldata. Ett tips är att arbeta med två databaser, en för
scenarier och en för verkliga beräkningar. Det enda som behövs är att förändra sökvägen i
ODBC-kopplingen för att byta mellan de olika databaserna.
När alla önskade förändringar är gjorda körs modellen om enligt "Modelleringsmodulen" ovan.
Resultaten analyseras på motsvarande sätt som originalberäkningarna och kan jämföras med
resultatet från originalberäkningarna, antingen genom att plotta resultatet i samma karta eller
genom att importera originaltabellerna till scenariedatabasen, eller exportera samtliga resultat
till exempelvis Excel.

Watshman – beskrivning av modellerna
Watshman innehåller fyra olika beräkningsrutiner för att modellera källfördelning och transport
av kväve och fosfor i avrinningsområden:
" Avrinningsberäkning
" Belastningsberäkning
" Retentionsberäkning
" Transportberäkning
Schematisk modellskiss presenteras i Figur 24.
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INDATA

GIS-skikt:

Databas:

- Delavrinningsområden
- Markanvändning
- Jordarter
- Punktkällor

- Modellkonstanter
- Meteorologiska data
- Schablonhalter

MODELLBERÄKNINGAR

Avrinning

Markläckage

Punktkälleutsläpp
Retention
och transport

UTDATA
•Källfördelning kväve och fosfor för varje
delavrinningsområde innan och efter retention
•Beräknad koncentration och transport av fosfor och
kväve ut från varje delavrinningsområde
Figur 24. Schematisk modellskiss av Watshmans källfördelnings- och transportberäkningar.

Avrinningsberäkning
Läckaget av kväve och fosfor från diffusa källor styrs till hög grad av avrinningen. I uppbyggnaden av avrinningsmodellen har den främsta utgångspunkten varit att modellen ska kräva
så lite indata och kalibreringsdata som möjligt, men ändå kunna ge god prediktion på månadsbasis. Detta innebär att drivdata ska vara sådana som normalt sett är kända, exempelvis nederbörd, temperatur, markanvändning och jordarter.
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Två examensarbeten har utförts med syftet att vidareutveckla Watshmans avrinningsmodell. Det
första examensarbetet var på 20p och utfördes med delad handledning mellan IVL och Hydrologiska institutionen på Uppsala Universitet. Syftet var att utveckla en dagvattenrutin som
simulerar och förutsäger flödet och föroreningsbelastningen från urbana områden. Det andra
arbetet utfördes som ett 6 p examensarbete på Stockholms miljöcenter och syftade till att mot
bakgrund av resultaten från det första arbetet vidareutveckla dagvattenmodellen för att även
hantera avrinning från rurala (icke-urbana) områden. I föreliggande rapport presenteras ett urval
av resultat och slutsatser från examensarbetena. För fullständiga beskrivningar hänvisas till
rapporterna Hellström, S-S. (2002) respektive Kazakova, L. (2002).
Vattenbalansen ställdes upp enligt Ekvation 1 :
P + F = E + Q + ∆S + ∆A
(Ekvation 1)
Där:
P = nederbörden
F = vatten från antropogena aktiviteter
E = evapotranspirationen,
Q = flödet
∆S = vattenlagringen under undersökningsperioden
∆A = nettofuktighets advektion.
Tre olika metoder för att beräkna flödet Q har testats: evapotranspirationsmetoden (Ekvation 2),
avrinningskeofficientsmetoden (Ekvation 3) och SCS-metoden (Ekvation 4). En variant av SCSmetoden är den som slutligen valdes för implementering i Watshman.
Som testområde för utvecklingen av avrinningsmodellen valdes Flatendikets delavrinningsområde i Tyresåns avrinningsområde eftersom tillgången på data där var relativt god. Området
ligger i norra kanten av Tyresåns avrinningsområde och påverkas därigenom inte av uppströms
liggande sjöar.

Evapotranspirationsmetoden
Qberet =∑(Pkorr-ETi)*Ai

(ekvation 2)

Där:
Qberet = beräknat flöde för en punkt med evapotranspirationsmetoden
Ai = area per markanvändning
Pkorr = korrigerad nederbördsdata.
ETi = evapotranspiration per markanvändning i = markanvändning
(i = 1,2,…,N)
I urbana områden spelar evapotranspirationen stor roll för den totala vattenbalansen. En rad
olika metoder för att beräkna evapotranspiration undersöktes. Blaney-Criddle-metoden valdes
som den mest lämpliga eftersom den är baserad på kända variabler som temperatur och antal
soltimmar per månad. Den innehåller även en evapotranspirationsparameter som varierar med
säsong, klimat och markanvändning. Den kritiska punkten var att få fram bra värden på denna
parameter, vilket inte stod att finna i litteraturen. Genom att utgå ifrån uppmätt
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evapotranspiration (från Ultuna, Uppsala) gjordes ett försök att få fram ett samband mellan
evapotranspirationsparametern och temperaturen för Flatens delavrinningsområde. Resultaten
blev bra för testområdet, men då evapotranspirationsparametern varierar på ett okänt sätt med
markanvändning kunde sambandet inte utnyttjas för övriga områden med tillförlitligt resultat.
Metoden hade förmodligen fungerat bra om det fanns fler testområden med bra data. Se vidare i
Hellström (2002).

Avrinningskoefficientmetoden
Qberkoeff = Pkorr*∑Ai*ci

(ekvation 3)

Där:
Qberkoeff = beräknat flöde för en punkt med avrinningskoefficientmetoden
Ai = area per markanvändning
Pkorr = korrigerad nederbördsdata.
ci = avrinningskoefficient som beror av markanvändning i
Det enklaste sättet att hantera förlustkällorna i avrinningsmodeller är att införa en avrinningskoefficient vilken beskriver kvoten mellan volym avrunnet vatten och volym regnvatten.
Avrinningskoefficienten motsvarar alltså den del av nederbörden som kommer att rinna av på
ytan efter att evapotranspiration, infiltration, interception och ytlagring räknats bort. Koefficienterna varierar med markytans karaktär (bl a dess permeabilitet och vegetationstäckning),
lutningen, avrinningsområdets storlek samt med årstid och klimat. Svårigheten är att hitta bra
och representativa avrinningskoefficienter och att kunna beräkna dess variation över året. Se
vidare i Hellström (2002).

SCS-metoden
2

( Pack − 0,2 S i )
QberSCS = ∑
× Ai
Pack + 0,8S i
i

(ekvation 4)

Där:
QberSCS = beräknat flöde för en punkt med SCS-metoden.
Ai = area per markblock (kombination av jordart och markanvändning) i (i =
1,2,…,N)
Pack = ackumulerad nederbörd
Si = avrinningskoefficient som beror av markanvändning, jordart samt
markfuktighet
En förädling av den enklare avrinningskoefficientsmetoden är SCS-metoden som utvecklades av
Soil Conservation Service i USA under 1970 talet (Ekvation 4). Metoden fungerar både på
hårdgjorda och permeabla ytor och väger in faktorer som vegetation, jordtyp, markanvändning
och fukthalt i marken. Avrinningskoefficienterna baseras på kombinationen av markanvändning
och jordart vilket innebär att varje avrinningsområde först delas in i markblock utifrån givna
markanvändnings- och jordartsklasser. Varje markblock delas sedan in i olika vegetationsklasser som exempelvis beror på vegetationens täckningsgrad eller hur jordbruksmarken nyttjas.
Jordarterna ska enligt metoden delas in i fyra klasser, se Tabell 2.
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Tabell 2. Jordartsklasser, enligt SCS-metoden. (Källa: Dingman Lawrence S, 1994 och
http://www.brc.tamus.edu/swat/newmanual/hru/sol.html#var ) med egen omräkning till m/s
Klass
Beskrivning
Hydraulisk konduktivitet
A
B
C
D
I

Djup sand/lössjord, aggregerad silt
Sandlager med måttlig mäktighet, sandig ler
Lerjordar utan högt organisk innehåll
Svällande jordarter, tunga plastiska leror
Impermeabla ytor

mm/t
> 110
11-110
1,1-11
<1,1

m/s
> 3,06*10-5
3,06*10-6-3,06*10-5
3,06*10-7-3,06*10-6
< 3,06*10-7

Det är svårt att hitta de exakta motsvarigheterna till de amerikanska jordartsklasserna för våra
svenska jordarter, speciellt för morän som dels är helt dominerande och dels kan innehålla samtliga
kornstorlekar mellan block och ler. I Sverige används vanligen SGUs jordartsklassning, så även
inom detta projekt. Jordartsfördelningen enligt SGUs jordartsklassning presenteras för de båda
avrinningsområdena i Figur 11 - Figur 14. Inga bra referenser har påträffats vad gäller
översättningen mellan svensk klassindelning och de fyra klasser som krävs för SCS-metoden.
Därför har klassindelningen för ler och morän skett mot bakgrund av typvärden för jordarternas
hydrauliska konduktivitet. Hydraulisk konduktivitet för morän och lera presenteras i Tabell 3.
Tabell 3. Överslagsvärden på permeabilitet för olika jordarter (Källa: Knutsson G, Morfeldt C-O,1973)

Jordart
Lera
Morän sandig

Hydraulisk konduktivitet (m/s)
<10-9
-6
10 - 10-8

Hydraulisk konduktivitet (mm/t)
< 0,0036
0,036-3,6

Med hjälp av konduktiviteten och vissa antaganden kunde jordarterna enligt SGUs jordartsindelning klassificeras enligt SCS-metoden, se Tabell 4.
Tabell 4. Klassificering av svenska jordarter enligt SCS-metoden

SGU:s basklassning
Organisk jordart
Silt
Sand
Grus
Isälvssediment, sand-block
Morän
Fyllning
Övrigt
Lera
Moränlera
Stenblock
Berg/morän
Berg
Vatten

SCS Klass
A
A
A
A
C
C
C
C
D
D
I
I
I
I
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Avrinningskoefficienterna i SCS-metoden kallas CN-tal (CN = Curve Number) och är
framtagna på empirisk väg genom mätning av avrinning och nederbörd för en mängd små
avrinningsområden med olika vegetation, jordart och markanvändning. Utifrån mätresultaten
har kurvor tagits fram över avrinningens respons på olika stora nederbördsmängder för skiftande
typer av ytor. Från tabeller över olika områdestypiska CN-tal erhålls intervall för rimliga CN-tal
för delområdena man vill studera CN-talet ligger mellan 0 och 100, där låga värden motsvarar
låg avrinning för ett visst regn. För vattentäta (impermeabla) ytor och vattenytor är CN-talet
100 (Nilsson, D, & Olshammar, M, 1995).
I metoden finns två sätt att beräkna vattenföringen från ett helt avrinningsområde:
1. att beräkna ett medelvärde av CN-talet för hela avrinningsområdet
2. att räkna ut vattenföringen från varje yta inom avrinningsområdet och därefter beräkna ett
medelvärde av vattenföringen.
Det första sättet används vid långa dataserier, men ger en underskattning av flödet. Det andra
sättet ger bättre överensstämmelse mellan beräknad och uppmätt vattenföring, men är ganska
tidskrävande. Under föreliggande projekt har båda metoderna utvärderats. Den första metoden
testades under ett av de examensarbeten som bedrivits inom projektet. Resultat och mer
detaljerad metodbeskrivning ges i Kazakova (2002). En variant av den andra metoden har
implementerats i Watshman-systemet.
CN-talet kan vidare korrigeras för fukthalten i marken vid regntillfällets början. Fukthalten
beskrivs utifrån tre fuktighetsklasser, sk AMC-klasser (eng. Antecedent Moisture Classes). De
tre klasserna motsvarar torrt (AMC1), normalt (AMC2) och fuktigt (AMC3) förhållande och
baseras på den totala ackumulerade nederbörden under de senaste fem dagarna. Tröskelvärdet
på den ackumulerade nederbördsmängden för att markfuktigheten ska uppnå AMC2 eller
AMC3 är olika för viloperiod och växtperiod. Under viloperioden finns inte så mycket
vegetation som binder upp vattnet vilket gör att marken lättare (vid mindre nederbördsmängd)
blir fuktig än under växtperioden. Således är tröskelvärdena lägre under viloperioden än under
växtperioden. Växtperiodens längd anges i databasen. Som ursprungsvärde har antagits att majseptember är växtperiod och oktober - april viloperiod. Tröskelvärdena ligger även de lagrade i
databasen och går att ändra om så önskas. Ursprungsvärdena är hämtade från Chow (1988) och
presenteras i Tabell 5 nedan.
Tabell 5. Klassifikation av fuktighetsklasser (AMC-grupper) enligt total nederbördsmängd
under de senaste fem dagarna. Från Chow (1988) med egen omräkning från inch till
mm.
AMC grupp
Totala nederbörden under de fem senaste dagarna
Viloperiod
Växtperiod
inch
mm
Inch
mm
1
<0,5
<12,7
<1,4
<35,56
2
0,5-1,1
12,7-27,94
1,4-2,1
35,56-53,34
3
>1,1
>27,94
>2,1
>35,56
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Det CN-tal som erhålls i tabellerna motsvarar normal fuktighet (CN2). Utifrån CN2 går det att
beräkna CN1 (för AMC1) och CN3 (för AMC3) genom Ekvation 5 och Ekvation 6.

4,2CN 2
10 − 0,058CN 2
23CN 2
CN3 =
10 + 0,13CN 2
CN1 =

( ekvation 5)
( ekvation 6)

En yta som vid normala fuktighetsförhållanden (AMC2) har ett CN-värde på 60 kommer alltså
vid torra förhållanden att få ett CN-värde på 38,6 och vid fuktiga förhållanden 77,5. CN-talets
storlek påverkar hur stor andel av nederbörden som kommer att gå till avrinning. Om det faller
nederbörd när marken är väldigt torr kommer det mesta av nederbörden att tas upp av mark och
växtlighet, vilket innebär att den avrinnande vattenmängden blir liten. Om det däremot redan är
väldigt fuktigt i marken när nederbörden faller har marken lägre förmåga att ta upp mer
nederbörd vilket leder till en högre avrinning. Man kan även beskriva det som att marken har en
högre magasineringsförmåga vid torra förhållanden än vid fuktiga.
Magasineringsförmågan, eller potentiell magasineringshöjd beräknas genom att sätta in det
aktuella CN-värdet i ekvation 7.
S=

1000
− 10
CN

(ekvation 7)

Där:
S = potentiell magasineringshöjd [inches]
Den potentiella magasineringshöjden beskriver den maximala mängd vatten som kan lagras i
jorden innan avrinningen börjar. Utifrån den potentiella magasineringshöjden beräknas
avrinningen Q (i inches) enligt ekvation 8.
2

( P − 0,2 S )
(ekvation 8)
Q=
P + 0,8S
Där:
Q = avrinning (inch)
P = ackumulerad nederbörd under de fem senaste dagarna (inch)
1 inch = 2,54 cm
För närmare detaljer kring SCS-metoden se Chow et al., 1988 och Mockus, 1964 National
Engineering handbook, avsnitt 4, 7-10.
Ekvation 8 gäller enbart då P > 0,2S vilket antingen kräver höga CN-tal (ytor med låg
permeabilitet) eller väldigt stora nederbördsmängder, varför resultaten för de rurala områdena
(med låga CN-tal) blev orimligt låga. Istället för Ekvation 8 valdes istället att använda CN-talen
direkt som avrinningskeofficienter. Se Ekvation 9 som är den beräkning som implementerats i
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Watshman. Skillnaden mot den vanliga avrinningskoefficientsmetoden är att CN-talen
korrigeras efter markfuktighet och säsong, samt att de är beroende av både jordart och
markanvändning.
Q = P*CN
(ekvation 9)
Där:
Q = avrinning (mm)
P = nederbörd (mm)

Snörutin
För att hantera avrinning under kallperioderna när viss del av nederbörden faller som snö och
när marken kan vara snötäckt har en snörutin införts. En tröskeltemperatur definieras för att
avgöra om nederbörden faller som snö eller regn. Tillståndsparametrar är snölager och
vatteninnehållet i snölagret. Vid snösmältning övergår snölagret först till vatten inom snölagret.
Vid en viss procentuell mängd vatten anses snön vara mättad och överskottet avgår som
avrinning. Snörutinen är hämtad från Uppsala Universitets avdelning för Hydrologi (Chong,
2001).

Belastningsberäkning
Belastningen av kväve och fosfor sker dels genom diffust markläckage och dels genom utsläpp
från punktkällor. Utsläpp från enskilda avlopp behandlas i modellen som punktutsläpp. Dessutom kommer en del av kvävet (och även viss del av fosforn) från luftdeposition direkt på
sjöytor. Luftdepositionen på mark är inkluderat i markläckaget.

Markläckage - Diffust läckage av kväve och fosfor
Det diffusa läckaget av kväve och fosfor är direkt korrelerat till avrinningen och kan förenklat
beräknas genom antagandet av ett linjärt beroende. Se Ekvation 10.
LN/P, diffus, markanv i = Q × AN/P + BN/P

(ekvation 10)

Där:
LN/P, diffus = Diffust läckage av kväve eller fosfor från markanvändningsklass i
[kg/km2,mån]
Q = Avrinningen från markanvändningsklass i [mm/mån]
AN/P = Läckagefaktor A, ungefär motsvarande avrinningsvattnets koncentration
av kväve eller fosfor [mg/l]
BN/P = Läckagefaktor B [kg/km2, mån]
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Läckagefaktorer har hämtats från TRK-projektet1 och vad gäller dagvatten från
Miljöförvaltningen i Stockholm, Thomas Larm (Sweco). De olika källorna använder olika
marklassificering och tidsupplösning och har lagrats i databasen i ursprungligt format.
Omvandling av sorterna till mg/l respektive kg/km2,mån har däremot gjorts. Vilken referens
som ska användas för respektive markanvändningsklass och modellerat ämne definieras i en
separat tabell. Detta ger flexibilitet att ändra referenser liksom en transparens åt systemet så att
det är tydligt från vilken källa olika faktorer härrör (underlättar uppdateringar etc). Den valda
tidsupplösningen för läckagemodelleringen är månadsnivå. I nuläget är den högsta tidsupplösningen för läckagefaktorer säsongsvärden (4 säsonger per år) vilket bör beaktas vid
utvärderingen av resultaten på månadsnivå.
Läckaget från jordbruksmark har behandlats separat och utnyttjat resultat från TRK-projektet.
Inom TRK-projektet har typhalterna av kväve i rotzonen för olika kombinationer av grödor och
jordarter inom olika produktionsområden beräknats med markmodellen SOILNDB. I
föreliggande projekt har en markretention på 20% antagits från rotzonen till recipient.
För fosfor är läckageberäkningarna från jordbruksmark baserade på matjordens specifika yta
(beräknat från kornstorleksfördelningen), djurtätheten samt mängden förrådsfosfor i marken.
Den specifika ytan i matjordsskiktet beräknas enligt Ekvation 11.

SoilSps = 8 × Xler + 2,2 × Xsilt + 0,3 × Xsand × dSoil × 0,001

(ekvation 11)

Där:
SoilsSps = Den specifika ytan i matjordskiktet [m2 * m-3 * 10-6]
XLer = Andelen ler i matjorden (kornstorlek < 2µm)
XSilt = Andelen silt i matjorden (kornstorlek 2 – 60 µm, dvs mjäla och finmo
enligt det svenska klassificeringssystemet)
Xsand = Andelen sand i matjorden (kornstorlek 60 – 200 µm, dvs sand och
grovmo enligt det svenska klassificeringssystemet)
dSoil = bulk-densiteten [kg/m3]
Fosforläckaget från jordbruksmark beräknas enligt Ekvation 12.
LP jordbruk =Q × (−0,0803 + 0,1 × dLD + 0,003 × SoilSps + 0,0025 × PHCLss ) (ekvation 12)
Där:
LP, jordbruk = Fosforläckage från åkermark [kg/ha,mån]
Q = avrinning [mm/mån]
dLD = Djurtätheten, dvs antal djurenheter per ha [de/ha] (där 1 de = 1 fullvuxen
nöt eller häst, 0,5 ungnöt, 0,1 slaktsvin 0,1 pälsdjur och 0,01 fjäderfä)
SoilsSps = Den specifika ytan i matjordskiktet [m2 * m-3 * 10-6]
PHCLss = Förrådsfosfor i matjorden [mg /100g torr jord]

1

TRK = Transport, Retention, Källfördelning. Nationellt samarbetsprojekt mellan SLU och
SMHI på uppdrag av Naturvårdsverket med syftet att beräkna källfördelning och belastning av
kväve och fosfor på nationell nivå.
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För ytterligare beskrivning av beräkningar av åkermarkens kväve och fosforläckage, se TRKprojektets hemsida (http://www-nrciws.slu.se/TRK/).
De schablonhalter som har använts för resultatberäkningarna av markläckage från olika typer av
mark presenteras i Bilaga 1 för Svartån (a) respektive Tyresån (b).

Punktkälleutsläpp
Belastning från enskilda avlopp
Belastning från enskilda avlopp är en källsektor som dels är dåligt kartlagd och dels svår att
modellberäkna på ett tillförlitligt sätt. Ett examensarbete har utförts inom projektet för att
försöka kartlägga vilka osäkerhetsfaktorer som har störst betydelse och hur stora osäkerheterna
är. En mer utförlig beskrivning av examensarbetet återfinns i Jonasson (2002). De faktorer som
påverkar belastningen är dels avloppets lokalisering, d.v.s avstånd till närmaste vattendrag,
lutning, jordarter, avstånd till grundvattenytan etc, och dels det antal personer som nyttjar
avloppet och hur mycket de nyttjar det. Dessutom spelar självklart avloppsreningen en stor roll,
vars effektivitet bl a beror av anläggningens utformning, ålder och funktion. Temperaturen har
också en viss inverkan. Merparten av ovannämnda faktorer är ofta dåligt kända. Likaså är
storleken av faktorernas påverkan dåligt känd. Det finns få utredningar med kvalitetssäkrade
mätresultat från enskilda avloppsanläggningar och de som finns visar på delvis olika resultat.
Lokala förhållanden påverkar funktionen och ingen anläggning är den andra lik. De enskilda
avloppens belastning har uppskattats utifrån den information som fanns tillgänglig för projektet,
men osäkerheterna är alltså många.
De flesta kommuner kunde bidra med utdrag ur sina VA-register som innehåller uppgifter som
fastighetsbeteckning, koordinater för fastighetens mittpunkt, fastighetens registeringstyp
(permanent eller fritidshus), typ av avlopp samt datum då avloppet blev godkänt. De övriga
uppgifter som fanns att tillgå var befolkningsdata och jordartskarta. Schabloner på bruttoutsläpp per person och dag samt reningseffekter för olika typer av anläggningar har tagits ur
litteraturen.
Bruttoutsläppet från varje hushåll per månad beräknas genom Ekvation 13:

BB fastighet =

U pd
1000

×

Ny %
365
× Ant ×
(ekvation 13)
100
12

Där:
BBfastighet = Bruttobelastning av kväve eller fosfor per fastighet [kg/månad].
Beräkningarna sker separat för BDT och WC-vatten
Upd = Utsläpp per person och dag av kväve eller fosfor [g/person, dag]
Ny% = Nyttjandegraden av fastighetens avlopp uttryckt i procent av året [%]
Ant = Antal personer som nyttjar fastighetens avlopp [antal personer]
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Utsläppet från varje fastighets avlopp efter rening beräknas genom att ansätta en reningseffekt
på varje typ av avloppsanläggning. Därefter beräknas utsläppet efter passage genom avloppsanläggningen, Ekvation 14.

BA fastighet =

100 − Reningseffekt avlopp
100

(ekvation 14)

Där:
BAfastighet = Utsläpp från fastigheten efter passage genom avloppsanläggning
[kg/månad]
Reningseffektavlopp = Avloppsanläggningens antagna reningseffekt
Vad gäller retentionen av kväve och fosfor under transporten från avloppets mynning och ut i
närmaste vattendrag har ingen beprövad beräkningsmetod påträffats. I Johansson & Kvarnäs
(1998) används ett linjärt avståndsberoende. Det antas att 100% av kvävet och fosforn når
vattendraget om avståndet från avloppet till vattendraget är mindre än 200 m samt att 20 % av
kväve och fosfor når vattendraget om avståndet är större än 1000 m.
I Watshman-databasen finns förberett för att kunna antaga olika retentionskoefficienter
beroende på avstånd, jordart och lutning. I brist på bra beräkningsmetoder för detta har
retentionen uppskattats till 20 % för alla hushåll. Detta motsvarar retentionen från hushåll på
200-400 meters avstånd från recipienten enligt Johansson & Kvarnäs beräkningsmetod, vilket
har ansett vara ett rimligt medelavstånd i området.
Från litteraturen har schablonhalter hämtats över utsläpp per person och dag från BDT och WC,
se Tabell 6. Alla schabloner finns lagrade i databasen, vilket innebär att användaren är fri att
pröva olika schabloner. Resultatberäkningarna i detta projekt är baserade på schablonerna från
Johansson & Kvarnäs (1998), dvs 12,5 g Tot-N per person och dag från WC och 1g/p,d från
BDT respektive1,5 g Tot-P per person och dag från WC och 0,5 g/p,d från BDT. Tabell 7 och
Tabell 8 ger en orientering om varifrån näringsämnena i avloppsvattnet kommer.
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Tabell 6. Sammanställning av schabloner för utsläpp per person och dag från BDT och WC

Utsläpp Tot-P g/pd

Utsläpp Tot-N g/pd

Referenser
Johansson & Kvarnäs (1998)
Naturvårdsverket (1998)
Formas (2002)
Naturvårdsverket (1991)
Naturvårdsverket (1996)
Naturvårdsverket (1995)

WC + BDT
2,1
1,4*
2
3
2
2,1

BDT
0,6
0,3-3,0
(medel 1,2)
0,15-0,49

WC + BDT
13,5
10,6*
13,5
12
13
13,5

BDT
1
1,2 - 10,3
(medel 4,2)
1

* = siffrorna motsvarar 60-80% av de schablonvärden som finns i Naturvårdsverket (1998), då avdrag är
gjord för att viss mängd av utsläppen sker på jobbet.
Tabell 7. Procentuell fördelning av näringsämnen fördelat på ursprung Källa: Naturvårdsverket (1995).

Kväve
Fosfor

Urin
80%
50%

Fekalier
10%
25%

BDT
10%
25%

Tabell 8. Fosforsmängder per person och dag (g/pd) fördelat på ursprung. Källa: Naturvårdsverket
(1995).

WC
Kök och disk
Tvättmedel
Bad & dusch
Totalt

Fosforutsläpp från
hushåll (g/person, dag)
1,3
0,3
0,08
0,02
1,7

Reningseffekten hos olika anläggningar är förmodligen den största osäkerheten vad gäller
beräkning av belastning från enskilda avlopp. Alla anläggningar är individuella och det är
dessutom svårt eller för vissa anläggningstyper omöjligt att göra mätningar på hur mycket kväve
och fosfor som kommer ut från anläggningarna. Dessa osäkerheter gör att siffrorna över
reningseffekter som finns att hämta i litteraturen är mycket varierande, se Tabell 9. Användaren
kan själv bestämma från vilken referens schablonerna ska hämtas eftersom alla schabloner
ligger i databasen. För resultatberäkningarna har Johanssons & Kvarnäs (1998) använts för
slamavskiljare och Formas(2002) använts för slamavskiljare + infiltration samt slamavskiljare +
markbädd. Okänd rening har antagits vara slamavskiljare. För WC-tank har reningsgraden
antagits vara 100%, trots att det ofta förekommer läckage och spill.
Tabell 10 visar siffror över hur fosforreduktionen i markbäddar kan förväntas att avta med
anläggningens ålder. Siffrorna måste dock anses som mycket osäkra och enligt andra källor är
anläggningsarbetet av mycket större betydelse än åldern, varför ingen hänsyn till

43

Kväve- och fosformodellering i Svartån och Tyresån
Slutrapport

IVL rapport B 1551

anläggningarnas ålder har tagits i belastningsberäkningarna. Enligt Naturvårdsverket (1985) har
temperaturen en stor effekt på fosforbindningen. En tiogradig temperaturökning fördubblar
reaktionshastigheten. Men eftersom temperaturen i jorden relativt konstant över året blir
fosforreduktionen enbart ca 5-10 % lägre på vintern än på sommaren. Temperaturen är inte
medtagen i beräkningarna av anläggningarnas reningseffekt.
Tabell 9. Schabloner för rening för BDT + WC
a) Fosfor reduktion (%)

Referens

Slamavskiljare

Johansson &
Kvarnäs (1998)
Naturvårdsverket*
(1998)
Formas (2002)
Naturvårdsverket
(1991)
b) Kvävereduktion (%)
Referens

15

Infiltration

Markbädd

70

30

Slamavskiljare + Slamavskiljare +
infiltration
markbädd

85

20

65

< 10
10-20

Slamavskiljare

45

95-100
60-80

Infiltration

Markbädd

25-75
25-50

Slamavskiljare + Slamavskiljare +
infiltration
markbädd

Johansson &
15
30
25
30
30
Kvarnäs (1998)
Naturvårdsverket
20
59
(1998)*
Formas (2002)
20-40
10-40
Naturvårdsverket
10-20
20-40
10-40
(1991)
* Uppgifterna om slamavskiljare + markbädd är medelvärden, medan värdena för enbart
slamavskiljare är uppskattningar.
Tabell 10. Fosforreduktion i markbäddar som funktion av anläggningens ålder.Källa: Naturvårdsverket
(1998)

Driftid i antal år
0-5
5-10
10-20

Genomsnittlig fosforreduktion
80%
50%
20%

Retentionsberäkningar
Retention är ett samlingsbegrepp för alla processer som förhindrar att utsläppt mängd fosfor
eller kväve når slutrecipienten. Retention omfattar alltså sedimentation, upptag i biota,
denitrifikation etc. I transportberäkningar är det brukligt att skilja på retention i mark och
retention i vattendrag och sjöar. Retentionen i mark ingår i Watshmans fall i läckageberäkningarna. I detta avsnitt beskrivs beräkningarna av retentionen i vattendrag och sjöar.
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Retentionsberäkningarna i modellen bygger på resultat från Johansson och Kvarnäs (1998).
Retentionen styrs av en rad faktorer. De viktigaste är vattentemperatur och förekomst av öppna,
stillastående vatten (sjöar, våtmarker). Retentionsfaktorn för varje delavrinningsområde styr hur
mycket som avges till närmaste delavrinningsområde.

RET = TEMP * KONC * kv * ( As + d * Lå )
Där:
kv= retentionsparameter för sjöar och vattendrag (m/månad)
d= åsträckornas uppskattade medelbredd (km)
As = sammanlagda sjöytan i delavrinningsområdet (km2)
Lå= vattendragets sammanlagda längd exkl. sjöar (km)
KONC = potentiell koncentration (mg/l), dvs summan av intern tillförsel (kg/vecka) och
tillförsel från uppstöms område dividerat med vattenföringen ut ur delavrinningsområdet.
I detta projekt används kv = 200.
TEMP är en temperaturfunktion definierad som

T <0=0
TEMP = 0 < T < 20 = co + T (1 − co) / 20
T > 20 = 1
Där:
T =vattentemperatur (månadens medeltemperatur)
co =temperaturparameter

Transportberäkningar
I transportrutinen binds de olika delområdena samman för att beräkna total mängd vatten, kväve
och fosfor som transporteras ut från varje område. Här dras även retentionen bort från bruttoläckaget. I databasen anges i vilket annat delavrinningsområde varje område mynnar. En
beräkningsordning har satts upp manuellt för att beräkningarna ska ske från uppströms liggande
områden till nedströms områden. I Figur 7 visas antagen koppling mellan delavrinningsområdena i Svartåns avrinningsområde, och Figur 25 visar motsvarande för Tyresåns
avrinningsområde. Observera att enbart ett utflöde från Tyresåns avrinningsområde är antaget,
genom Follbrinksströmmen, trots att Tyresåns avrinningsområde även har ett utlopp genom
Uddby kraftverk. Ca 90 % av det årliga utflödet från Tyresåns avrinningsområde går igenom
Uddby kraftverk (Andersson,G., 2002). Motivet till det valda utloppet är att på ett enklare sätt få
med hela områdets belastning på Kalvfjärden. Dessutom är även PULS-beräkningarna för
Tyresåns utlopp gjorda i Follbrinksströmmens utlopp, vilket gör att det där finns vattenföringsdata att jämföra resultaten med. PULS-beräkningarna är även de utförda för hela Tyresåns
avrinningsområde, utan hänsyn tagen till de dubbla utloppen.
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Figur 25. Antaget flöde mellan delområdena i Tyresåns avrinningsområde.

För vattenföringen har antagits att den interna avrinning som bildas inom varje delavrinningsområde en viss månad transporteras vidare under samma månad. Ingen upplagring av vatten
antags alltså ske på månadsbasis inom delområdena. Det enda undantaget till detta är snölagringen där snö kan ligga kvar över månadsskiftena. Den månatliga vattenföringen ut ur varje
delområde på månadsbasis är således summan av inkommande vatten.
Transporten av kväve och fosfor ut från varje delområde beräknas genom att summera
belastningen från källor inom området med inkommande belastning från uppströms områden.
Därefter beräknas retentionen i delområdet (baserat på potentiell koncentration, se
retentionsberäkningarna) varpå utflödet från delområdet beräknas som potentiell belastning
minus retention.

Resultat och diskussion modellberäkningar
I detta avsnitt redovisas resultaten från modellkörningar för Västerås Stads del av Svartåns
avrinningsområde samt för Tyresåns hela avrinningsområde. Eftersom syftet med projektet i
första hand var att bygga ett system som kan användas av handläggare på kommun och
länsstyrelse för att göra egna beräkningar, ska nedanstående resultat ses som ett urval av vad
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som kan åstadkommas med Watshman-systemet. Meningen är att användarna ska komplettera
med egna data (längre tidsserier t ex) och göra justeringar i modellparametrar etc.

Svartåns avrinningsområde
Avrinningsberäkningar
I Figur 26 visas den beräknade genomsnittliga avrinningen (mm/år) i Svartåns
avrinningsområde under 1997-2001. Högst avrinning erhålls i de områden som har störst andel
urbana områden och lägst i de skogsdominerade områdena.
Avrinningen beräknas på dygnsnivå för varje markanvändningsklass inom varje delavrinningsområde och summeras därefter till total månatlig vattenföring ut från varje
delavrinningsområde. Den beräknade vattenföring har jämförts mot vattenföringsdata från
recipientkontrollprogrammet vid Turbinbron i Västerås (se Figur 27). Beräknade data stämmer
väl överens med de som finns angivna i recipientkontrollprogrammet. Undantaget är maj 2001
då beräkningarna ger en väldigt stor flödestopp som inte går att se i uppmätta data.

Figur 26. Beräknad avrinning i Svartåns avrinningsområde (mm/år) som genomsnitt under perioden
1997-2001.
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Figur 27. Jämförelse mellan beräknad och uppmätt vattenföring vid Turbinbron, Västerås.

Belastningsberäkningar
Resultaten från belastningsberäkningarna av kväve och fosfor presenteras som brutto- och
nettoläckage per delavrinningsområde i kg per km2 och år. Dessutom visas den beräknade och
uppmätta transporten av fosfor och kväve vid Turbinbron i Västerås.

Kväve
Figur 28 visar det beräknade brutto- och nettoläckaget av kväve per delavrinningsområde i kg
per km2 och år under 1997-2001 klassificerat enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för
arealförluster. Läckaget av kväve är som störst i de mest jordbruksintensiva områdena samt i
Skultuna tätort, där Skultuna avloppsreningsverk står för en betydande del. Merparten av
delavrinningsområdena ligger i klass 4 (höga förluster). Flertalet områden ligger inom klass 5,
mycket höga förluster. Figur 29 visar att överensstämmelsen är hög mellan den kvävetransport
som beräknats med Watshman och den som finns angiven i recipientkontrollrapporterna. Under
perioden 1997-2001 var den beräknade transporten av kväve till Mälaren 367 ton/år. 185 ton av
dessa härrör från området uppströms Västerås kommun. Figur 30 visar källfördelningen av
kväve för Svartåns avrinningsområde under perioden 1997-2001. Åkermarken beräknas orsaka
66% av läckaget, Skultuna avloppsreningsverk 13% och skogen 11%.
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Figur 28. Beräknad kvävebelastning per delavrinningsområde visat som kg per km2 och år, klassificerat enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för arealförluster av kväve i
vattendrag. Bruttoläckaget visas till vänster och nettoläckaget till höger. Medelvärde under tidsperioden 1997-2001.
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Figur 29. Jämförelse av månatlig kvävetransport beräknad med Watshman och angiven i
recipientkontrollrapporterna vid Turbinbron, Västerås.

Figur 30. Källfördelning av kväve, totalt för Svartåns avrinningsområde under perioden 1997-2001.

50

Kväve- och fosformodellering i Svartån och Tyresån
Slutrapport

IVL rapport B 1551

Fosfor
Figur 31visar det beräknade brutto- och nettoläckaget av fosfor per delavrinningsområde i kg
per km2 och år under 1997-2001, klassificerat enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för
arealförluster i vattendrag. Arealförlusterna varierar kraftigt mellan områdena. Somliga områden
har mycket låga förluster (klass 1), medan många områden uppnår klass 5, extremt höga
förluster. Läckaget av fosfor är som störst i de mest jordbruksintensiva områdena samt i
områden med hög andel urban mark, där dagvattnet bidrar med en betydande del.
Figur 32 visar en jämförelse mellan den fosfortransport som beräknats med Watshman och den
som finns angiven i recipientkontrollrapporterna för Turbinbron i Västerås. Överensstämmelsen
för fosfor är sämre än för kväve, speciellt för toppvärdena då modellen ger en underskattning av
fosfortransporten. Under perioden 1997-2001 var den beräknade transporten av fosfor till
Mälaren 12,5 ton/år. 8,5 ton av dessa härrör från området uppströms Västerås kommun.
Källfördelningen för fosfor visas i Figur 33. Jordbruket står, liksom för kväve, för det
dominerande läckaget (62%). Dagvattnet från Västerås stad bidrar med 15% och enskilda
avlopp med 8%.
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Figur 31. Beräknad kvävebelastning per delavrinningsområde visat som kg per km2 och år, klassificerat enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
för arealförluster av kväve i vattendrag. Bruttoläckaget visas till vänster och nettoläckaget till höger. Medelvärde under tidsperioden 1997-232001
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Figur 32. Jämförelse av månatlig fosfortransport beräknad med Watshman och angiven i
recipientkontrollrapporterna vid Turbinbron, Västerås.

Figur 33. Beräknad källfördelning av fosfor i Svartåns avrinningsområde under perioden 1997-2001
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Underskattningen av fosfortopparna beror troligen på att fosforläckage från jordbruksmark i
verkligheten inte är linjärt beroende av avrinningsmängden, vilket är antagandet i modellberäkningarna. Nederbördens intensitet spelar en stor roll. Studier av fosforförluster från
jordbruksmark visar att fosforförlusterna ofta sker stötvis och att det är ett fåtal tillfällen med
höga flöden som står för en stor del av förlusten under ett år. Fosforkoncentrationens beroende
av avrinningen är en annan faktor som ej finns medtagen i den använda beräkningen. Ytterligare
en anledning till underskattningen kan vara att en stor del av fosforn troligen transporteras via
makroporer genom Svartåns lerjordar, vilket inte tas hänsyn till i fosforberäkningarna.

Scenariestudier
I samråd med Gun Wallenberg, Västerås Stad, har följande tre scenarieanalyser valts ut för
Svartåns avrinningsområde:
1. Grödoval jordbruk
Hur stor areal måste överföras från växtodling till vallodling för att jordbrukets
kväveläckage inom ett visst utvalt delavrinningsområde ska minska med 50%
2. Förtätning Västerås Stad
Hur mycket ökar Svartåns totala belastning av kväve och fosfor på Mälaren om andelen
hårdgjord yta inom Västerås stad ökar med 30%?
3. Förbättrad rening i Skultuna avloppsreningsverk
Hur mycket minskar Svartåns totala belastning av kväve och fosfor på Mälaren om Skultuna
avloppsreningsverk minskar sina utsläpp med 50%?

Grödoval jordbruk
Jordbruket är enligt beräkningarna den dominerande källan till så väl kväve som
fosforbelastning på Svartån. Viktiga faktorer för jordbrukets kväveläckage är jordarten i
kombination med grödan. Grödorna har delats in i klasserna växtodling, betesmark, vall och
träda. Växtodling står för högst kväveläckage per areaenhet främst beroende på intensivare
gödsling och brukning samt att åkermarken då saknar växttäcke under vinterhalvåret. Ett mål
som diskuteras inom Västerås Stad är att minska läckaget från jordbruket med 50%. I detta
exempel studeras hur målet kan uppnås inom ett utvalt delavrinningsområde genom att överföra
en viss andel av växtodlingen till vallodling.
Delavrinningsområdena klassificerades efter kväveläckage per jordbruksareal (kg N/ha
åkermark) för att ge en uppfattning om vilka delavrinningsområden som skulle erhålla störst
vinst av denna typ av åtgärd. Se Figur 34 nedan. Det är även viktigt att jordbruket verkligen är
den dominerande källan inom delavrinningsområdet. För att kontrollera detta gjordes ytterligare
en klassificering av delavrinningsområdena där läckaget från jordbruksmark normaliserades
med det totala kväveläckaget. Resultatet visas som kg kväveläckage från jordbruksmark per kg
totalt kväveläckage . Se Figur 35.
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Valt
scenarieområde

Figur 34. Jordbrukets läckage av totalkväve per ha jordbruksmark i Svartåns avrinningsområde. Beräknat
under tidsperioden 1997-2001.
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Valt
scenarieområde

Figur 35. Jordbrukets andel av det totala kväveläckaget per delavrinningsområde. Beräknat i kg
kväveläckage från jordbruksmark per kg totalläckage av kväve totalt under tidsperioden 19972001.

Det valda delavrinningsområdet har jordbruksmark som dominerande källa för kväveläckaget
och har dessutom ett högt läckage per areaenhet från jordbruksmarken relativt övriga områden.
Området är ca 1,5 km2 stort, varav åkermarken utgör 1,35 km2. Läckaget av kväve från området
har beräknats till 3,5 ton/år som medelvärde under perioden 1997-2001. Jordbruket har
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beräknats svara för närmare 97% av kväveläckaget. Areor och beräknat läckage från de tre
grödesklasserna träda, vall och växtodling visas i Tabell 11. Växtodling dominerar områdets yta
och kväveläckage och står för 97%, eller 3,4 ton/år, av jordbrukets totala kväveläckage.
Kväveläckaget per areaenhet är beräknat med hänsyn tagen till beräknad avrinning samt
kombinationen av grödor och jordarter inom området. Även vilka grödor som ingår i klassen
växtodling spelar roll. Läckaget kan därför variera mellan olika delavrinningsområden.
Tabell 11. Areor och beräknat kväveläckage inom det utvalda delavrininningsområdet, fördelat på
grödesklasserna träda, vallodling och växtodling. Ingen betesmark finns i området.

Grödeklass

Genomsnittlig area
(ha)

Träda
Vall
Växtodling

12.2
2.6
121.5

Kväveläckage per
areaenhet (kg N/ha,
år)
9.3
4.8
27.2

Kväveläckage
(kg/år)
112.3
10.3
3310.5

Med hjälp av uppgifterna i Tabell 11 beräknades hur stor area som skulle behöva överföras från
växtodling till vall för att reducera kväveläckaget från området med 50%. Arean beräknades
genom ekvation 15.

Areaväxtodling _ till _ vall =

(

N

jordbruk

2

−

A

vall

× Lvall −

A
L −L
vall

Där:

träda

× Lträda −

A

växt

× Lväxt

växt

Aväxtodling_till_vall = Hur stor area som ska överföras från växtodling till vall för att reducera
kväveläckaget med 50%. [ha]
Njordbruk = Kväveläckage från jordbruk [kg/år]
A = area för vall, träda och växtodling [ha]
L = kväveläckage per areaenhet för vall, träda och växtodling. [kg N/ha,år]

Genom att sätta Njordbruk till 3426 kg/år och areor och kväveläckage per areaenhet enligt Tabell
11 erhålls Aväxtodling_till_vall = 76 ha
Svar på scenariefråga 1:
Genom att överföra 76 ha, eller drygt 60 %, av den jordbruksmark som idag nyttjas för
växtodling, till vallodling inom ett utvalt delavrinningsområde kommer jordbruksmarkens totala
kväveläckage från området att minska med 50%, enligt modellberäkningarna. Detta skulle
reducera områdets bruttoläckage av kväve med 1,7 ton per år.
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Förtätning Västerås stad
Grönytorna i stadsmiljön är viktiga för att minska dagvattnets bidrag till belastningen på
recipienten. Hårdgjorda ytor som vägar, parkeringsplatser och industriområden har ett snabbare
och mer direkt avrinningsförlopp, vilket ger mindre tid och möjlighet för mark och växtlighet att
ta hand om näringsämnena i det avrinnande vattnet. Dessa typer av ytor är dessutom oftast mer
förorenade än grönare områden som villakvarter och parker. Gödsling av gräsmattor och parker
kan dock vara av betydande omfattning i vissa områden.
I detta exempel beräknas hur mycket Svartåns belastning av fosfor och kväve på Mälaren
förändras vid en förtätning av stadsstrukturen genom att andelen hårdgjorda ytor ökar med 30%.

Kartan till höger visar vilka delavrinningsområden
som ingår i Västerås tätort. Den norra gränsen för
området går ungefär i höjd med Skerikes golfbana,
väster om Svartån och norr om Rönnby på Svartåns
östra sida.
Figur 36 visar det relativa förhållandet mellan olika
markanvändningsklasser inom Västerås tätort, samt
klassernas antagna andel hårdgjord yta
(Wallenberg, 2002). Områdets totala storlek är 24,4
km2.
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Figur 36. Fördelning av markanvändning inom Västerås tätort samt antagen andel hårdgjord yta inom
respektive klass.

Resultat från modellkörningen visar att Västerås tätort bidrar med drygt 17 ton kväve och 1,1
ton fosfor per år (under 1997-2001), varav 45% av kvävebidraget och 75% av fosforbidraget
härrör från de urbana markanvändningsklasserna och resterande delar från övriga källor, varav
merparten från åkermarken i områdets norra delar.
Tabell 12 visar areor och beräknad fosfor- och kvävebelastning per ytenhet för de olika
markanvändningsklasserna. Belastningen per ytenhet är beräknad genom att dividera den
modellberäknade fosfor- och kvävebelastningen med arean för respektive
markanvändningsklass.
Tabell 12. Areor och beräknad fosfor- och kvävebelastning per ytenhet för urbana och rurala
markanvändningsklasser inom Västerås tätort.
Markklass
Fritidsområde
Höghus
Industri
Sluten bebyggelse
Småhus
Övriga källor

Area (km2)
0,2
2,1
1,7
0,4
5,6
16,8

Fosforbelastning per
ytenhet (kg/km2,år)
58
93
204
51
46
16
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Med hjälp av areor och andel hårdgjord yta för respektive markanvändningsklass beräknas den
totala andelen hårdgjord yta inom Västerås tätort vara knappt 24% eller 6,3 km2. En 30%-ig
ökning innebär att ytterligare 1,9 km2 av ytan blir hårdgjord. En lösning på scenarieproblemet är
att överföra 2 km2 av klassen "Övriga källor" till klassen "Industri" och beräkna den nya
belastningen från Västerås tätort med hjälp av belastningen per ytenhet från Tabell 12. Detta ger
att belastningen på Svartån kommer att öka med 0,9 ton kväve och 0,4 ton fosfor per år.
Förändringen kommer att öka Västerås tätorts kvävebelastning på Svartån med 5% kväve och
hela 34% fosfor.
Då belastningen från "Övriga källor" domineras av jordbruksmark ger ovanstående beräkning
troligen en underskattning av effekten vid förtätning. Ett annat exempel är att låta klasserna
"parkgräs" och "halvöppen parkmark" övergå till "industri". Detta ger att belastningen på
Svartån kommer att öka med 1,2 ton kväve och 0,4 ton fosfor per år. Belastningsökningen blir
då större för kväve, men oförändrad för fosfor.
Svar på scenariefråga 2:
En förtätning av Västerås tätort med 30% ökad hårdgjord yta, beräknas öka belastningen på
Mälaren med ca 1 ton kväve och 0,4 ton fosfor per år vilket är en ökning av stadens bidrag med
5% för kväve och 34% för fosfor. Västerås kommuns andel av Svartåns belastning på Mälaren
kommer därigenom att öka med 0,3% för kväve och 10% för fosfor.

Förbättrad rening i Skultuna avloppsreningsverk
Skultuna avloppsreningsverk har ca 3100 personer samt viss industri ansluten. Verket har
mekanisk, kemisk och biologisk behandling av avloppsvattnet. Utgående renat avloppsvatten
från Skultuna reningsverk belastade Svartån med 9,4 ton totalkväve och 80 kg totalfosfor under
2001. Reningseffekten i verket var då 10% för totalkväve och 96% för totalfosfor. (Skultuna
avloppsreningsverk, Miljörapport 2001)
I detta exempel beräknas vilken effekt halverade halter av utgående fosfor och kväve ger på den
totala belastningen på Mälaren. Beräkningen görs genom justering av utsläppsmängder i
databasen och körning av Watshmans transport- och retentionsmodelldelar.
Minskningen i belastning från Skultuna avloppsreningsverk sattes till 4679 kg totalkväve och
39,9 kg totalfosfor per år. Detta gav enligt modellberäkningarna en genomsnittlig
belastningsminskning under perioden 1997-2001 om 4664 kg totalkväve och 39,7 kg fosfor per
år. Åsträckan mellan Skultuna avloppsreningsverk och Svartåns utlopp i Mälaren beräknas
således avskilja 15 kg kväve och 0,2 kg fosfor av det som släpps ut från Skultuna
avloppsreningsverk. Retentionen i Svartån kan förefalla låg, ca 40 kg/km2 å-yta, år.
Storleksordningen av den beräknade retentionen sammanfaller dock väl med den som är
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beräknad för Mälarens avrinningsområde i det sk TRK-projektet. Se vidare diskussion kring
detta under avsnittet "Modellens tillförlitlighet och felkällor".
Fosforhalterna i utgående avloppsvatten är idag relativt låga. Det mesta av fosformängden är
troligen bundet i suspenderat material och kan således inte avskiljas genom fällning utan kräver
installation av ett filter. Ytterligare avskiljning av fosfor i Skultuna reningsverk är därför
troligtvis ingen kostnadseffektiv åtgärd.
På kvävesidan är däremot situationen annorlunda. Införandet av ett nitrifikations- (aerobt) och
denitrifikationssteg (anaerobt) skulle med rätt reningsteknik lätt kunna ge en 50%-ig kväverening mot dagens 10%. Ett alternativ vore att enbart införa ett nitrifikationssteg (omvandling
från ammonium till nitratkväve) genom ökad uppehållstid i befintlig aktivslambassäng och
därefter utnyttja Svartån för denitrifikation (omvandling från nitrat till kvävgas). Då krävs dock
att de organiska halterna i Svartån är tillräckligt höga. Enligt IVLs experter krävs ca 10 mg
COD per mg kväve för att denitrifikation ska vara möjlig (Hansen, 2003). Kvoten varierar
beroende på kolkällans tillgänglighet. Enligt resultat från recipientkontrollprogrammens
mätningar i Svartån är förhållandet mellan TOC (COD analyseras ej) och totalkväve ungefär
13:1. Noggrannare beräkningar krävs dock för att utreda hur stor denitrifikation som kan
förväntas i Svartån vid införande av nitrifikation i Skultuna avloppsreningsverk.
Svar på scenariefråga 3:
En halvering av utsläppta mängder totalkväve och totalfosfor från Skultuna avloppsreningsverk
skulle enligt modellberäkningarna reducera Svartåns årliga belastning på Mälaren med 4,7 ton
kväve och 40 kg fosfor. Kvävehalveringen är rimlig att åstadkomma genom införandet av
kväverening i Skultuna avloppsreningsverk. Åtgärden är dock inte rimlig för fosfor, där
reningsgraden i verket redan i dag är hög.

Tyresåns avrinningsområde
Avrinningsberäkningar
I Figur 37 visas den beräknade genomsnittliga avrinningen (mm/år) för de hydrologiska åren
1998-1999 och 1999-2000. Högst avrinning erhålls i de områden som har störst andel urbana
områden och lägst i de skogsdominerade områdena (se jämförelse Figur 10). Avrinningen i de
dominerande delarna av området beräknades till 465-530 mm.
Avrinningen beräknas på dygnsnivå för varje markanvändningsklass inom varje delavrinningsområde och summeras därefter till total månatlig vattenföring ut från varje delavrinningsområde. Den beräknade vattenföring har jämförts mot uppmätta data (via pegel och
avbördningskurva) vid Flatens utlopp (Figur 38) och mot PULS-data (SMHI) vid Orlångens
utlopp (Figur 39) samt i Tyresån (Figur 40).
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Vid Flatens utlopp erhålls en god korrelation mellan uppmätta och beräknade flöden. Se Figur
38. Det är enbart i juli 2000 som en större avvikelse noteras, vilket delvis kan förklaras med
stora luckor i pegelavläsningarna. Överensstämmelsen är dock sämre med PULS-data i
Orlången och Tyresån. Se Figur 39 och Figur 40. PULS-data uppvisar inte alls lika stora toppar
som vattenföringen som beräknats med Watshman-systemet. Eftersom PULS-data också är
modellerade data kan dock inga större slutsatser vad gäller Watshman-modellens tillförlitlighet
dras av detta. Det verkar snarare som att PULS-data inte riktigt överensstämmer med verkligheten, speciellt vid den stora toppen i september 1999 som både finns representerad i
Watshman-beräkningen och i uppmätt vattenföring i Flatens utlopp. En annan anledning till att
vattenföringen beräknad med Watshman har bättre överensstämmelse med Flatens
avrinningsområde, som har högre andel urbana ytor än både Orlångens avrinningsområde och
hela Tyresåns avrinningsområde, kan vara att de avrinningskoefficienter som används för
urbana markanvändningsklasser stämmer bättre än de som används för de rurala klasserna.
Modellen har främst kalibrerats för Flatens avrinningsområde, eftersom det där fanns uppmätt
vattenföring att jämföra data med. PULS-data bör valideras mot uppmätta data innan de kan
användas. Det finns en pegel i Orlångens utlopp som avläses månatligen, men tyvärr finns ingen
avbördningskurva till pegeln vilket gör att den inte kan användas för validering av PULS-data.

Figur 37. Beräknad genomsnittlig avrinning (mm/år) under de hydrologiska åren 1998-1999 och 19992000.
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Figur 38. Jämförelse mellan beräknade och uppmätt månadsvis vattenföring vid Flatens utlopp för de
hydrologiska åren 1998-1999 samt 1999-2000. Uppmätta värden genom dygnsvisa
pegelavläsningar omräknat till medelvattenföring genom avbördningskurva. Källa
pegelavläsningar och avbördningskurva: Stockholm Vatten AB.
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Figur 39. Månadsvis vattenföring i Orlångens utlopp beräknat med Watshman jämfört med SMHIs
PULS-data för de hydrologiska åren 1998-1999 samt 1999-2000. Källa PULS-data:
Länsstyrelsen i Stockholms län.
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Figur 40. Månadsvis vattenföring i Tyresåns utlopp beräknat med Watshman jämfört med SMHIs PULSdata för punkten "Tyresån" under de hydrologiska åren 1998-1999 samt 1999-2000. Källa
PULS-data: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Belastningsberäkningar
Resultaten från belastningsberäkningarna av kväve och fosfor presenteras både som netto- och
bruttoläckage per delavrinningsområde i kg per km2 och år. För att identifiera områden som står
för en relativt stor belastning är båda figurerna intressanta. Bruttoläckaget visar belastningssituationen per delavrinningsområde, utan att ta hänsyn till retentionspotentialen inom
respektive område. Dels elimineras osäkerheten i retentionsberäkningen och dels ger bruttoläckaget en rättvisare bild vad gäller att identifiera områden som har stora belastningskällor.
Nettoläckaget per areaenhet ger en representation av arealförlusterna i huvudfåran inom
respektive delavrinningsområde, då retentionen är bortdragen. Figuren ger en sannare bild än
bruttoläckaget över hur stort läckaget från respektive område faktiskt är, då retention i sjöar och
vattendrag är borträknad. För att tydliggöra storleksordningen av brutto- och nettoläckaget har
de olika områdena klassats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för arealförluster för
vattendrag. Klassgränserna är enligt ovanstående resonemang egentligen enbart relevant för
nettoläckaget, som representerar arealförlusterna i huvudfåran, men för att lättare kunna jämföra
de båda figurerna har samma klassindelning används även för bruttoläckaget. Dessutom visas
retentionen per km2 för varje delområde, liksom den beräknade och uppmätta transporten av
fosfor och kväve vid Orlångens och Flatens utlopp.
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Kväve
Figur 41 och Figur 42 visar det beräknade läckaget av kväve per delavrinningsområde som
brutto- respektive nettovärden i kg per km2 och år under de hydrologiska åren 1998-1999 och
1999-2000. Delområdena har klassats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för
arealförluster för vattendrag. Klassningen är egentligen enbart relevant för nettoläckaget, då
retention i sjöar och vattendrag är bortdragen, men samma skala har använts i båda figurerna för
att lättare kunna jämföra dem. Se diskussion kring detta i stycket ovan. Figuren för
nettoläckaget visar att de största delarna av Tyresåns avrinningsområde ligger inom klass 4,
Höga förluster och klass 3, Måttligt höga förluster..

Figur 41. Beräknat bruttoläckage av kväve (kg/km2, år) för perioden 1998-2000 i Tyresåns
delavrinningsområden.
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Figur 42. Beräknat nettoläckage av kväve (kg/km2, år) för perioden 1998-2000 i Tyresåns
delavrinningsområden, klassificerat enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för
arealförluster till vattendrag..

Figur 43 visar den beräknade retentionen i sjöar och vattendrag i kg per km2 sjöyta och år under
de hydrologiska åren 1998-1999 samt 1999-2000. Retentionen per areaenhet är högst i de sjöar
som har stor belastningen av kväve från uppströms liggande områden.

Figur 43. Beräknad kväveretention i Tyresåsystemets sjöar (kg/km2 sjöyta, år) under de hydrologiska
åren 1998-1999 samt 1999-2000.
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Figur 44 visar beräknad månadsvis nettotransport av kväve vid Flatens utlopp under de
hydrologiska åren 1998-1999 samt 1999-2000. En jämförelse har gjorts mot transporter
beräknade utifrån uppmätta kvävehalter multiplicerat med flöden som erhållits via
avbördningskurva för en pegel vid Flatens utlopp. Figuren visar en relativt god
överensstämmelse mellan de två transportberäkningarna med höga transporter under senhöst
och vår, samt lägre transporter under sommarhalvåret. Det högsta värdet beräknas vara 336 kg
kväve per månad, under mars 1999.
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Figur 44. Kvävetransport vid Flatens utlopp. Jämförelse mellan nettotransporter beräknade med
Watshman-systemet (vänstra staplarna) och transporterna som erhålls då uppmätta halter
multipliceras med flöden som erhållits genom pegelavläsningar och avbördningskurva vid
Flatens utlopp (högra staplarna). Källa: uppmätta halter, pegelavläsningar och
avbördningskurva från Stockholm Vatten AB.

Figur 45 visar beräknad månadsvis nettotransport av kväve vid Orlångens utlopp under de
hydrologiska åren 1998-1999 samt 1999-2000. En jämförelse har gjorts mot transporter
beräknade utifrån uppmätta kvävehalter multiplicerat med flöden som erhållits via PULS-data
(SMHI). Transporterna som beräknats med Watshman-systemet är högre än de som beräknats
med uppmätta halter och PULS-data. Detta beror främst på att vattenföringsberäkningarna
skiljer mellan de två beräkningsmetoderna (se även Figur 39).
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Figur 45. Kvävetransport vid Orlångens utlopp. Jämförelse mellan nettotransporter beräknade med
Watshman-systemet (högra staplarna) och och transporterna som erhålls då uppmätta halter
multipliceras med flöden som erhållits genom PULS-data (SMHI) från Orlångens utlopp
(vänstra staplarna). Källa: halter från Stockholm Vatten AB och PULS-data från Länsstyrelsen
i Stockholms län.

Figur 46 visar beräknad månatlig total uttransport av kväve (netto) från Tyresåns avrinningsområde under de två hydrologiska åren 1998-1999 och 1999-2000. Enligt beräkningarna
transporterades totalt 119 ton kväve ut ur området under perioden 1998-10-01 - 1999-09-30,
medan transporten under perioden 1999-10-01 - 2000-09-30 beräknades uppgå till 92 ton. Den
största uttransporten sker normalt på hösten och vår-vintern, men den mycket regniga sommaren
2000 beräknas även ha bidragit till stora transportmängder.
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Figur 46. Beräknad månatlig kvävetransport (netto) vid Tyresåns utlopp för de två hydrologiska åren
1998-1999 och 1999-2000.

Figur 47 visar källfördelningen av bruttoläckage av kväve per delavrinningsområde, beräknat
under de två hydrologiska åren 1998-1999 och 1999-2000. Anledningen till att källfördelningen
visas för bruttoläckage och inte för nettoläckage är för att bruttoläckaget återspeglar hur mycket
varje källa verkligen släpper ut, oberoende av var i området källorna är placerade. För att
använda resultaten i exempelvis åtgärdsarbete bör man dels studera vilka områden som står för
en stor nettobelastning och dels vilka källor som står för det största bidraget inom dessa
områden. Se även Tabell 13 som visar motsvarande källfördelning i tabellform.
Källfördelningen varierar kraftigt mellan olika områden. I de nordligaste delarna är läckage från
urbana markklasser och enskilda avlopp dominerande, medan de sydligaste områdenas läckage
främst härrör från skogs- och jordbruksmark. Enskilda avlopp är även där dominerande källor i
de områden de förekommer.
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Figur 47. Källfördelning av bruttoläckage av kväve per delavrinningsområde under de två hydrologiska
åren 1998-1999 samt 1999-2000. Cirklarnas relativa storlek motsvarar respektive områdes
totala kväveläckage (kg/km2).
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Tabell 13. Källfördelning av kväve i Tyresåns avrinningsområde per delavrinningsområde presenterat
som procent (%) av totala bruttoläckaget för respektive område.

0 0 0 76
0 0 0 88
5 30 37 9
0 0 0 98
0 21 0 36
0 0 0 38
0 0 7 26
0 0 0 81
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Deposition på sjöytor (%)

1
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
1
3
1
0
4
0
1
0
0
0
0

Våtmark (%)

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

12 1 3 2
0 0 0 0
0 5 0 0
12 0 0 4
8 0 3 2
3 0 0 10
15 0 1 3
0 0 0 4
0 1 0 6
23 15 0 0
1 0 0 6
1 16 0 0
15 3 18 2
7 2 5 3
2 0 1 4
14 1 1 1
1 0 29 0
9 0 0 2
10 1 24 2
0 12 0 0
4 0 0 0
0 4 0 0
10 0 20 11

2
15
1
0
3
6
6
10
4
8
4
8
0
1
1
4
7
6
3
1
5
2
0

0
0
0
0
0
0
1
0

0 9
0 0
0 7
0 0
0 9
1 1
1 15
0 15

Jordbruksmark (%)

Hygge (%)

10 10 21 11 26
0 0 0 0 85
0 0 0 0 94
20 5 10 2 7
8 3 5 32 10
47 0 0 0 34
14 15 9 8 28
18 0 0 0 55
27 0 0 0 29
0 0 0 0 50
27 0 0 0 27
1 0 0 0 75
9 0 0 0 47
11 4 7 2 42
17 0 15 17 14
6 16 23 3 19
0 0 0 0 59
8 0 1 0 28
9 2 0 12 25
0 0 0 0 88
0 0 63 0 28
0 0 0 0 94
51 0 0 0 8

öppen yta utan skogskontur (%)

Lövskog (%)

2
0
0
40
26
0
0
13
33
0
34
0
3
13
28
11
0
46
12
0
1
0
0

Annan öppen mark (%)

Skog barr- o blandskog (%)

Industriområde (%)

Låghusbebyggelse (%)

Fritidsbebyggelse (%)

15084
44
1369
2751
79086
435
3984
293
2144
840
5492
643
5191
12835
10550
21451
823
658
39000
116
1091
301
3438

126 0 0
182 0 0
22889 7 3
92 0 0
2387 17 9
6483 27 26
5819 4 2
812 0 0

Höghusbebyggelse (%)

Enskilda avlopp (%)

Albysjön
Barnsjön
Bylsjön
Dammträsk
Drevviken
Fatburen
Flaten
Grändalsjön
Gömmaren
Hacksjön
Kvarnsjön-Gladö
Kvarnsjön-Lissma
Lissmasjön
Lycksjön
Långsjön
Magelungen
Mörtsjön
Nedre Rudansjön
Orlången
Ormputten
Ramsjön
Rudträsket
Stranddikets
avrinningsområde
Svartsjön
Trehörningen-Hanveden
Trehörningen-Sjödalen
Trylen
Tyresö-Flaten
Ådran
Ågestasjön
Övre Rudansjön

Totalt N-tot (kg,år)

Delavrinningsområde

0 0
0 0
0 1
0 0
0 0
0 0
3 37
0 0

0
0
1
0
2
6
1
0

15
12
1
2
6
2
0
3
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Figur 48 visar den totala källfördelningen i Tyresåns avrinningsområde med avseende på
bruttoläckage av kväve under de två hydrologiska åren 1998-1999 och 1999-2000. Bebyggd
mark står för 40% av det totala bruttoläckaget av kväve. Skog, hygge och annan öppen mark för
sammanlagt 33%, enskilda avlopp för 17%, jordbruket för 7% och deposition på öppna
vattenytor för 3%. Källfördelningen kan sättas i relation till markanvändningen i Figur 9 och
Figur 10.

Figur 48. Källfördelning av bruttoläckage av kväve från hela Tyresåns avrinningsområde, totalt under de
två hydrologiska åren 1998-1999 samt 1999-2000.

Fosfor
Figur 49 och Figur 50 visar det beräknade läckaget av fosfor per delavrinningsområde i kg per
km2 och år som brutto- respektive nettovärden under de hydrologiska åren 1998-1999 och 19992000. Delområdena har klassats enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för arealförluster
för vattendrag. Klassningen är egentligen enbart relevant för nettoläckaget, då retention i sjöar
och vattendrag är bortdragen, men samma skala har använts i båda figurerna för att lättare kunna
jämföra dem. Se mer diskussion kring detta i det inledande stycket i avsnittet
Belastningsberäkningar. Figuren för nettoläckage visar att alla klasser finns representerade inom
Tyresåns avrinningsområde. De största delarna av Tyresåns avrinningsområde ligger inom klass
5, Extremt höga förluster och klass 4, Höga förluster.
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Figur 49. Beräknat bruttoläckage av fosfor (kg/km2, år) för perioden 1998-2000 i Tyresåns
delavrinningsområden.

Figur 50. Beräknat nettoläckage av fosfor (kg/km2, år) för perioden 1998-2000 i Tyresåns
delavrinningsområden. Områdena är klassificerade enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för arealförluster till vattendrag.

Figur 51 visar den beräknade retentionen av fosfor i sjöar i kg per km2 sjöyta och år under de
hydrologiska åren 1998-1999 samt 1999-2000. Retentionen per areaenhet är högst i de sjöar
som har stor belastningen av fosfor från uppströms liggande områden. Ingen hänsyn har tagits
till intern belastning av fosfor i sjöar.
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Figur 51. Beräknad fosforretention i Tyresåsystemets sjöar (kg/km2 sjöyta, år) under de hydrologiska
åren 1998-1999 samt 1999-2000.

Figur 52 visar beräknad månadsvis nettotransport av fosfor vid Flatens utlopp under de
hydrologiska åren 1998-1999 samt 1999-2000. En jämförelse har gjorts mot transporter
beräknade utifrån uppmätta fosforhalter multiplicerat med flöden som erhållits via
avbördningskurva för en pegel vid Flatens utlopp. Figuren visar en relativt god
överensstämmelse mellan de två transportberäkningarna med höga transporter under senhöst
och vår, samt lägre transporter under sommarhalvåret. Det högsta värdet beräknas vara 19 kg
kväve per månad, under mars 1999.
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Figur 52. Jämförelse mellan fosfortransporter (netto) beräknade med Watshman-systemet (vänstra
staplarna) och genom att multiplicera uppmätta halter med flöden som erhållits genom
pegelavläsningar och avbördningskurva vid Flatens utlopp (högra staplarna). Källa: uppmätta
halter, pegelavläsningar och avbördningskurva från Stockholm Vatten AB.
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Figur 53 visar beräknad månadsvis nettotransport av fosfor vid Orlångens utlopp under de
hydrologiska åren 1998-1999 samt 1999-2000. En jämförelse har gjorts mot transporter
beräknade utifrån uppmätta fosforhalter multiplicerat med flöden som erhållits via PULS-data
(SMHI). Transporterna som beräknats med Watshman-systemet är högre än de som beräknats
med uppmätta halter och PULS-data. Detta beror främst på att vattenföringsberäkningarna är
olika i de två beräkningsmetoderna (se även Figur 39 samt diskussion kring vattenföring i
avsnittet "Avrinningsberäkningar").
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Figur 53. Fosfortransport vid Orlångens utlopp. Jämförelse mellan nettotransporter beräknade med
Watshman-systemet (högra staplarna) och de transporter som erhålls genom att multiplicera
uppmätta halter med flöden som erhållits genom PULS-data (SMHI) från Orlångens utlopp
(vänstra staplarna). Källa: halter från Stockholm Vatten AB och PULS-data från Länsstyrelsen
i Stockholms län.

Figur 54 visar beräknad månatlig total uttransport av fosfor (netto) från Tyresåns
avrinningsområde under de två hydrologiska åren 1998-1999 och 1999-2000. Enligt
beräkningarna transporterades totalt 10 ton fosfor ut ur området under perioden 1998-10-01 1999-09-30, medan transporten under perioden 1999-10-01 - 2000-09-30 beräknades uppgå till
8 ton. Den största uttransporten sker normalt på hösten och vår-vintern, men den mycket regniga
sommaren 2000 beräknas även ha bidragit till stora transportmängder.
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Figur 54. Beräknad månatlig fosfortransport (netto) vid Tyresåns utlopp för de två hydrologiska åren
1998-1999 och 1999-2000.

Figur 55 visar källfördelningen av bruttoläckage av fosfor per delavrinningsområde, beräknat
under de två hydrologiska åren 1998-1999 och 1999-2000. Anledningen till att källfördelningen
visas för bruttoläckage och inte för nettoläckage är för att bruttoläckaget återspeglar hur mycket
varje källa verkligen släpper ut, oberoende av var i området källorna är placerade. För att
använda resultaten i exempelvis åtgärdsarbete bör man dels studera vilka områden som står för
en stor nettobelastning och dels vilka källor som står för det största bidraget inom dessa
områden. Se även Tabell 14 som visar motsvarande källfördelning i tabellform.
Källfördelningen varierar kraftigt mellan olika områden. I de områden som har industriområden
och enskilda avlopp står dessa två källor för den största belastningen.

Figur 55. Källfördelning av bruttoläckage av fosfor per delavrinningsområde inom Tyresåns
avrinningsområde
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Tabell 14. Källfördelning av fosfor i Tyresåns avrinningsområde per delavrinningsområde presenterat
som procent (%) av totala bruttoläckaget för respektive område.
Deposition på sjöytor (%)

77

Våtmark (%)

0 0 0 69
0 0 0 85
5 17 64 1
0 0 0 98
0 23 0 12
0 0 0 11
0 0 19 7
0 0 0 74

Jordbruksmark (%)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

öppen yta utan skogskontur (%)

10 16 19 29 7
0 0 0 0 81
0 0 0 0 91
16 6 7 4 1
5 3 2 51 2
75 0 0 0 14
17 27 9 26 9
28 0 0 0 22
26 0 0 0 7
0 0 0 0 41
26 0 0 0 7
2 0 0 0 66
15 0 0 0 19
14 7 7 7 13
13 0 10 34 3
7 25 23 7 5
0 0 0 0 44
7 0 1 0 7
9 3 0 33 7
0 0 0 0 82
0 0 84 0 11
0 0 0 0 92
73 0 0 0 3

Annan öppen mark (%)

Lövskog (%)

7
0
0
60
31
0
0
42
63
0
63
0
10
26
38
23
0
80
24
0
0
0
0

Hygge (%)

Skog barr- o blandskog (%)

Industriområde (%)

Låghusbebyggelse (%)

Fritidsbebyggelse (%)

1099
1
27
259
9818
21
247
14
166
20
431
14
244
826
1067
1470
21
55
2777
2
54
6
183

3 0 0
4 0 0
2651 9 2
2 0 0
142 45 12
444 57 29
442 8 2
17 0 1

Höghusbebyggelse (%)

Enskilda avlopp (%)

Albysjön
Barnsjön
Bylsjön
Dammträsk
Drevviken
Fatburen
Flaten
Grändalsjön
Gömmaren
Hacksjön
Kvarnsjön-Gladö
Kvarnsjön-Lissma
Lissmasjön
Lycksjön
Långsjön
Magelungen
Mörtsjön
Nedre Rudansjön
Orlången
Ormputten
Ramsjön
Rudträsket
Stranddikets
avrinningsom
Svartsjön
Trehörningen-Hanveden
Trehörningen-Sjödalen
Trylen
Tyresö-Flaten
Ådran
Ågestasjön
Övre Rudansjön

Totalt N-tot (kg,år)

Delavrinningsområde

0 5 0 5
0 0 0 0
0 0 7 0
0 4 0 0
0 2 0 3
0 2 0 0
0 7 0 1
0 0 0 0
0 0 1 0
2 29 19 0
0 1 0 0
0 1 22 0
0 9 2 43
1 3 1 21
0 1 0 0
0 6 0 0
2 2 0 46
0 3 0 0
0 4 0 18
0 0 17 0
0 2 0 0
0 0 5 0
0 6 0 13

1
0
0
1
0
5
1
2
2
0
2
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
5

1
18
2
0
1
3
2
5
1
8
1
9
0
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0
2
7
2
1
1
2
3
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0
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Figur 56 visar den totala källfördelningen i Tyresåns avrinningsområde med avseende på
bruttoläckage av fosfor under de två hydrologiska åren 1998-1999 och 1999-2000. Det största
bruttoläckaget (39%) av fosfor härrör från industriområden, vilka utgör enbart 8% av arealen.
Det totala bidraget från dagvatten från urbana områden beräknas uppgå till totalt ca 60 %,
medan enskilda avlopp beräknas bidraga med 26% av fosforläckaget.

Figur 56. Källfördelning av bruttoläckage av fosfor från hela Tyresåns avrinningsområde, totalt under de
två hydrologiska åren 1998-1999 samt 1999-2000.

Scenariestudier
Med hjälp av Watshmans scenarieverktyg (se beskrivning under avsnittet Scenarieverktyget) har
demonstrationsscenarier beräknats för de två avrinningsområdena Svartån och Tyresån. För
Tyresån har effekten av åtgärder mot enskilda avlopp beräknats.

Enskilda avlopp
Genom Watshmans scenarievertyg har alla enskilda avlopp inom Tyresåns avrinningsområde
med reningstyp "Okänd" eller "Slamavskiljare" satts till "Tank" för WC och "Slamavskiljare
och infiltration" för BDT. Resultaten presenteras dels som bruttoläckage av kväve och fosfor
per delavrinningsområde före och efter förändringen (Figur 57) och dels som skillnad i
transporterad mängd kväve och fosfor ut från varje delområde vid scenariet jämfört med
originalberäkningen (se Figur 58). Vad gäller kväve får åtgärderna till följd att fyra
delavrinningsområden övergår från klass 4 till klass 3 enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder för arealförluster i vattendrag (Figur 57). Totalt kommer utförseln av kväve
från Tyresåns avrinningsområde att minska med 14 ton per år (se Figur 58), vilket motsvarar
14% av beräknad utförsel under tidsperioden. Effekterna beräknas bli ännu större på fosforsidan
där stora delar av området förbättrar sitt tillstånd med en eller två klasser (Figur 57). Totalt
beräknas utförseln av fosfor från Tyresåns avrinningsområde kunna minska med drygt 2 ton per
år (se Figur 58), vilket motsvarar 24 % av den totala beräknade utförseln under tidsperioden.
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Figur 57. Beräknat bruttoläckage av kväve (ovan) och fosfor (nedan) vid ursprunglig modellberäkning (till höger) och scenarieberäkning över åtgärder mot
enskilda avlopp (till vänster) under de två hydrologiska åren 1998-1999 och 1999-2000
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Figur 58. Minskning av kväve- (till vänster) och fosfortransport (till höger) i kg per år ut ur varje delavrinningsområde till följd av scenarie över åtgärder mot
enskilda avlopp i Tyresåns avrinningsområde under de två hydrologiska åren 1998-1999 och 1999-2000
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Modellernas tillförlitlighet och felkällor
För att kunna använda resultaten från modellberäkningarna på rätt sätt är det viktigt att känna
till vilka antaganden som ligger bakom beräkningarna, samt vilka svagheter och felkällor som
finns. En modell är alltid en förenkling av verkligheten, uppbyggd för ett visst syfte. Modellerna
i Watshman-systemet är uppbyggda för att på ett tillförlitligt sätt beräkna månatlig transport och
källfördelning av fosfor och kväve på delavrinningsområdesnivå inom avrinningsområden.
Modellerna ska kunna implementeras i ett användarvänligt system som kan köras av
handläggare på kommun och länsstyrelse. Modellerna ska vara baserade på data som är kända,
relativt lättillgängliga och som på ett enkelt sätt ska kunna ändras, exempelvis vid
scenariestudier. Det får heller inte krävas allt för mycket datorkapacitet eller tid för att köra
modellerna. De ska vara relativt enkla att förstå så att slutanvändarna själva kan kalibrera och
göra enklare förändringar i dem, vilket även ställer krav på flexibilitet hos modellerna.
De modeller som implementerats i Watshman uppfyller alla ovanstående krav, även om det
finns möjligheter till förbättringar på ett antal punkter. Vad gäller tillförlitligheten är
överensstämmelsen med uppmätta data på en acceptabel nivå. Det är viktigt att poängtera att de
mätvärden som används för jämförelse också innehåller stora osäkerheter. Halterna är oftast
baserade på månatlig provtagning där ett enda tillfälle får representera hela månaden. De
verkliga variationerna kan vara mycket stora beroende på vattenföring, biologisk tillväxt etc.
Bristen på uppmätt vattenföring i Tyresåns avrinningsområde gör att resultatens tillförlitlighet är
svår att bestämma exakt. En rimlig bedömning låter sig dock göras.
Den största osäkerheten i beräkningarna orsakas av avsaknaden av en fosformodell som
behandlar intern belastning från sjösediment. Fosfordynamiken i sjöar är mycket komplex och
svårmodellerad eftersom ett stort antal parametrar styr processen. Som exempel på
styrparametrar kan nämnas införseln av externt fosfor, vattenomsättningen, syreförhållanden i
bottenvattnet, skiktningsförhållanden och bassänger, transporter mellan olika skikt och
bassänger, hur fosforn är bundet i sedimenten, mängden fosfor i sedimenten, fördelning mellan
transport och ackumulationsbottnar, temperatur samt hur de biologiska förhållandena ser ut i
sjön. Detta gör att det antingen krävs mycket indata (för en fysikalisk modell), eller väldigt
långa tidsserier för varje sjö som modelleringen ska utföras för (för en empirisk modell).
Komplexa dynamiska fosformodeller är inte lämpade för implementering i ett system som
Watshman eftersom de får svårt att uppfylla kraven på begränsade mängder indata,
användarvänlighet, och snabbhet hos systemet. Det rimliga vore att använda en extern modell
(utanför Watshman-systemet) för att ta fram enklare korrelationssamband för de viktigaste
sjöarna. Inom projektet har ett antal olika existerande sjömodeller studerats, men ingen av dem
har visat sig generellt applicerbar och lämpad för syftet. Utveckling av en egen dynamisk
sjömodell har därför påbörjats inom projektet, men brist på data har i kombination med
projektets begränsade budget gjort att den utvecklade modellen kräver ytterligare validering
innan den kan användas operativt.
De använda retentionsresultaten för kväve och fosfor i vattendrag och sjöar har varit svåra att
validera p.g.a. brist på data. Den största bristen i kväveretentionsmodellen är att den inte tar
hänsyn till i vilka former kvävet föreligger, eller till tillgång på kol och syre. Mer
utvecklingsarbete behövs för att få fram en bra retentionsmodell.
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Modellberäkningarna av avrinning och näringsläckage är till stor del baserat på schabloner och
typhalter. Dessa är ibland behäftade med osäkerheter som kan ge konsekvenser för resultatet,
speciellt på mycket lokal nivå och på en hög tidsmässig upplösning. Schablonerna är hämtade
från litteratur och forskningsresultat. Modellerna i sig är flexibelt uppbyggda och det är enkelt
att lägga in lokalt anpassade schabloner om sådana finns framtagna. Det går även att använda
olika schabloner för olika delar av ett avrinningsområde, vilket kan vara intressant för
inhomogena avrinningsområden där exempelvis läckaget från villaområden kan variera mycket
beroende på hur tätbebyggda områdena är. Detta förutsätter förstås att data över skillnaden
mellan olika områden finns tillgängligt. Det område där schablonerna är mest varierande i
litteraturen och därmed även bör ses som mest osäkra är gällande de enskilda avloppen.
Speciellt osäker är retentionen mellan avloppet och recipienten och dess beroende av avstånd,
lutning, jordart etc. Stora osäkerheter föreligger även i enskilda anläggningars reningsgrad
eftersom den oftast variera kraftigt mellan olika anläggningar bl a beroende på
markförhållanden, belastning och skötsel. Det är dessutom svårt att mäta reningseffekten,
speciellt från infiltrationsanläggningar.
Slutsatsen är dock att modellresultaten är så tillförlitliga att de kan användas för källfördelning
både geografiskt och sektoriellt, och för att ge en ungefärlig beräkning av effekterna av konkreta
åtgärdsförslag.
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Bilaga 1
Bilaga 1. I projektet använda beräkningar av markläckage från olika typer av markanvändning
(ej jordbruk som behandlas separat).
a) Svartåns avrinningsområde. Q = avrinning (mm/mån)
Markanvändning
Svartåns
avrinningsområde
Barrskog

Motsvarande
markanvändning enligt
referenser
Skog till Östersjön
(S bottenhavet + resten)

Referensorganisation

Tidsupplösning

N-tot
(kg/mån
, km2)
0.41*Q+
0.41
0.62*Q+
0.62
0.42*Q+
0.42
0.53*Q+
0.53
0.41*Q+
0.41
0.62*Q+
0.62
0.42*Q+
0.42
0.53*Q+
0.53
0.41*Q+
0.41
0.62*Q+
0.62
0.42*Q+
0.42
0.53*Q+
0.53

P-tot
(kg/mån,
km2)
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01

SLU-SMHI, TRKprojektet

DecemberFebruari
Juni-Augusti

Årsmedelvärde

N-tot
(kg/mån
, km2)
1.7*Q+1.
7
1*Q+1

Årsmedelvärde

1*Q+1

Årsmedelvärde

1.8*Q+1.
8
2*Q+2

P-tot
(kg/mån,
km2)
0.13*Q+0
.13
0.03*Q+0
.03
0.03*Q+0
.03
0.2*Q+0.
2
0.4*Q+0.
4
0.01*Q+0
.01
0.03*Q+0
.03
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.1*Q+0.
1
0.1*Q+0.
1

Mars-maj

Barrskog med stort
lövinslag

Skog till Östersjön
(S bottenhavet + resten)

SLU-SMHI, TRKprojektet

SeptemberNovember
DecemberFebruari
Juni-Augusti
Mars-maj

Barrskog,
tätortsklassning

Skog till Östersjön
(S bottenhavet + resten)

SLU-SMHI, TRKprojektet

SeptemberNovember
DecemberFebruari
Juni-Augusti
Mars-maj
SeptemberNovember

Markanvändning
Svartåns
avrinningsområde
Fritidsområde
Halvöppen parkmark

Motsvarande
markanvändning enligt
referenser
Fritidsfastighet
/kolonistugeområde
Övrig öppen mark

Halvöppen ängsgräsmark
Höghus

Övrig öppen mark
Flerfamiljsfastighet

Industri

Industrier

Kärr

Våtmark

Parkgräs

Övrig öppen mark

Skog

Skog till Östersjön
(S bottenhavet + resten)

Referensorganisation

Tidsupplösning

Miljöförvaltningen
Stockholm
Miljöförvaltningen
Stockholm
Miljöförvaltningen
Stockholm
Miljöförvaltningen
Stockholm
Sweco

Årsmedelvärde

Miljöförvaltningen
Stockholm
Miljöförvaltningen
Stockholm
SLU-SMHI, TRKprojektet

Årsmedelvärde
Årsmedelvärde
Årsmedelvärde
DecemberFebruari
Juni-Augusti
Mars-maj

Sluten bebyggelse

Industrier

Sweco

Småhus

Enfamiljsfastighet

Miljöförvaltningen
Stockholm
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SeptemberNovember
Årsmedelvärde
Årsmedelvärde

0.4*Q+0.
4
1*Q+1
0.41*Q+
0.41
0.62*Q+
0.62
0.42*Q+
0.42
0.53*Q+
0.53
1.5*Q+1.
5
1.5*Q+1.
5
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Bilaga 1
Markanvändning
Svartåns
avrinningsområde
Substratmark

Motsvarande
markanvändning enligt
referenser
Övrig öppen mark

Sumpskog

Skog till Östersjön
(S bottenhavet + resten)

Referensorganisation

Tidsupplösning

Miljöförvaltningen
Stockholm
SLU-SMHI, TRKprojektet

Årsmedelvärde
DecemberFebruari
Juni-Augusti
Mars-maj

Urbant

Industrier

Sweco

Ädellövskog

Skog till Östersjön
(S bottenhavet + resten)

SLU-SMHI, TRKprojektet

SeptemberNovember
Årsmedelvärde
DecemberFebruari
Juni-Augusti
Mars-maj

Öppen vattenyta

Atmosfärisk deposition

Sweco

SeptemberNovember
Årsmedelvärde

Markanvändning
Svartåns
avrinningsområde
Övrig lövskog

Motsvarande
markanvändning enligt
referenser
Skog till Östersjön
(S bottenhavet + resten)

Referensorganisation

Tidsupplösning

SLU-SMHI, TRKprojektet

DecemberFebruari
Juni-Augusti

Övrig öppen mark

Övrig öppen mark

Övrig öppen mark

Miljöförvaltningen
Stockholm
Miljöförvaltningen
Stockholm
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0.41*Q+
0.41
0.62*Q+
0.62
0.42*Q+
0.42
0.53*Q+
0.53
1.5*Q+1.
5
0.41*Q+
0.41
0.62*Q+
0.62
0.42*Q+
0.42
0.53*Q+
0.53
1.5*Q+1.
5

SeptemberNovember
Årsmedelvärde

N-tot
(kg/mån
, km2)
0.41*Q+
0.41
0.62*Q+
0.62
0.42*Q+
0.42
0.53*Q+
0.53
1*Q+1

Årsmedelvärde

1*Q+1

Mars-maj

Övrig mark

N-tot
(kg/mån
, km2)
1*Q+1

P-tot
(kg/mån,
km2)
0.03*Q+0
.03
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.1*Q+0.
1
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.02*Q+0
.02
P-tot
(kg/mån,
km2)
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.01*Q+0
.01
0.03*Q+0
.03
0.03*Q+0
.03
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b) Tyresåns avrinningsområde, Q = avrinning (mm/mån)
Markanvändning
Motsvarande
ReferensTyresåns
markanvändning enligt organisation
avrinningsområde
referenser
Annan öppen mark
Övrig öppen mark
Miljöförvaltningen
Stockholm
Fritidsbebyggelse
Fritidsfastighet
Miljöförvaltningen
/kolonistugeområde
Stockholm
Hygge
Hygge till Östersjön
SLU-SMHI, TRK(S bottenhavet + resten) projektet

Höghusbebyggelse
Industriområde
Låghus-bebyggelse
Lövskog

Markanvändning
Tyresåns
avrinningsområde
Skog barr- o
blandskog

Flerfamiljsfastighet

Miljöförvaltningen
Stockholm
Industrier
Sweco
Enfamiljsfastighet
Miljöförvaltningen
Stockholm
Skog till Östersjön
SLU-SMHI, TRK(S bottenhavet + resten) projektet

Motsvarande
markanvändning enligt
referenser
Skog till Östersjön
(S bottenhavet + resten)

Vatten

Övrigt vatten

Vatten med osäker
strandlinje
Våtmark

Övrigt vatten

Öppen yta utan
skogskontur

Övrig öppen mark

Våtmark

Referensorganisation
SLU-SMHI, TRKprojektet

Miljöförvaltningen
Stockholm
Miljöförvaltningen
Stockholm
Miljöförvaltningen
Stockholm
Miljöförvaltningen
Stockholm
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Tids-upplösning N-tot
(kg/mån,
km2)
Årsmedelvärde 1*Q

P-tot
(kg/mån,
km2)
0.03*Q

Årsmedelvärde

1.7*Q

0.13*Q

DecemberFebruari
Juni-Augusti

1.3*Q
1.55*Q

Mars-maj

1.33*Q

SeptemberNovember
Årsmedelvärde

1.45*Q
1.8*Q

0.02*Q0.76
0.02*Q0.76
0.02*Q0.76
0.02*Q0.76
0.2*Q

Årsmedelvärde
Årsmedelvärde

2*Q
1.5*Q

0.4*Q
0.1*Q

DecemberFebruari
Juni-Augusti

0.41*Q
0.62*Q

Mars-maj

0.42*Q

SeptemberNovember

0.53*Q

0.01*Q0.38
0.01*Q0.38
0.01*Q0.38
0.01*Q0.38

Tids-upplösning N-tot
(kg/mån,
km2)
December0.41*Q
Februari
Juni-Augusti
0.62*Q
Mars-maj

0.42*Q

SeptemberNovember
Årsmedelvärde

0.53*Q
0.4*Q

P-tot
(kg/mån,
km2)
0.01*Q0.38
0.01*Q0.38
0.01*Q0.38
0.01*Q0.38
0.01*Q

Årsmedelvärde

0.4*Q

0.01*Q

Årsmedelvärde

0.4*Q

0.01*Q

Årsmedelvärde

1*Q

0.03*Q

