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Bakgrund 

Föroreningstransport i den omättade markzonen är ett 

potentiellt hot mot både yt- och grundvattentäckter. 

Nederbördsvolymer och intensiteter är de parametrar 

som i huvudsak bestämmer föroreningstransportens 

hastighet och hur djupt föroreningarna transporteras. 

Klimatmodeller förutsäger att både nederbördsvolymer 

och intensiteter kommer att öka de närmaste 100 åren. 

Med bakgrund av detta vill vi undersöka förändringar i 

riskbedömning av föroreningstransport från punktkällor.  
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Målsättning 

Målet med studien är att besvara följande 

forskningsfrågor: 

 Vilka faktorer hos regndata styr 

transporthastigheten? 

 Vilka typer av klimatmodeller ger relevanta 

regndata för transportmodellering? 

 Hur kommer regnet att förändras i 

framtiden? 

 Hur kommer transporthastigheten att 

förändras i framtiden? 
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Begränsningar 

 Vattenlösliga föroreningar 

 Transport bara när marken inte är 

frusen (mars-september). 

 Föroreningar som sprids från 

punktkällor 
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Indata, regn och avdunstning 

Uppmätta regn- och 

avdunstningsdata från tre olika 

platser i Sverige användes 

 

A  Malmö 

B  Norrköping 

C  Petisträsk 

 

Tidsperioden som användes var 

1996 – 2010. 

 

Tidsupplösningen var 30 min 
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Jordtyper 

Tre jordtyper användes för varje plats. Dessa 

jordtyper representerar typiska svenska 

jordbruksjordar 

1) loamy sand 

2) Loam 

3) Clay loam 
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Simulering av föroreningstransport 

Simuleringar av föroreningstransport gjordes med den 

numeriska modellen HYDRUS 1D. Ett utsläpp av 

föroreningar gjordes 1 mars, koncentrationsprofilen i 

slutet september simulerades med modellen.  Femton 

olika år simulerades för varje tidsperiod (1996-2010, 

2035-2049, 2085-2099).  

 

Fem olika tidsupplösningar (dt) för indata användes 

(0.5, 1, 2, 4, and 24 h), simuleringarna gjordes med och 

utan hysteresis, ytavrinning och upptag av vatten 

genom rötter. 
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Kvantifiering av föroreningsspridning 
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Concentration Tre olika parametrar 

användes för att kvantifiera 

föroreningstransporten  

• Djupet för masscentrum 

av föroreningen, Zcom 

• Djupet där 

koncentrationen är högre 

än en tröskelnivå, Z0,2 

• Massan av förorening som 

når grundvattnet, Mgw 
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Resultat 

Malmö 

Soil 1 Soil 2 Soil 3 

0.619 0.303 0.226 

Norrköping 

Soil 1 Soil 2 Soil 3 

0.482 0.260 0.214 

Petisträsk 

Soil 1 Soil 2 Soil 3 

0.829 0.451 0.381 

 

Medelvärdet av Zcom (m) för perioden 1996-2010 

(dt = 0.5 h). 
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Resultat 
Variationen av Zcom (m) för perioden 1996-2010 

(Malmö). 
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y = 0.030x - 0.475 
R² = 0.795 Z
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Prec. (cm) 

Zcom mot P, Malmö, dt = 0.5 h, soil 1. Uppenbarligen 

beror nerträngningsdjupet inte endast på 

regnvolym! 

Resultat, beroende av P 
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Resultat, beroende av fördelningen av P över tiden 

Korrelationskoefficienter mellan olika parametrar beskrivande regnets 

fördelning i tiden och Zcom/Ptot (Malmö) 

Parameter Soil 1 Soil 2 Soil 3 

Ptot 0.768 0.820 0.720 

Standardavvikelse 0.662 0.758 0.747 

Max P/30 min 0.280 0.125 0.129 

Mid day 0.416 0.565 0.688 

Wet fraction 0.618 0.500 0.393 

No. of 30 min periods with P > 3 mm 0.373 0.577 0.527 

No. of 30 min periods with P > 5 mm 0.397 0.623 0.694 

No. of  rain events (>0.5mm) 0.535 0.557 0.489 

No. of large rain events (>10mm) 0.716 0.556 0.420 

P/event (>0.5 mm) 0.726 0.744 0.655 

P/large event (>10 mm) 0.492 0.549 0.505 

Volume of rain for rain events >10 mm 0.791 0.779 0.649 
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Resultat, beroende av fördelningen av P över tiden 

Från ovanstående resultat kan man sluta sig till att 

• Inte bara regnvolymer utan också hur regnet fördelas 

i tiden är av avgörande betydelse för 

transporthastigheten 

• Intensiva regn med kort varaktighet betyder mycket 

för transporthastigheten, särskilt i grova jordar 

• För att kunna göra en realistisk uppskattning av 

transporthastigheten måste man använda (punkt) 

nederbördsdata med hög tidsupplösning 

• Areella nederbörsserier ger inte bra uppskattningar 

av transporthastighet 

 

 



Magnus Persson, Lund University, Sweden 

Indata, regn och avdunstning 

Två framtida tidsperioder studerades, 2035-2049 och 

2085-2099. Två olika typer av projicerade framtidsdata 

användes: 

 Högupplöst (12,5 km) simulering med den regionala 

klimatmodellen RCA3, med klimatmodell ECHAM5 

(A1B) som randvillkor. 

 Nedskalade klimatmodelldata (DC): Delta Change 

(DC), 30-min observationerna skalas om i enlighet 

med de förväntade framtida förändringarna 

uppskattade från klimatmodellutdata. 

 Avdunstning är svår att uppskatta, men den kommer 

att öka i storleksordningen 5 - 10 % fram till 2100. 
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Framtida indata 

ECHAM5 förutspår (perioden mars till september) 

• Högre total volym runt 2050 och sedan viss återgång 

tillbaka till dagens nivåer i Malmö medan ökningen 

fortsätter något i Norrköping och Petisträsk 

• Högre maxintensiteter 

• Fler regntillfällen med kortare torrperioder 
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Framtida transporthastigheter 

Resultaten visar att 

 

• En ökad trasporthastighet runt 2050 och sedan en 

viss återgång till dagens nivåer (pga. högre 

avdunstning).  

• Ökningen är störst i norra Sverige på grund av högre 

effektiv nederbörd. 

• Ökningen är större i finkorniga jordar 

• Resultaten är dock känsliga för vilken typ av indata 

som används, DC är “bäst” 
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• För att korrekt förutspå hur fort föroreningar rör sig nedåt i 

marken från en punktkälla måste man använda detaljerade 

nederbördsserier. Detta ställer särskilda krav på 

nederbördsserier från framtida klimatprojektioner som är 

beräknade som areella medelvärde över ett förhållandevis 

stort område. 

• Klimatmodeller förutspår en ökad nederbörd under det 

innevarande seklet. Detta kommer att innebära en något 

större risk för föroreningsspridning ned till grundvattnet. I 

södra Sverige kommer dock en stor del av denna ökade risk 

motverkas av ökande avdunstning.  

• En effekt av resultaten är att skyddsområdena för grund- 

och ytvattentäckter bör ses över, särskilt i norra Sverige där 

transporthastigheten förväntas öka mest.  

Sammanfattning  
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Resultat, effekt av olika dt 

dt (h) 
Malmö Norrköping Petisträsk 

Soil 1 Soil 2 Soil 3 Soil 1 Soil 2 Soil 3 Soil 1 Soil 2 Soil 3 

0.5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

4 1.04 1.03 1.01 1.04 1.03 1.02 0.96 1.01 1.00 

24 1.06 1.01 1.03 1.08 1.02 1.01 1.00 1.04 1.01 

 

Förändringen av medelvärdet av Zcom under 1997-

2010 jämfört med värdet med dt = 0,5 h. 


