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ABSTRACT 

RUNOFF DYNAMIC IN FIVE SMALL CATCHMENTS. WATER BALANCE, RECESSION, STORAGE 
COEFFICIENT AND DYNAMIC GROUNDWATER STORAGE. 

Magnus Holmqvist, Jnstitute of Earth Sciences, Section of Hydrology, Uppsala University, Villavägen 16, 
752 36 Uppsala, Sweden. 

Changes of runoff in time and space are dependent on climate and season as well as on the physical properties of the 
catchment. Knowledge of changes in runoff dynamics intime and space is of great importance in the construction of 
hydrological models. The five catchments in this study were located in the NOPEX region. The region is 
approximately 50 x 100 krn2 and it is located northwest ofUppsala. The studied catchments varied in size from 0.45 
to 11.5 km2. Three small catchments were forested. The other catchments were larger and were dominated by 
woodlands and farrnlands. The studied period extended from July 1994 to July 1995. The runoff dynamics were 
studied through comparisons ofhydrographs, water balances, delays between snowmelt and runoff, variations in the 
runofffraction ofthe water input to the area and analysis ofrecession curves. The dynamic groundwater storage 
was estimated by integrating the recession equations. The storage coefficient was also estimated. The differences in 
runoff dynamics between the catchments were considerable in some cases despite physical similarities. The smallest 
wooded catchment showed very different runoff dynamics with !arge runoff peakflows <luring early fall, a very 
!arge runoff in the waterbalance, a short delay between snowmelt and runoff and a quick recession rate. The 
diffemces in runoff dynamics between the remaining three wooded catchments were not as accentuated. The 
catchment dominated by farmland held a unique position with a slow runoff response to precipitation and a 
recession curve with a different shape. The results of this study gave pointers to the processes that are of great 
importance in describing the runoff dynamics in hydrologic runoff mode Is. The sometimes !arge variation in runoff 
dynamics in space elucidates the problems with representativity associated with the use of regional mode! 
parameters. 

REFERAT 

AVRINNINGSDYNAMIK I FEM SMÅ OMRÅDEN. VATTENBALANS, RECESSION, 
MAGASINSKOEFFICIENT OCH DYNAMISKT V ATTENMAGASIN. 

Avrinningens förändring i tid och rum beror av såväl klimat och årstid som av avrinningsområdets fysikaliska 
egenskaper. Kunskap om förändringar i avrinningsdynamiken är av stor vikt vid konstruktion av hydrologiska 
modeller. Avrinningsområdena i denna studie ligger inom NOPEX-projektets försöksregion. Regionen är ungefär 
50 x 100 krn2 och ligger till största delen nordväst om Uppsala. Områdena varierade i storlek från 0,45 till 11,5 km2• 

Tre av områdena var rena skogsavrinningsområden. De övriga två områdena var avsevärt större och utgjordes till 
största delen av skogs- respektive jordbruksmark. Den studerade perioden sträcker sig från juli 1994 till juli 199 5. 
A vrinningsdynamiken studerades genom jämförelser av hydrogram, vattenbalanser, fördröjning snösmältning -
avrinning, förändringen av avrinningens andel av det till området tillförda vattnet och analys av recessionskurvor. 
Dynamiska vattenmagasin har uppskattats genom integration av recessionsekvationer och magasinskoefficienter har 
uppskattats. Skillnaderna i avrinningsdynamik mellan områdena var i vissa fall avsevärda trots likartade fysikaliska 
egenskaper. Det minsta skogdominerade avrinningsområdet uppvisade en mycket avvikande avrinningsdynamik 
med stora avrinningstoppar under tidig höst, en vattenbalans med mycket hög avrinning, liten fördröjning 
snösmältning - avrinning och snabb recession. De övriga tre skogsdominerade områdena hade inte lika accentuerade 
skillnader i avrinningsdynamiken. Det av jordbruksmark dominerade området intog även det en särställning med 
litet och långsamt gensvar på nederbörd och en recessionskurva som vars form inte liknade något annat område. 
Analysresultaten i detta arbete gav fingervisningar om vilka processer och förlopp som är av stor vikt vid 
beskrivning av avrinningsdynamiken i hydrologiska avrinningsmodeller. Den ibland mycket stora rumsliga 
variationen i avrinningsdynamik tydliggör de representativitetsproblem som är förknippade med användandet av 
regionala modellparametrar. 

Copyright© 1998, Magnus Holmqvist och Institutionen för geovetenskaper, Hydrologi, Uppsala universitet. 
Tryckt hos Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Uppsala 1998. 
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INLEDNING 

Vattenbalansen är en mycket central del vid kartläggning av vattenresurser. Särskilt viktig är 
avrinningens förändring i tid och rum. A vrinningsdynamiken för ett område är specifik för 
detta och beror förutom på klimat och årstid även på områdets fysikaliska egenskaper, så som 
topografi, geologi och markanvändning. Kunskap om rums- och tidsrelaterade förändringar i 
avrinningsdynamiken är av stor betydelse vid konstruktion av nya och förbättring av 
befintliga hydrologiska modeller. 

Information om ett områdes avrinningsdynamik finns tillgänglig i dess hydrogram. 
Vattenföringens förändring i tiden utgörs av upprepade flödesepisoder bestående av 
stegringsfas, toppvärde och recessionsfas. Flödesepisodemas utseende och placering i tiden 
beror av klimatet och de hydrologiska förhållandena i avrinningsområdet. Vattenföringen i ett 
vattendrag återspeglar de rådande hydrologiska förhållandena i avrinningsområdet. Sitt 
toppvärde når vattenföringen en tid efter det att vattentillförseln har upphört eller påtagligt 
minskat i intensitet (Grip och Rodhe, 1988). Fördröjningen uppkommer på grund av ett antal 
samverkande faktorer. Markfuktighet och grundvattennivå är båda faktorer som påverkar 
såväl fördröjningens storlek som vattenföringens toppvärde. Låg markfuktighet verkar 
reducerande på toppvärdet samt ökar fördröjningen. När nederbörden har fyllt på 
markvattenmagasinet till fältkapacitet kan nederbörden nå grundvattenmagasinet som 
därigenom kan bidra till avrinningen i större utsträckning. Då grundvattenytan ligger djupt tar 
det lång tid innan impulserna från nederbörden når grundvattnet. Detta medför att 
fördröjningen ökar och vattenföringens toppvärde minskar med ökande djup till 
grundvattenytan. I de fall grundvattenytan ligger högt kan mättade utströmningsområden 
bildas i låglänta partier samt i vattendragets närhet. Allt regnvatten som faller på mättade 
utströmningsområden i anslutning till vattendraget rinner snabbt av och bidrar till 
avrinningen. Mättade utströmningsområden kring vattendraget minskar fördröjningen och 
ökar vattenföringens toppvärde. Permanenta och temporära ytvattenmagasin så som sjöar, 
myrar och översvämningar ökar fördröjningen och reducerar toppvärdet samt drar ut 
flödesepisoden i tiden. Även avrinningsområdets storlek påverkar flödesepisodens utseende. I 
stora avrinningsområden påverkas avrinningen av flödesimpulser från områdets olika delar 
vid alltmer skilda tidpunkter. Dessutom blir flödesimpulsema svagare med ökande avstånd till 
vattendraget. Fördröjningen ökar, toppvärdet minskar och flödesepisoden blir utdragen i tiden 
då avrinningsområdets storlek ökar. Detta gäller under förutsättningen att de övriga 
förhållandena i området är lika. 

Analys av recessionskurvor är ett välkänt och flitigt använt redskap vid hydrologisk analys. 
Recessionskurvan ger upplysningar om de vattenmagasin som bidrar till avrinningen. Ju 
brantare recessionsförloppet är, desto snabbare dräneras avrinningsområdets vattenmagasin. 
Recessionskurvans form och därigenom den ekvation som beskriver recessionen beror av 
vilka egenskaper avrinningsområdets vattenmagasin har. Det finns i litteraturen ett antal 
metoder för att bestämma en för ett avrinningsområde karaktäristisk basflödesrecessionskurva 
(Tobes och Strang, 1964; Wingård, 1976). Hall (1968) definierar basflödet som den del av 
flödet som kommer från grundvatten eller andra fördröjda källor. De recessionsekvationer 
som i litteraturen används för att beskriva recessionsförlopp är såväl analytiska som empiriska 
(Tobes och Strang, 1964; Hall, 1968; Tallaksen, 1995). 
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Werner och Sundquist ( 1951) fann att utflödet från en sluten akviferer kan beskrivas av en 
summa exponentialtermer. De fann även att en hyperbolisk ekvation väl beskriver utflödet 
från en öppen akvifer. Hornberger m. fl. (1970) kom fram till samma resultat som Werner och 
Sundquist genom att numeriskt lösa Boussinesq' s ekvation. Kvalitativa samband mellan 
geologi och recessionshastighet har rapporterats av bland andra Ayers och Ding (1967). Det 
finns förutom de kvalitativa studierna även studier där medelvärden för recessionskonstanten 
har härletts för olika fysiografiska regioner eller geologiska formationer (Kinsel, 1963; 
Ando m. fl., 1986). 

Integration av recessionskurvan ger en uppskattning av avrinningsområdets dynamiska 
vattenmagasin (Kinsel, 1963; Foster, 1974; Korkrnaz, 1990). Kinsel (1963) presenterade en 
metod för att jämföra avrinningsområden och geologiska formationer med akviferers 
maximala magasineringskapacitet. Foster ( 197 4) integrerade recessionskurvan för att 
uppskatta vattenavgivningstalet för tre lagringselement i en kalkakvifer. Korkrnaz (1990) 
uppskattade den årliga grundvattenpåfyllningen till en karstakvifer genom integration av 
recessionskurvan. 

NOPEX-projektet (Northern hemisphere climate processes land-surface experiment) syftar till 
att öka förståelsen för flödet av vatten, energi och koldioxid i gränsytan mark-vegetation
atmosfär i ett nordeuropeiskt skogsdominerat landskap. I delprojektet 'Rumslig variation i 
avrinning, markfuktighet och grundvattennivåer och dess relation till terrängparametrar' 
studeras bland annat hur avrinningen varierar med topografin. För denna studie har fem små 
avrinningsområden valts ut. Buddby, Dansarhällama och Östfora är alla rena 
skogsavrinningsområden som är mindre än en kvadratkilometer. Avrinningsområdena Stab by 
och Sundbromark är avsevärt större och utgörs till största delen av skogs- respektive 
jordbruksmark. 

Syftet med denna studie var att kartlägga likheter och skillnader i avrinningsdynamiken i de 
studerade områdena. Målet har varit att arbetet skall kunna utgöra ett underlag för förbättring 
och utveckling av modellparametrar som beskriver avrinningsdynamiken i hydrologiska 
modeller. A vrinningsdynamiken har studerats genom jämförelser av hydrogram, vattenbalans, 
fördröjning mellan snösmältning och avrinning, förändringen av avrinningens andel av det till 
området tillförda vattnet och analys av respektive områdens recessionskurvor. Det dynamiska 
vattenmagasinet uppskattades i alla fem områdena genom integration av 
recessionsekvationerna. Vattenmagasinet har i tre områden sedan relaterats till 
medelgrundvattennivån i respektive område så att magasinskoefficienter har kunnat 
uppskattas. 
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MATERIAL OCH METODER 

Områdesbeskrivning 

De fem små avrinningsområden som studerats i detta arbete ligger alla inom 
NOPEX-projektets försöksregion (figur 1). Regionen är ungefär 50 x 100 km2 stor och ligger 
till största delen nordväst om Uppsala i Uppland och Västmanland. Regionen utgörs av ett 
moränlandskap täckt med relativt tunna lager morän ovanpå en kristallin berggrund. Det 
förekommer även områden med tjockare lera och berg i dagen. Utmärkande för regionen är de 
små topografiska skillnaderna samt den boreala barrskogen (Lundin och Halldin, 1994). 
Medelvattenbalansen inom NOPEX-regionen utgörs av en nederbörd på 730 mm/år varav 
avdunstning och avrinning utgör 460 mm/år respektive 270 mm/år (Seibert, 1994). 

Avrinningsområdena Buddby, Dansarhällama och Östfora är små moräntäckta 
skogsavrinningsområden i den norra delen av NOPEX-regionen. Buddby och Dansarhällama 
är relativt lika medan Östfora avviker. Stabby och Sundbromark är två avsevärt större 
avrinningsområden i den södra delen av NOPEX-regionen. Stabby utgörs till största delen av 
skogstäckt moränmark medan Sundbromark utgörs av jordbruksmark. 

1"'1... 

[:-{' · ) + Buddy c;. · /f ämnaren 

(S 
+ Dansarhällarna 

• Björklinge 

+ Östfora 

•Sala + Sundbromark 

• Uppsala 

+Stabby 

Figur l: Översiktskarta över NOPEX-projektets försöksregion och de fem avrinningsområdena. 



Buddby 
Avrinningsområdet Buddby (figur 2) är 0,49 km2 och är beläget i den nordöstra delen av 
NOPEX-regionen (figur 1 ). I Rikets koordinatnät 2,5 gon väst har utloppet från området 
koordinaterna, latitud 160719 och longitud 667337. Den maximala höjdskillnaden inom 
området är 10 meter. Berggrunden utgörs av urgranit, så kallad gnejsgranit, ovanpå vilken 
sandig-moig morän vilar. Moränytorna i området är inte påverkade av svallning 
(Persson, 1982). Avrinningsområdet är skålformat och relativt cirkulärt till formen. Den 
dominerande vegetationstypen är grov barrskog. Det finns även en mindre del med yngre 
granskog, 2-3 meter hög. Ungefär en tredjedel av området utgörs av sumpskog. Denna är 
belägen i områdets lägsta del nära utloppet. Bäcken som dränerar området har sitt lopp rakt 
igenom sumpskogen. Mätdammen vid utloppet från området har ett 120° skarpkantat 
triangulärt överfall. 

Dansarlzällarna 
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Det till ytan 0,94 km2 stora avrinningsområdet Dansarhällarna (figur 3) är även det beläget i 
den nordöstra delen av NOPEX-regionen (figur 1). Utloppet från området har koordinaterna, 
latitud 158920 och longitud 666406. Området är avlångt till formen, ungefär tre gånger så 
långt som brett och den maximala höjdskillnaden är 10 meter. Berggrunden utgörs av 
gnejsgranit ovanpå vilken morän av sandig-moig typ förekommer (Grånäs, 1990). Området 
har avverkats och återplanterats i olika omgångar. Den dominerande vegetationstypen är 
barrskog av varierande ålder och storlek. Ungefär 10% utgörs av myrmark. Denna är belägen 
centralt i området samt i de lågt liggande delarna vid utloppet. Bäcken som dränerar området 
rinner rakt igenom detsamma. Vid avrinningsområdets utlopp finns en mätdamm med ett 120° 
skarpkantat triangulärt överfall. 

Östfora 
Centralt i NOPEX-regionen (figur 1) ligger avrinningsområdet Östfora (figur 4) med utloppet 
beläget på latitud 157705 och longitud 665145. Området är 0,45 km2 (Pettersson och 
Phersson, 1994) stort och har en total höjdskillnad på 28 meter. Berggrunden består av 
gnejsgranit. I området förekommer två typer av morän, lerig sandig-moig morän och sandig
moig morän (Grånäs, 1990). De högre delarna av området är kraftigt svallpåverkade. På de 
mest exponerade höjderna har moränen omlagrats till svall grus. Avrinningsområdet kan delas 
in i två delområden med avseende på landskapstyp. Den övre delen domineras av myrmark 
och den nedre av moränmark med inslag av berg i dagen. Den totala andelen myrmark uppgår 
till 30%. Bäcken som dränerar området har sin början i Trappmossarna i den övre 
myrmarksdominerade delen och har i den nedre delen sitt lopp i en dalgång vars sidor utgörs 
av moränsluttningar och berg i dagen. Vid utloppet från avrinningsområdet fanns fram till 
september 1996 en mätdamm med ett 90° skarpkantat triangulärt överfall. En ny damm med 
ett 120° skarpkantat triangulärt överfall byggdes i september 1996. Tidigare har några av 
myrarna i området undersökts av Pettersson och Phersson (1994). Eklund (1996) studerade 
grundvattendynamiken i en sluttning i anslutning till bäcken i områdets nedre del. 
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Stab by 
I den södöstra delen av NOPEX-regionen (figur 1) ligger avrinningsområdet Stabby (figur 5). 
Utloppet från området är beläget på latitud 159982 och longitud 663200. Området är 6,4 km2 

(Bergkvist, 1971 a) stort och den maximala höjdskillnaden inom området är 37 meter. 
Berggrunden utgörs av förgnejsade granitbergarter. Frekvensen berg i dagen är mycket hög, 
även frekvensen kärr och mossar är hög. Området täcks av glaciala leror och morän av grusig
sandig typ (Svantesson, 1991 ). Lerorna förekommer framför allt i dalarna medan moränen 
återfinns i de högre delarna. Området delas av ett flertal större och mindre dalbildningar. 
Dalbottnarna i de större dalarna utgörs av jordbruksmark och de övriga delarna, cirka 80%, 
består av skogsmark. Den dominerande vegetationstypen är barrskog. Området avvattnas av 
tre större bäckar som följer de största dalbildningarna i området. Dessa bäckar rinner samman 
och bildar den bäck som leder vattnet till avrinningsområdets utlopp. Vid utloppet från 
området finns ett 120° skarpkantat triangulärt överfall. Tidigare studier i området har 
genomförts av bland annat Bergkvist ( 1971 a, b) och Rodhe ( 1987). 

Sund bromark 
Avrinningsområdet Sundbromark (figur 6) är 11,5 km2 stort (Bergkvist, 1971 a) och det 
största området i denna studie. Det ligger i den sydöstra delen av NOPEX-regionen (figur 1) 
och har sin utloppspunkt på latitud 159711 och longitud 664556. Den totala höjdskillnaden i 
området är 20 meter. Berggrunden består av förgnejsade granitbergarter, gnejsgraniter. 
Området täcks till stora delar av postglacial lera (Svantesson, 1991 ). Denna förekommer 
främst i dalsänkorna. I de högre belägna delarna förekommer glacial lera samt mo och mjäla. 
Sandig-moig morän finns på höjderna i den östra delen av området. Området består till 80% 
av jordbruksmark. Den resterande delen utgörs mestadels av träddungar och trädridåer i 
anslutning till höjder, bebyggelse, diken och vägar. Avrinningsområdet Sundbromark är till 
stor del täckdikat, men det är oklart i vilken utsträckning detta är gjort. Dräneringen av 
området sker i de två större diken som strax uppströms avrinningsområdets utlopp flyter 
samman och bildar det dike som för vattnet ut ur området. Dammen vid avrinningsområdets 
utlopp har ett skarpkantat triangulärt överfall som för låga vattenstånd har en överfallsvinkel 
på 75° och som vidgar sig till 150° för högre vattenstånd. Bergkvist (1971 a, b) genomförde i 
avrinningsområdet en beskrivande studie av dräneringsvägar, erosion, sedimenttransport etc. 
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Figur 2: Avrinningsområdet Buddby. Utloppet har koordinaterna, latitud 160719 och longitud 667337. 
Underlag Gröna kartan ©Lantmäteriverket, medgivande 507-98-1749. 

Figur 3: Avrinningsområdet Dansarhällarna. Utloppet har koordinaterna, latitud 158920 och longitud 666406. 
Underlag Gröna kartan ©Lantmäteriverket, medgivande 507-98-1749. 
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Figur 4: Avrinningsområdet Östfora. Utloppet har koordinaterna, latitud 157705 och longitud 665145. 
Underlag Gröna kartan ©Lantmäteriverket, medgivande 507-98-1749. 

Figur 5: Avrinningsområdet Stabby. Utloppet har koordinaterna, latitud 159982 och longitud 663200. 
Underlag Gröna kartan ©Lantmäteriverket, medgivande 507-98-1749. 
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Figur 6: Avrinningsområdet Sundbromark. Utloppet har koordinaterna , latitud 159711 och longitud 664556. 
Underlag Gröna kartan ©Lantmäteriverket, medgivande 507-98-1749. 

Hydrologiska data 

De data som denna studie bygger på har samlats in under perioden 940630-950701 med vissa 
avvikelser. Vattenföring, nederbörd och lufttemperatur har registrerats kontinuerligt i Buddby, 
Dansarhällarna, Sundbromark och Östfora inom ramen för NOPEX-projektet. 
Vattenföringsdata för Stabby har tagits från SMHI:s vattenföringsstation med samma namn. 
Dessutom har nederbördsdata från SMHI:s klimatstationer Ultuna, Uppsala flygplats, Harbo 
och Films Kyrkby använts samt lufttemperaturdata från Ultuna. 

Vattenföring 
Vattenföringen från respektive avrinningsområde mättes i en damm vid utloppen. Dammarna 
hade alla triangulära skarpkantade överfall, men med olika vinklar. Överfallet i Sundbromark 
hade en mer komplicerad utformning (figur A-1). Tryckgivare registrerade kontinuerligt 
vattenståndet i mätdammarna. Detta lagrades var tionde minut i en datalogger. I Stabby 
utfördes vattenståndsmätningarna av SMHI med en registrerande pegel. Pegeln mäter 
vattenståndet med en flottör och registrerar detsamma kontinuerligt på en roterande trumma. 
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Nederbörd 
Nederbörden registrerades i fyra av de fem avrinningsområdena med In Situ regnmätare 
(Seibert och Moren, 1994). I Sundbromark och Östfora fanns dessutom regnmätare med 
vippkärl. In Si tu mätarna lagrade regndata på en datalogger var tionde minut. In Situ mätarna 
kan inte mäta nederbörd i form av snö. Under tiden 941115-950515 användes därför 
dygnsnederbörden från den till respektive område närmast belägna SMHI stationen. I Stabby 
fanns ingen regnmätare installerad så här användes dygnsnederbörden från SMHI:s 
klimatstation i Ultuna, belägen cirka 5 km sydväst avrinningsområdets utlopp. 

Snötaxering 
En snötaxering utfördes 950224 i Dansarhällarna och Östfora av studenter vid Programmet för 
hydrologi vid Uppsala universitet. Vid taxeringen togs ett snöprov var tjugonde meter längs 
förutbestämda kompasskurser. Vid varje provpunkt mättes snödjupet och ett snöprov togs 
med snörör. Provet vägdes på plats med en fjädervåg. Även snötäckningsgraden uppskattades. 
Medelvattenmängd och medeldensitet beräknades för varje vegetationstyp samt för hela 
området. 

Lufttemperatur 
Lufttemperaturen mättes i eller i närheten av fyra av de fem områdena. Lufttemperaturen för 
Östfora mättes i Siggefora cirka 3,5 km nordväst avrinningsområdets utlopp. Mätningarna där 
gjordes på 25 meters höjd över barrskog. Temperaturen för Dansarhällarna mättes i Norunda, 
cirka 4 km öster avrinningsområdets utlopp, på 28 meters höjd över barrskog. I Buddby och 
Sundbromark mättes lufttemperaturen i avrinningsområdena. Mätningarna skedde i marknivå. 
Lufttemperaturmätningarna utfördes var tionde minut och lagrades på dataloggrar. För Stabby 
användes dygnsmedeltemperaturen från SMHI:s klimatstation i Ultuna. 

Grundvattennivåer 
De grundvattennivåer som använts i denna studie är manuellt mätta med klucklod. 
Mätningarna har under hösten -94 och vintern -95 skett med ojämna intervall. Det var först i 
maj -95 som mätningarna började utföras regelbundet (veckovis). 

Korrektion och komplettering av vattenståndsdata 
De vattenståndsdata som använts i denna studie var i många fall i behov av korrigeringar och 
kompletteringar. De korrigeringar som utfördes av vattenstånden var främst borttagande av 
tillfällen där vattenståndet hade en kraftig ökning följd av en lika kraftig minskning under en 
mycket kort tid. Vattenståndsökningen var i dessa fall helt omotiverad då det inte fanns någon 
nederbörd som kunde ge upphov till ökningen. Vattenståndsökningens varaktighet var 
dessutom mycket kort vilket talar för att det var fråga om en temporär dämning eller felaktiga 
värden från tryckgivare. Dessa omotiverade korta vattenståndsökningar avlägsnades och 
värden interpolerades linjärt mellan värdena före och efter ökningen. Ett flertal tidsserier 
innehöll kortare eller längre perioder där data saknades på grund av problem med loggrar, 
tryckgivare och rådata. Under kortare perioder utan data utfördes linjär interpolering mellan 
föregående och efterkommande värden. Kompletteringen av vattenföringen i Sundbromark 
under de längre perioderna utan data utfördes med hjälp av data från en registrerande pegel 
med pappersskrivare. Tidsupplösningen på den registrerande pegeln var två timmar och de 
data som korrigerades hade en upplösning på tio minuter. På grund av skillnaden i 
tidsupplösning och linjetjockleken hos den registrerande pegeln gjordes endast linjära 
interpolationer mellan värden vid distinkta förändringar i vattenståndet. 
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Analysmetoder 

Avrinning 
Avrinning är det vatten som återstår av det till avrinningsområdet tillförda vattnet då 
avdunstning och lagring räknats bort. Avrinningen i ett vattendrag kan mätas på ett flertal 
olika sätt. Mätningarna kan ske både manuellt och kontinuerligt. Momentana mätningar av 
vattenföring och vattenstånd användes för att upprätta avbördningskurvor. Metoderna som 
användes för de momentana mätningarna som utfördes i Buddby, Dansarhällarna, 
Sundbromark och Östfora var flygel, volym-tid och saltutspädnings metoderna. Vilken av 
metoderna som användes avgjordes framför allt av vattenföringens storlek och vattendragets 
utformning. De momentana vattenföringsmätningarna i Stabby utfördes av SMHI. Metoden 
som används rutinmässigt av SMHI är flygelmetoden. 

Vid flygelmätningar av vattenföringen är det en nödvändighet att vattenföringens storlek och 
vattendragets tvärprofil uppfyller de förutsättningar metoden kräver. Vattenföringen måste 
minst vara så stor att flygelns propeller går fri från botten och inte bryter vattenytan i hela 
vattendragets tvärprofil. Strömningen på mätplatsen bör vara laminär och strömlinjerna 
ortogonala mot vattendragets tvärprofil. 

Volym-tid metoden kan användas om det finns möjlighet att samla upp allt vatten som 
passerar ett överfall. Metoden är inte användbar då vattenföringen är för stor. Vattnet samlas 
upp i ett kärl med känd volym. Tiden t som det tar att samla en viss volym vatten V mäts och 
vattenföringen kan sedan beräknas enligt: 

Q=v 
t 

(1) 

Utspädningsmetoden kan användas i de fall omblandningen i bäcken är så stor att den 
saltlösning som slås i vattendraget uppströms mätplatsen blandas om fullständigt. På 
mätplatsen registreras sedan hur vattnets konduktivitet förändras i tiden. Vattenföringen 
beräknas enligt: 

(2) 

Där V är saltlösningens volym, k är en konstant som relaterar konduktivitet till saltlösningens 
koncentration, Kj och Kb är den registrerade konduktiviteten respektive 
bakgrundskonduktiviteten och ~t tiden mellan inbördes registreringar. 
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Vattenföringen i de respektive områdena bestämdes med en avbördningskurva som relaterar 
vattenstånd till vattenföring. För Buddby, Dansarhällarna och Östfora bestämdes en teoretisk 
avbördningsekvation enligt Roberson och Crowe (1993): 

s (e) s Q=-·µ·frg·tan - ·H2 
15 2 

(3) 

Där µ är utströmningskoefficienten, 8 är överfallsvinkeln och H är vattenståndet över 
vinkelspetsen. Utströmningskoefficienten kompenserar för de viskösa effekter som 
uppkommer på grund av att strömlinjerna konvergerar nedströms överfallets plan. 
Ekvation (3) anpassades till ett antal momentana mätningar av vattenstånd och vattenföring. 
Även en empirisk avbördningsekvation anpassades till de momentana mätningarna. Den 
empiriska ekvationen skrevs på formen: 

(4) 

Där a och iJ är konstanter som bestäms empiriskt och H är vattenståndet över vinkelspetsen. 

I Sundbromark var det skarpkantade triangulära överfallet av ett mer komplicerat slag 
(figur A-1). En teoretisk avbördningsekvation härleddes genom integration över överfallets 
totala tryckhöjd (appendix A). Denna anpassades till samtidiga mätningar av vattenstånd och 
vattenföring. Dessutom anpassades empiriska avbördningsekvationer till de momentana 
mätningarna. Den empiriska ekvation som anpassades för vattenstånd upp till 30 cm var 
ekvation (4) och för högre vattenstånd anpassades polynom av olika grad. 

Kriteriet som användes vid val av avbördningsekvation var att få så god anpassning till de 
momentana mätningarna av vattenstånd och vattenföring som möjligt. Anpassningen av de 
empiriska avbördningsekvationerna utfördes med regression medan de teoretiska optimerades 
med hjälp av minsta kvadratmetoden. I de fall det inte gick att med blotta ögat avgöra vilken 
av ekvationerna som var bäst användes minsta kvadratmetoden. 

Vattenbalans 
Vattenbalansekvationen kan skrivas enligt ekvation (5) under förutsättning att det enda vatten 
som tillförs området är nederbörden samt att vattenlagrets storlek är detsamma vid periodens 
början som vid dess slut. 

P=Q+E (5) 

P är nederbörden, Q är avrinningen och E är den verkliga avdunstningen. Samtliga variabler 
har enheten mm/tid. Vid bestämning av vattenbalansen användes vattenföringen från 
respektive avrinningsområde samt nederbördsvärden från den till området närmast liggande 
SMHI stationen. På grund av systematiska mätfel vid SMHI:s nederbördsmätningar 
underestimeras nederbörden (Eriksson, 1983). De tre viktigaste systematiska felen är vind-, 
avdunstning- och vätningsfel. 



Tabell 1: Använda korrektioner av systematiska mätfel för SMHI:s nederbördsdata. 

Typ av mätfel 
Vindfel 

A vdunstningsfel 

Vätningsfel 

Korrektion 
1, 15 
1, 11 
1,07 
0,5 mm/månad 
1,5 mm/månad 
0 mm/månad 
1 mm/månad 

Tidsperiod 
dec. - mars 
april och nov. 
maj - okt. 
mars, april, sept. och okt. 
maJ - aug. 
nov. - feb. 
hela året 
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Vindfelet uppkommer på grund av turbulens kring nederbördsmätaren. Nederbörden, 
framförallt snö och duggregn, blåser förbi mätaren. A vdunstningsfelet utgörs av avdunstning 
från uppsamlingskärlet innan det töms. Vid tömning av uppsamlingskärlet blir det kvar en 
liten mängd vatten i kärlet som således aldrig blir mätt. Detta utgör vätningsfelet. De 
systematiska felen i nederbördsdata i södra Sverige korrigeras enligt tabell 1. Vindfelet 
korrigeras genom att dygnsnederbörden multipliceras med korrektionen, medan 
avdunstningsfelet och vätningsfelet korrigeras genom addition av korrektionen till 
månadsnederbörden. 

Fördröjning snösmältning - avrinning 
Fördröjningen mellan maximal snösmältning och maximal avrinning ger en uppfattning om 
hur lång tid det tar för flödesimpulsema från smältvattnet att påverka avrinningen. De 
fluktuationer i avrinning som snösmältningen ger upphov till uppkommer på grund av att 
snösmältningen har en dygnsvariation med störst smältningsintensitet under eftermiddagen 
och ingen eller mycket liten smältning under natten (Grip och Rodhe, 1988). Fördröjningen 
mellan snösmältning och vattenföring definierades som tidsskillnaden mellan 
lufttemperaturens och vattenföringens toppvärden. Snösmältningen antogs vara störst då 
lufttemperaturen antog sitt högsta värde. Att det tar tid för flödesimpulsema från smältvattnet 
att påverka avrinningen beror bland annat på att snötäcket inte dräneras förrän mängden vatten 
överstiger en tröskelnivå. Hur mycket smältvatten som kan lagras i snötäcket är beroende av 
snökvaliteten. En förutsättning för att bestämma fördröjningen mellan snösmältning och 
avrinning är att det finns ett snölager i avrinningsområdet. De smälttillfällen som analyserats 
var perioder då endast snösmältningens intensitet bidrog till dygnsfluktuationer hos 
vattenföringen, perioder utan nederbörd. En medelfördröjning beräknades för de antal dagar 
varje smältperiod varade. 

Recession 
Recessionsanalys är ett väl beprövat instrument för hydrologisk analys. Recessionskurvan 
innehåller generell information om de vattenmagasin som bidrar till avrinningen från området. 

Recessionskurvan är det hydrogram man får under perioder utan nederbörd, det vill säga när 
vattnet som bidrar till avrinningen endast tas från områdets vattenmagasin. Hall (1968) 
definierade basflödet som det flöde som kommer från grundvattnet eller andra fördröjda 
källor. Traditionellt har recessionskurvor konstruerats med grafiska metoder. De mest 
använda är korrelations och 'matching strip' metoderna (Tobes och Strang, 1964). 
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Korrelationsmetoden, i vilken vattenföringen Q(t) ritas mot vattenföringen ett tidsintervall 
senare Q(t+~t), har i denna studie använts för att avgöra om recessionsförloppet kunde anses 
vara exponentiellt avtagande eller ej. Om recessionen avtar exponentiellt ger Q(t) mot Q(t+~t) 
upphov till en rät linje med lutning k, där k = e·a i ekvation (7). 

Q(t+M) 
k = Q(t) (6) 

En recessionskurva för respektive område konstruerades med 'matching strip' metoden. 
Metoden går till så att individuella recessionssegment plottas och förskjuts horisontellt till att 
dess huvuddelar överlappar varandra. Därefter beräknas en medelrecessionskurva till vilken 
en recessionsekvation kan anpassas. Kravet som ställdes på de individuella 
recessionssegmenten som användes vid konstruktionen av recessionskurvan var att 
vattenföringen inte fick öka. Den första och sista delen av recessionsperioden användes inte. 
Detta för att minimera inverkan av ytavrinning och av nästa regntillfälle. Recessionskurvoma 
konstruerades med tiominutersvärden på avrinningen i alla avrinningsområden utom Stabby. 
För att få mjukare och jämnare kurvor räknades dessa om till timvärden. I Stabby användes 
tvåtimmarsvärden på avrinningen då detta var den kortaste tidsperiod som fanns att tillgå. 

Det finns ett stort antal mer eller mindre välkända recessionsekvationer. Den mest använda är 
den enkla exponentialekvationen (ekvation 7) som enligt Werner och Sundqvist (1951) och 
Homberger m.fl. (1970) beskriver utflödet från en sluten akvifer. 

Q(t) = Q(O) · e-0 ·1 (7) 

Q(t) är vattenföringen vid tiden t, Q(O) är vattenföringen vid t = 0 det vill säga vid 
recessionens begynnelse och a är recessionskonstanten. Problemet med den enkla 
exponentialekvationen är att den många gånger inte på ett tillfredsställande sätt klarar av att 
beskriva hela recessionsförloppet. Detta gäller speciellt då vattenföringen varierar inom ett 
stort intervall. En ekvation som har visat sig ge goda resultat är den hyperboliska 
enparameterekvationen. 

Q(t) = Q(O) · (1 + c · t)-2 (8) 

Q(t) är vattenföringen vid tiden t. Q(O) är vattenföringen vid recessionens begynnelse, t = 0, 
t är den tid som förflutit sen recessionen startade. Den hyperboliska recessionskonstanten 
betecknas c. Denna ickelinjära ekvation har i tidigare studier visat sig beskriva utflödet från en 
öppen akvifer (Werner och Sundqvist, 1951; Homberger m.fl., 1970). Ett problem med många 
recessionskurvor erhållna från hydrografer är att de trots ickelinearitet inte kan beskrivas med 
den hyperboliska enparameterekvationen (Hall, 1968). 
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Under antagandet att basflödet utgörs av två komponenter, en konstant och en avtagande, kan 
en variant av den hyperboliska ekvationen erhållas (Tobes och Strang, 1964; Hall, 1968). 

Q(t)=(Q(O)-b)·(l+c·t)-2 +b (9) 

Där Q(t) och Q(O) liksom tidigare är vattenföringen vid tiden t respektive vid t = 0, c är 
recessi( :iskonstanten och b är det gränsbasflöde som avrinningen asymptotiskt närmar sig vid 
stora t. 

Recessionskonstanter som bestäms för recessionsförlopp som beskrivs av någon typ av 
hyperbolisk ekvation gäller endast för den begynnelsevattenföring Q(O) som de bestämts för. 
Vid modellering av recessionen i ett vattendrag där recessionen beskrivs av en hyperbolisk 
recessionsekvation hålls begynnelsevattenföringen Q(O) konstant och tiden ändras så att den 
modellerade vattenföringen överensstämmer med den vattenföring vid vilken det verkliga 
recessionsförloppet startar. 

Kriterierna vid valet av recessionsekvation har varit att hålla antalet parametrar lågt samt att 
använda samma recessionsekvation till samtliga avrinningsområden. Dessa kriterier 
underlättar jämförelser av recessionen i de olika områdena. Det tredje kriteriet som användes 
var att erhålla så god anpassning som möjligt till de konstruerade recessionskurvoma. I denna 
studie har ingen hänsyn tagits till att recessionen är årsberoende med ett snabbare förlopp 
under den del av året som har hög evapotranspiration (Ando m.fl., 1986). Vid konstruktionen 
av recessionskurvoma med 'matching strip' metoden användes framförallt recessionssegment 
från hösten -94 samt vintern och våren -95. Under stora delar av denna tid kan 
evapotranspirationen anses vara lika stor. Vissa delar av recessionskurvoma är konstruerade 
med endast ett recessionssegment och är således mer osäkra. Detta gäller särskilt de högsta 
och lägsta vattenföringarna. För att erhålla säkrare recessionskurvor skulle 
vattenföringsseriema behöva vara mycket längre så att varje del av recessionskurvoma är 
konstruerade av flera recessionssegment. Valet av recessionsekvation föll slutligen på den 
hyperboliska enparameterekvationen (ekvation 8) samt ekvation (9) som 
Tobes och Strang (1964) hänvisar till som 'ice melt hyperbola'. Optimeringen av 
recessionsekvationema utfördes med minsta kvadratmetoden. 

Avrinningens andel av vattentillförseln genom nederbörd och snösmältning 
Kvoten mellan avrinning och det till området tillförda vattnet (ekvation 10) bestämdes för att 
utröna hur stor del flödesepisodens avrinning utgör av det till avrinningsområdet tillförda 
vattnet. Kvoten C bestämdes för lämpliga lättdefinierade flödesepisoder för alla områden 
under den studerade tiden. Längden av flödesepisodema bestämdes av framför allt av 
avnnnmgen. 

b 

fq·dt 

C=f-
f P·dt 
a 

(10) 
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Den skuggade delen under hydrografen i figur 7, J q · dt, utgör den flödesökning som 

åstadkommits av det till området tillförda vattnet. Härledning av J q · dt finns i appendix B. 

f P · dt är nederbörden och/eller snösmältningen under samma tidsperiod. Både den specifika 

avrinningen q och nederbörden och/eller snösmältningen P har enheten mm/tid. 
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Figur 7: Den skuggade delen under hydrografen utgör flödesökningen som uppkommit på grund av nederbörden 
som fallit under perioden. 

För att bestämma kvoten C under de perioder då snösmältningen bidrar till avrinningen 
simulerades snöackumulation och snösmältning med HBV-light (Seibert, 1997). De 
ingångsdata modellen kräver vid simulering av snöackumulation och snösmältning är 
dygnsnederbörd i mm och dygnsmedelvärden på lufttemperaturen i °C. Värden på 
dygnsnederbörden togs från den till avrinningsområdet närmast liggande SMHI stationen. 
Nederbörden korrigerades för vindfelet enligt korrektion ovan. Dygnsmedeltemperaturer för 
samtliga avrinningsområden, utom Stabby, beräknades från de mätningar som utförts i eller i 
anslutning till områdena. I Stabby användes lufttemperaturdata från SMHI:s klimatstation i 
Ultuna. Lufttemperaturmätningama från stationerna i Buddby, Sundbromark och Östfora var 
alla i behov av vissa kompletteringar under tidig höst och sen vår. Kompletterande 
temperaturdata togs från SMHI:s klimatstation i Ultuna (Ultuna meteorologiska station). 

Vid körning av HBV-light modellen hölls alla modellparametrar konstanta så när som på två, 
TT och CFMAX. Dessa två parametrar påverkar snöackumulation, snösmältning och 
återfrysning. TT är en tröskeltemperatur som normalt sätts nära 0°C (Bergström, 1990). Den 
anger vid vilken temperatur nederbörden övergår till snö och när snösmältningen börjar. TT 
anger även temperaturen vid vilken återfrysningen startar. CFMAX är en graddagfaktor som 
anger i vilken takt smältning och återfrysning sker. I Sverige varierar CFMAX normalt mellan 
1,5 och 4 mm0 C-1dag·1, med högre värden för jordbruksområden (Bergström, 1990). 
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Smältvattnet och det återfrusna smältvattnet beräknas i HBV-light modellen enligt: 

Smältvatten = CFMAX · (T- TT) (11) 

Ater.fruset smältvatten = CFR · CFMAX ·(TT - T) (12) 

Där CFR är en återfrysningsfaktor som normalt sätts till 0,05 (Bergström, 1990). Både 
smältvattnet och det återfrusna smältvattnet har enheten mm/dygn. I modellen behåller 
snötäcket smältvattnet till dess att mängden överstiger 10% av snötäckets vattenekvivalent 
(Bergström, 1990). Då tröskelvärdet överstigs lämnar det överstigande smältvattnet snötäcket 
och bidrar till avrinningen. 

Medelvattenekvivalenten som beräknats för Dansarhällama och Östfora vid snötaxeringen 
950224 användes för att kalibrera HBV-light modellen. Medelvattenekvivalenten för 
Dansarhällama och Östfora var vid snötaxeringen 37,3 mm respektive 45,4 mm. 
Medelvattenekvivalenten i Buddby antogs vara av samma storleksordning som i 
Dansarhällama och Östfora. Uppgifter om snödjup och snötäckningsgrad från Ultuna 
meteorologiska stations månadsrapport (Ultuna meteorologiska station) användes för 
kalibrering av modellen vid simuleringen i Stabby och Sundbromark. Snötäckningsgraden 
användes för att avgöra hur länge det fanns snö. 

Uppskattning av det dynamiska vattenmagasinet och magasinskoefficienter 
I ett hydrologiskt system är inflödet I(t), utflödet Q(t) och vattenmagasinet S(t) relaterade 
genom kontinuitetsekvationen (Chow m.fl., 1988). 

dS 
dt = l(t)-Q(t) (13) 

Då recessionen som en funktion av tiden (ekvation 8) är känd är det möjligt att uppskatta ett 
avrinningsområdes dynamiska vattenmagasin, den vattenvolym som kan bidra till 
avrinningen. Det dynamiska vattenmagasinet utgörs av det dränerbara grundvatten som ligger 
över vattendragets botten. Då grundvattennivån i vattendragets närhet sjunker under dess 
botten kan grundvattnet inte längre bidra till avrinningen. Även det vatten i den omättade 
zonen som marken inte förmår hålla kvar mot gravitationen då markfuktigheten överstiger 
fältkapacitet innefattas i det dynamiska vattenmagasinet. Då det dynamiska vattenmagasinet 
är noll betyder det att grundvattennivån ligger under vattendragets botten. 

Under recessionsförloppet är inflödet I(t) = 0 i ekvation (13). Genom att integrera 
recessionsekvationen (ekvation 8) (Kinsel, 1963; Hall, 1968; Brutsaert och Nieber, 1977; 
Tallaksen 1995) kan det dynamiska vattenmagasinet uttryckas som en funktion av tiden 
(ekvation 14). 

S(t) = -Q(O). J dt 2 = Q(O) 
(I+c·t) c·(l+c·t) 

(14) 
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Ur ekvation (14) kan (1 + c · t) lösas ut. 

(1 + c · t) = _Q_(O_) 
c · S(t) 

(15) 

Genom att sätta in ekvation (15) i recessionsekvationen (ekvation 8) kan recessionen uttryckas 
som en funktion av det dynamiska vattenmagasinet S(t). 

2 
c 2 2 

Q(t) = - · S(t) = K · S(t) 
Q(O) 

(16) 

Där c är recessionskonstanten i den hyperboliska recessionsekvationen, Q(O) är den 
vattenföringen vid vilken recessionen startar i den med 'matching strip' metoden konstruerade 
recessionskurvan. S(t) är det dynamiska vattenmagasinet. En akvifer som beskrivs av 
ekvation (8) har samma dräneringsegenskaper som en ickedistribuerad lagringsmodell av 
andn ordningen (Tallaksen, 1995). Det dynamiska vattenmagasinet som funktion av 
vattenföringen ges av: 

S(t) = ~Q;;) (17) 

Härledningen av ekvationen för det dynamiska vattenmagasinet då recessionen ges av 'ice 
melt hyperbola' ekvationen följer samma mönster som härledningen ovan. Det dynamiska 
vattenmagasinet ges i detta fall av ekvation (18). 

S(t) = - (Q(O)-b)~(Q(t)-b) -b·t 
c 

(18) 

Det dynamiska vattenmagasinet S(t) beräknades i alla avrinningsområden för samtliga 
recessionsperioder under studerade perioden. 

De uppskattade dynamiska vattenmagasinen ritades som en funktion av 
medelgrundvattennivån under recessionsperioderna i Buddby, Dansarhällarna och Östfora. 
För att uppskatta magasinskoefficientema i områdena anpassades en linjär ekvation till 
diagrammen av det dynamiska vattenmagasinet som funktion av medelgrundvattennivån. 
Linjens lutning utgör magasinskoefficienten M. 

M 
M=

Ah 
(19) 

Magasinskoefficienten anger hur stor volymsändring AS en ändring i grundvattennivån Ah ger 
upphov till. I öppna akviferer är magasinskoefficienten det samma som den effektiva 
porositeten. Den effektiva porositeten är den volymandel av jorden som dräneras då 
grundvattenytan sjunker. Den effektiva porositeten i moränmark är 2-5 % enligt Grip och 
Rodhe ( 1988). 
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Grundvattennivån definieras i denna studie som djupet från markytan till grundvattenytan. 
Nivån är negativ så länge grundvattenytan inte överstiger markytan. Freeze och Cherry (1979) 
definierar grundvattenytan som den yta på vilken vätsketrycket i porerna i ett poröst medium 
är lika med atmosfärens tryck. Ytans läge är den nivå på vilken vattnet i ett grundvattenrör 
ställer in sig. De grundvattenrör som användes vid beräkningen av medelgrundvattennivåema 
i avrinningsområdena valdes med utgångspunkten att de skulle innehålla vatten så stora delar 
av året som möjligt. Detta för att undvika de fel som uppstår om till exempel grundvattenrör 
som endast når ner till grundvattnet under perioder med mycket hög grundvattennivå används 
vid beräkningen av medelgrundvattennivån. 

Grundvattenrören som användes i Buddby var 12 till antalet och placerade i en långsträckt 
sluttning ner mot sumpskogen i avrinningsområdets lägst liggande delar. Rören i Buddby kan 
vara något överrepresenterade i de lägre delarna av avrinningsområdet. I Dansarhällarna var 
grundvattenrören 15 till antalet och placerade i områdets nedre halva. Rörens placering 
representerar både bäcknära fuktiga områden och torrare högre belägna områden. De 14 
grundvattenrör som användes ut i Östfora var alla placerade i den nedre delen av 
avrinningsområdet, dels i den sluttning som undersöktes av Eklund (1996) och dels närmare 
utloppet. Det antal grundvattenrör som använts vid beräkningen av medelgrundvattennivån för 
specifika datum har berott på tillgängliga data. Antalet grundvattenrör som användes vid 
beräkningarna varierade i Buddby mellan 8 och 12, i Dansarhällarna mellan 6 och 15 och i 
Östfora mellan 9 och 14. 
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RESULTAT 

Vattenföring 
A vbördningsfunktionen som valdes för avrinningsområdet Buddby var den teoretiska 
(ekvation 3) med en utströmningskoefficient1 µ = 0,65. Utströmningskoefficienten gäller då 
vattenståndet över vinkelspetsen H ges i m och ger vattenföringen Q i m3/s. I Buddby fanns 
det endast tre samtidiga mätningar av vattenstånd och vattenföring att kalibrera med (figur 8). 
Den teoretiska och den empiriska avbördningsfunktionen hade båda lika god anpassning till 
de tre momentana mätningarna. Den teoretiska funktionen valdes på grund av sin fysikaliska 
anknytning till överfallet. 

0 5 10 15 
Vattenstånd över vinkelspetsen H [cm] 

Figur 8: Avbördningskurva för dammen i Buddby. 
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I Dansarhällarna användes nio av de tio momentana mätningarna av vattenstånd och 
vattenföring vid anpassningen av avbördningsfunktionen. Mätningarna täckte ett vitt spektrum 
av vattenstånd och vattenföringar och därför kunde en god anpassning uppnås (figur 9). 
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Vattenstånd över vinkelspetsen H [cm) 

Figur 9: A vbördningskurva för dammen i Dansarhällama. 
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1 Vid arbeten med avbördningsfunktioner är det brukligt att ange utströmningskoefficienter som gäller då 
vattenståndet över vinkelspetsen ges i meter. För att erhålla utströmningskoefficienter som gäller för vattenstånd 
i centimeter ska givna utströmningskoefficienter divideras med I 00. 



Mätningen som uteslöts vid anpassningen, Q = 28 l/s och H = 13,6 cm, faller långt utanför 
mönstret som de övriga momentana mätningarna uppvisar. Den empiriska funktionen 
(ekvation 4) valdes då den särskilt vid höga vattenstånd gav en bättre anpassning än den 
teoretiska. A vbördningen i Dansarhällarna erhålls med ekvation (20). 

Q = 0,0147 · H 2·7268 (20) 

Vattenföringen Q erhålls i l/s när vattenståndet över vinkelspetsen H ges i cm. 
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Även i Östfora gav den empiriska avbördningsfunktionen (ekvation 4) den bästa anpassningen 
till de samtidiga mätningarna av vattenstånd och vattenföring (figur 1 O).Vid anpassningen 
användes 19 av de 20 mätvärdena. Vid den momentana mätning som inte användes vid 
anpassningen, Q = 21,9 l/s och H = 21,4 cm, användes utspädningsmetoden och vid de övriga 
användes volym-tid metoden. 
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Figur 10: Avbördningskurva för dammen i Östfora. 
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Den anpassade avbördningsfunktionen för dammen i Östfora (ekvation 21) kräver att höjden 
över vinkelspetsen H ges i cm. Vattenföringen Q erhålls då i l/s. 

Q = 0,0093 · H 2'6773 (21) 

Överfallet i Sundbromark (figur A-1) gav på grund av sin utformning upphov till vissa 
problem. För den undre delen, för vattenstånd upp till 30 cm över vinkelspetsen, användes den 
teoretiska avbördningsfunktionen (ekvation 3) med en utströmningskoefficient µ = 0,62. 
Koefficienten gäller då vattenståndet över vinkelspetsen H ges i m och ger vattenföringen Q i 
m3/s. Den teoretiska avbördningsfunktionen gav en lika god anpassning till de nio samtidiga 
mätningarna av vattenstånd och vattenföring som den empiriska. På grund av att det saknades 
mätningar för vattenstånd mellan 20 och 3 5 cm valdes den teoretiska funktionen som har en 
fysikalisk anknytning till överfallet. För vattenstånd mellan 30 och 70 cm valdes ett 
fjärdegradspolynom (ekvation 22) då detta gav den bästa anpassningen (figur 11 ). 
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Vattenföringen Q i ekvation (22) erhålls i l/s då vattenståndet H ges i cm över vinkelspetsen. 

Q = 8·10-5 • H 4 - 3,8 · 10-3 . H 3 + 0,187. H 2 - 2,763. H + 8 (22) 

Den teoretiska avbördningsfunktion som härletts för överfallet i Sundbromark (appendix A) 
gav även den en relativt god anpassning till de momentana mätningarna av vattenstånd och 
vattenföring. De två utströrnningskoefficienterna µ 1 och µ2 sattes till 0,72 respektive 0,99. 
Koefficienterna µ 1 och µ2 gäller då vattenståndet H ges i m över vinkelspetsen och ger 
vattenföringen Q i m3/s. De mycket höga värdena på koefficienterna sattes för att 
anpassningen vid höga vattenföringar skulle bli godtagbar. Detta gav dock upphov till en 
överestimering av vattenföringen vid vattenstånd under 30 cm (figur 11 ). 

Vid anpassningen användes 15 av de 16 samtidiga mätningarna av vattenstånd och 
vattenföring. Den mätning som inte användes uteslöts på grund av att den fullständigt faller ur 
mönstret som de övriga mätningarna uppvisar. Den uteslutna mätningen finns i figur 6 och har 
vattenstånd H = 45,6 cm och vattenföring Q = 160 l/s. De momentana mätningarna av 
vattenföringen i Sundbromark utfördes vid låga flöden med volym-tid metoden och vid höga 
flöden med flygelmetoden. 
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Figur 11: A vbördningskurvor för dammen i Sundbromark. Teoretisk (grå) och teoretisk samt 
fjärdegradspolynom (svart). 
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Hydrogramjämförelser 
Sommaren 1994 var en torr sommar, bäckarna i fyra av de fem studerade avrinningsområdena 
var torra under stora delar av sommaren (figur C-1). Stabby var det enda avrinningsområde 
där bäcken var vattenförande hela sommaren, så när som på fyra dagar i slutet av juli. I 
Dansarhällarna torkade bäcken ut I juli och i Sundbromark 25 juni. I Buddby och Östfora 
saknades data för sommaren 1994 men bäckarna i dessa områden kan antas torka ut i slutet av 
juni eller början av juli. Bäckarna i Buddby, Dansarhällarna, Sundbromark och Östfora blev 
alla åter vattenförande efter sommarens torka mellan den 9 och 15 september (figur C-1 ). 
Under de två veckor som föregår 9 september regnar det i medeltal 52 mm inom 
NOPEX-regionen. Figur 12 visar hydrogrammen för de två ytterligheterna Sundbromark och 
Östfora. De övriga tre områdenas hydrogram befinner sig mestadels mellan dessa två 
(figur C-1). Figur 12 visar även hur snabbt den specifika avrinningen i Östfora når sitt 
toppvärde efter det att bäcken blivit vattenförande 9 september. Östfora var det enda 
avrinningsområde i denna studie där avrinningens toppvärde inföll på någon annan tid än 
under vårfloden (figur C-1). I Östfora uppkom den maximala vattenföringen till följd av det 
stora regntillfället 15 september då det föll 22 mm regn. Östfora hade med några få undantag 
den största specifika avrinningen från studiens början fram till slutet av April, därefter hade 
både Buddby och Dansarhällarna större specifik avrinning under kortare perioder. Den 
specifika avrinningen i Sundbromark var mycket liten fram till början av december -95 då den 
steg något. Vårfloden tycks börja i mitten av februari -95 i samtliga avrinningsområden och 
sluta under andra halvan av maj -95. Vårfloden representeras i figur 12 och i figur C-1 av det 
högre basflödet under februari-maj jämfört med det lägre basflödet under hösten -94. Den 
kraftiga nedgången i den specifika avrinningen 27 mars i Sundbromark (figur 12) kunde 
identifieras i samtliga områdens hydrogram. Nedgången var dock inte lika påtaglig och 
långvarig i något av de övriga avrinningsområdena. 
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Figur 12: Specifik avrinning i Sundbromark (heldragen) och Östfora (prickad) under perioden 940701-950630. 
Den specifika avrinningen är noll fram till 940909 i Östfora och fram till 940912 i Sundbromark. 
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Utseendet på avrinningsepisodema i figur 13 var karakteristiskt för alla större nederbörds
och/eller smälttillfällen från mitten av september -94 till och med slutet av april -95. 
Toppflödena under flödesepisodema var särskilt under hösten -94 mycket större i Östfora än i 
de övriga områdena. Under lågflödesperiodema var däremot vattenföringen i Östfora på 
samma nivå som i de övriga skogsdominerade områdena. Basflödet i Dansarhällama och 
Östfora (figur 13) var praktiskt taget lika före och efter flödesepisoden, toppvärdet var 
däremot fyra gånger så stort i Östfora som i Dansarhällama. Det framgår tydligt i figur 13 hur 
liten den specifika avrinningen i jordbruksområdet Sundbromark var vid detta tillfälle jämfört 
med de övriga områdena. Nederbörden under tiden 31 oktober till 2 november som gav 
upphov till flödesepisodema i figur 13 varierade från 12 mm i den södra delen av NOPEX
regionen till 17 mm i den norra. Det kantiga hydrogrammet i Stabby beror på att SMHI hade 
sämre upplösning på sina vattenståndsmätningar än vad som använts för de mätningar som 
utförts inom ramen för NOPEX-projektet. 
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Figur 13: Specifik avrinning i samtliga områden, 941030-941115. 

Den specifika avrinningen var under hösten -94 och den tidiga vintern -95 påtagligt mycket 
större i Östfora än i något av de övriga områdena (figur 14). I figur 14 framgår det hur snabbt 
och kraftigt Östfora reagerar jämfört med de övriga områdena. Den specifika avrinningen steg 
i samtliga områden den 15 februari. Ökningen inträffade i samband med att 
dygnsmedeltemperaturen inom NOPEX-regionen blev positiv efter att den varit under 0°C 
praktiskt taget sen årsskiftet 1994-95. Det föll mellan 21och32 mm nederbörd under 
perioden 14-21 februari. Nederbörden föll sannolikt mestadels som regn eftersom 
dygnsmedeltemperaturen under perioden var över noll grader så när som på två dygn. Denna 
ökning av den specifika avrinningen markerar början på vårfloden. Vårflodens slut markeras 
av att den specifika avrinningen planar ut under andra halvan av maj. Vårfloden kan sägas 
vara slut 20 maj -95. 
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Figur 14: Kumulativ specifik avrinning i samtliga avrinningsområden, 940701-950630. 

Av figur 14 och tabell 2 framgår det att Östfora hade den avgjort största specifika avrinningen 
från det att bäcken blivit vattenförande fram till vårflodens begynnelse 15 februari. Det 
framgår dessutom att den specifika avrinningen var ungefär densamma i Dansarhällarna och 
Stabby under samma period. Den specifika avrinningen i Buddby var liten fram till 10 
december, därefter var den ungefär densamma som i Dansarhällarna och Stabby fram till 
vårflodens begynnelse. Den specifika avrinningen i Sundbromark var före 10 december 
mindre än 0,01 mm/dygn och ansågs därför vara noll. Östfora hade även under vårfloden den 
största specifika avrinningen. Buddby och Dansarhällarna tycks under vårfloden bilda en 
grupp med den näst största specifika avrinningen. Sundbromark och Stabby kan sägas bilda en 
tredje med den minsta. Nederbörden under den första och andra tidsperioden är relativt lika i 
de fem områdena, under den tredje har dock Buddby en markant större och Sundbromark en 
markant mindre nederbörd än de övriga områdena. 

Tabell 2: Specifik medelavrinning i mm/dygn för lätt identifierbara avrinningsperioder. Medelavrinningen har 
avrundats till nännaste halva tiondel. 

Datum 
15 sept. - 10 dec. 
10 dec. - 15 feb. 
15 feb. - 20 maj 

Vattenbalans 

Buddby 
0,20 
0,70 
2,00 

Dansar hällarna 
0,55 
0,55 
2,20 

Stab by 
0,60 
0,60 
1,60 

Sundbromark 
0 
0,25 
1,30 

Östfora 
1,10 
1,10 
2,80 

Vid beräkningen av vattenbalansen antogs magasinsförändringen liS vara noll. Tabell 3 visar 
vattenbalansen för alla avrinningsområden under den studerade perioden. Som jämförelse kan 
NOPEX-regionens tioårsmedelvattenbalans (Seibert, 1994) användas, nederbörd 740 mm/år, 
evapotranspiration 480 mm/år och avrinning 260 mm/år. 
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Tabell 3: Vattenbalans under perioden 940701-950630. Avrinningen i vattenbalansen för Buddby beräknades 
under tiden 940911-950630 och för Östfora 940901-950630. Felet antas vara litet då vattenföringen i 
Dansarhällama och Sundbromark gick ner till noll l juli respektive 25 juni -94. Under sommaren rann 
det inget vatten i Dansarhällama och Sundbromark, detsamma antas gälla för Buddby och Östfora. 

Område LP [mm/år] LE+~ [mm/år] LQ [mm/årJ Nederbörd från 
SMHI station 

Buddby 817 527 290 Films Kyrkby 
Dansarhällarna 759 446 313 Har bo 
Stab by 697 430 267 Ultuna 
Sundbromark 661 494 167 Uppsala flygplats 
Östfora 759 261 498 Har bo 
Medel 1994-95 739 432 307 

Medelvärdet av evapotranspirationen och avrinningen under 1995-95 i de fem områdena 
avviker från Seiberts tioårsmedelvärde medan nederbörden är den samma. I Buddby, 
Dansarhällarna och Östfora var nederbörden större än tioårsmedelnederbörden och så var även 
avrinningen. I Stabby och Sundbromark var nederbörden mindre än tioårsmedelvärdet. 
Avrinningen i Stabby var praktiskt taget lika med tioårsmedelvärdet medan den i 
Sundbromark var avsevärt mindre. I Stabby och Sundbromark finns det möjlighet att göra 
jämförelser med tidigare bestämda vattenbalanser för respektive avrinningsområde (tabell 4). 
Vattenbalanserna för Stabby och Sundbromark under 1994-95 f'ar sägas ha en god 
överensstämmelse med de av Bergkvist (1971 b) och Seibert (1994) bestämda 
vattenbalanserna. 

Tabell 4: Vattenbalanser för Stabby och Sundbromark. Vattenbalanser bestämda av Bergkvist (1971 b) och 
Seibert (1994) markeras i tabellen med* respektive**· 

Område LP [mm/år] LE+~ [mm/år] 

Stab by 647 396 
693 458 

Sundbromark 567 415 

LQ [mm/år] 

251 
235 
152 

Tidsperiod 

1958-69 * 
1981-91 ** 
1958-68 * 

Vattenbalanserna i Sundbromark och Östfora avviker påtagligt från den av Seibert bestämda 
tioårsmedelvattenbalansen. Under den tioårsperiod som Bergkvist studerade hade 
Sundbromark en årsnederbörd likvärdig den under 1994-95 vid två tillfällen. Avrinningen 
under dessa år låg mellan avrinningen under 1994-95 och medelavrinningen för 
NOPEX-regionen. Avrinningen i Östfora är praktiskt taget dubbelt så stor som 
tioårsmedelavrinningen för NOPEX-regionen trots att nederbörden i Östfora under 1994-95 är 
praktiskt taget lika med tioårsmedelvärdet. 

I tabell 3 kan man se att de fem avrinningsområdena tycks representera två klimatområden. 
Ett nordligt nederbördsrikare där Buddby, Dansarhällarna och Östfora ingår och ett sydligt 
nederbördsfattigare där Stabby och Sundbromark ingår. Nederbörden inom NOPEX-regionen 
ökar enligt Seibert (1994) från sydväst mot nordost. 



Fördröjning snösmältning- avrinning 
Det fanns under den studerade perioden endast två smälttillfällen utan nederbörd där 
vattenföringen hade en tydlig dygnssvängning (figur 15). 
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Figur 15: Vattenföring Q [l/s) (heldragen) och lufttemperatur T [0 C] (prickad) i Buddby, Dansarhällama och 
Östfora vid de två smälttillfällena i april 1995. 

De två smälttillfällena kommer från samma flödesepisod. Det första tillfället härstammar från 
flödesepisodens stegringsfas och det andra från dess recessionsfas. Perioden mellan 
smälttillfällena var nederbördsrik, det föll 21 mm i Dansarhällama och Östfora och 32 mm i 
Buddby. Nederbörden föll mestadels som snö och gav upphov till en ökning av snötäcket med 
6 centimeter i Ultuna (Ultuna meteorologiska station). Lufttemperaturen så väl som 
vattenföringen var under det första smälttillfället lägre än under det andra. 
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Det saknades vissa lufttemperaturdata i Buddby under det andra smälttillfället. 
Lufttemperaturen i Buddby utgörs mellan 950422 klockan 00.00 och 950423 klockan 9.00 av 
medelvärdet av lufttemperaturema i Dansarhällama och Östfora. Valet att använda 
medelvärdet kommer sig av att det gav den bästa överensstämmelsen i tiden med de tidigare 
toppvärdena. Tabell 5 visar fördröjningen mellan snösmältning och avrinning i Buddby, 
Dansarhällama och Östfora vid de två snösmältningstillfällena under april 1995. Det framgår 
att fördröjningen var störst i Buddby under det första smälttillfället och i Dansarhällama under 
det andra. Fördröjningen har från det första till det andra smälttillfället ökat med 1,5 timmar i 
Dansarhällama medan den minskat med 2 timmar i Buddby och med 0,5 timmar i Östfora. 

Tabell 5: Fördröjning snösmältning - avrinning (timmar). Fördröjningen som anges är medelfördröjningen under 
perioden. 

Område 
Buddby 
Dansarhällama 
Östfora 

Recession 

950412-950414 
6,5 
4,0 
2,5 

950422-950424 
4,5 
6,5 
2,0 

Korrelationsmetoden gav inte i något av områdena upphov till en lutningskoefficient k 
(ekvation 6) som kunde sägas gälla för hela flödesspektrumet. Detta tyder på att en linjär 
ekvation som den enkla exponentialekvationen (ekvation 7) inte kan beskriva recessionen på 
ett tillfredsställande sätt. Anpassning av den enkla exponentialekvationen till de med 
'matching strip' metoden konstruerade recessionskurvoma verifierade denna uppfattning. 

Den hyperboliska recessionsekvationen (ekvation 8) anpassades till de av recessionssegment 
konstruerade recessionskurvoma och gav upphov till olika värden på recessionskonstanten c 
för de olika avrinningsområdena (tabell 6). Anpassningen till recessionskurvoma i Buddby, 
Dansarhällama, Stabby och Östfora var god (figur 16). Den något sämre anpassningen till låga 
flöden i Dansarhällama beror sannolikt på att recessionssegmentet för den delen av den 
konstruerade recessionskurvan härstammar från juni -95 då evapotranspirationen var mycket 
högre än under de tider som de övriga segmenten härstammar från. 

Tabell 6: Begynnelseavrinning Q(O) och recessionskonstanter c för den hyperboliska recessionsekvationen. 

Område Q(O) [l/s] Q(O) [mm/h] c (h-I] 
Buddby 47,6 0,35 0,0129 
Dansarhällama 64,5 0,25 0,0084 
Stabby 191,0 0,11 0,0092 
Östfora 54,3 0,44 0,0166 
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Figur 16: Recessionskurva konstruerad med 'matching strip' metoden (prickad) och anpassad hyperbolisk 
recessionskurva (heldragen) föra) Buddby, b) Dansarhällama, c) Stabby och d) Östfora. 
Observera att skalorna på ax.lama inte är desamma i de olika figurerna. 

Recessionskurvan i Sundbromark (figur 17) hade en annan form än de övriga områdenas 
recessionskurvor. Recessionen hade ett mycket snabbt förlopp i den branta delen av 
recessionskurvan och ett mycket långsamt förlopp i den flacka delen. Detta medförde att den 
hyperboliska recessionsekvationen inte passade. För att beskriva recessionen i Sundbromark 
användes 'ice melt hyperbola' ekvationen (ekvation 9). Figur 17 visar den bästa anpassningen 
av både den hyperboliska ekvationen och 'ice melt hyperbola' ekvationen. Den hyperboliska 
ekvationen kan liksom 'ice melt hyperbola' ekvationen återger den branta delen av 
recessionskurvan relativt bra. Den flacka delen underestimeras dock kraftigt av den 
hyperboliska ekvationen medan 'ice melt hyperbola' ekvationen beskriver recessionen väl. 
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Figur 17: Konstruerad (knagglig heldragen) och anpassade recessionskurvor i Sundbromark. Hyperbolisk 
(prickad) och 'ice melt hyperbola' (heldragen). 
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Anpassningen av 'ice melt hyperbola' ekvationen gav upphov till följande recessionsekvation. 

Q(t) = (0,227 - 7,8. lQ-3 ). (1+0,0088. tf2 + 7,8 .10-3 (23) 

Där begynnelserecessionen Q(O) är 0,227 mm/h eller 726 Ils, recessionskonstanten c är 

0,0088 h-1 och basflödet bär 7,8 .10-3 mm/heller 25 l/s. Ekvation (23) går asymptotiskt mot 

ett konstant basflöde på 7,8·10-3 mm/h och gäller så länge avrinningen är större än eller lika 

med detta basflöde. Avrinningen i Sundbromark steg över 7,8·10-3 mm/h under de första 

dagarna i februari -95 och sjönk under 7,8·10-3 mm/h först i slutet av juni -95. För denna 
period beskrivs således recessionen av den anpassade ekvationen. För att beskriva recessionen 
under de verkliga lågflödesperiodema behövs en annan recessionsekvation. 

Figur 18 visar recessionskurvoma för samtliga avrinningsområden. Recessionshastigheten 
bestäms av värdet på recessionskonstanten c och av begynnelseavrinningen Q(O). Ju större 
recessionskonstanten och begynnelseavrinningen är desto snabbare blir recessionen. Östfora 
hade den största recessionskonstanten och den största begynnelseavrinningen och således det 
snabbaste recessionsförloppet (tabell 6). Recessionskurvomas begynnelsevärde i figur 18 
beror på hur stora avrinningens toppvärden var i de respektive områdena men även på hur 
recessionssegmenten ser ut. I Stabby uppfyllde inte recessionssegmenten med de högsta 
vattenföringarna kriterierna för att användas vid konstruktionen av en recessionskurva med 
'matching strip' metoden. 
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Figur 18: Recessionskurvor för samtliga studerade avrinningsområden enligt anpassade recessionsekvationer. 
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Avrinningens andel av vattentillförseln genom nederbörd oclt snösmältning 
Optimeringen av snörutinsparametrarna i HBV-light, CFMAX och TT, gav det resultat som 
redovisas i tabell D-1. Bergström ( 1990) anger att CFMAX som en approximation bör vara 2 
för skogsbevuxna och 3,5 för öppna områden samt att TT bör sättas nära 0°C. 

Figur 19 visar hur avrinningens andel av det tillförda vattnet förändras i de fem 
avrinningsområdena under den studerade perioden. Avrinningens andel av har i alla fem 
avrinningsområden ett mer eller mindre tydligt samband med tiden. I Buddby, Dansarhällarna, 
Stabby och Sundbromark rann endast en liten del av nederbörden av strax efter det att 
bäckarna åter blivit vattenförande under hösten -95 (figur 19 a-d och tabell 7). Det samma 
gäller innan bäckarna åter torkar ut i juli. Det fanns vissa skillnader i tid mellan de olika 
områdena. I Stabby blev avrinningens andel av det tillförda vattnet större än noll i augusti 
medan det i Buddby, Dansarhällarna och Östfora inträffade i september. I Sundbromark 
skedde det först i november. Det finns sannolikt även vissa tidsskillnader mellan områdena 
när kvoten C (ekvation 10) åter går ned till noll under sommaren, denna tidsskillnad har inte 
kunnat studerats på grund av att tillgängliga data tar slut 30 juni -95. Avrinningens andel av 
det tillförda vattnet ökade i samtliga områden under hösten och vintern för att efter vårflodens 
slut sjunka mot noll. Vårfloden kan som tidigare nämnts anses vara från 15 februari till 20 
maj. I Buddby, Dansarhällarna och Sundbromark var avrinningens andel av det tillförda 
vattnet som störst i mars-maj medan den i Stabby och Östfora var som störst under december
februari. Avrinningens andel av vattentillförseln antar vid ett flertal tillfällen värden som är 
större än 1. Dessa värden kan inte vara korrekta eftersom den vattenvolym som lämnar ett 
avrinningsområde inte kan överstiga den vattenvolym som tillförts området genom nederbörd 
och snösmältning. De höga värdena har sannolikt uppkommit genom att HBV-light givit en 
för liten snösmältning, genom lokala skillnader i nederbörden eller genom felaktig avrinning. 

Förändringen av avrinningens andel av vattentillförseln i Östfora (figur 19 e) skilde sig 
markant från de övriga områdena. Kvoten C hade redan under hösten lika höga värden som 
under vårfloden. I figur 19 och tabell 7 syns det att kvoten C i Östfora under september
november och december-februari var avsevärt högre än i de övriga områdena. Under mars-maj 
var avrinningens andel av vattentillförseln ungefär den samma i Östfora som i Buddby, 
Dansarhällarna och Stabby. Av de 15 tillfällen där olika längder av en flödesepisod använts 
för att bestämma C gav den kortare tidsperioden ett högre värde vid 10 av de 15 tillfällena. 

Tabell 7: Avrinningens andel av vattentillförseln genom nederbörd och snösmältning, C, under 94-95. 
Månadstillhörigheten bestäms av respektive flödesepisods mittdatum. 

Område 
Buddby 
Dansar hällarna 
Stab by 
Sundbromark 
Östfora 

juli-augusti 
0 
0 
0-0,04 
0 
0 

sept.-nov. 
0,01-0,22 
0,20-0,43 
0,34-0,66 
0,01 
0,45-1,25 

dec.-febr. 
0,31-0,53 
0,34-0,55 
0,53-1,16 
0,14-0,51 
0,91-1,40 

mars-maJ 
0,30-1,01 
0,54-1,02 
0,26-1,08 
0,12-0,88 
0,33-1,29 

JUlll 

0,08-0,14 
0,09-0,29 
0,02 
0,02-0,06 
0,17-0,25 
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Figur 19: Avrinningens andel av det till området tillfOrda vattnet under 1994-95 i a) Buddby, b) Dansarhällama, 
c) Stabby, d) Sundbromark och e) Östfora. Punkter sammanbundna med linjer härstammar från samma 
flödesepisoder men har olika start- och/eller slutdatum. Punkternas placering i tiden bestäms av 
flödesepisodens mittdatum. 



Uppskattning av det dynamiska vattenmagasinet och magasi11skoefficienter 
De dynamiska vattenmagasinen uppskattades med timvärden på den avrinningen. 
Anledningen till detta var att recessionsekvationema som bestämts för de respektive 
avrinningsområdena endast gäller för timvärden på avrinningen. 
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De dynamiska vattenmagasinen i de fem avrinningsområdena varierade under den studerade 
perioden mellan 0 och ungefär 29 mm. De högsta värdena inföll i Buddby, Dansarhällama, 
Stabby och Sundbromark under vårfloden -95, i Östfora inföll de i september -94 direkt efter 
att bäcken åter blivit vattenförande. De maximala dynamiska vattenmagasinen uppskattades 
med utgångspunkt i de recessionsekvationer som anpassats till de med 'matching strip' 
metoden konstruerade recessionskurvoma. Med begynnelseavrinning Q(O) och 
recessionskonstanter c enligt tabell 6 och ekvation (23) hade Buddby, Dansarhällama, Stabby, 
Sundbromark och Östfora de maximala dynamiska vattenmagasinen 26, 29, 23, 25 respektive 
26mm. 

Figur 20 visar de linjära samband som med regression anpassats mellan det dynamiska 
vattenmagasinet S [mm] och djupet till medelgrundvattennivån h [ m]. Enligt ekvation ( 19) är 
lutningen på den anpassade linjen lika med magasinskoefficienten. Magasinskoefficienten M 
var 4% i Östfora och 5,5% i Dansarhällama. Det vill säga 1 mm tillfört vatten ger upphov till 
att grundvattennivån stiger med 25 respektive 18 mm. I Buddby kunde två olika 
magasinskoefficienter identifieras (figur 20 c). Anpassning av ett linjärt samband med 
regression till de sju övre respektive sju nedre punkterna gav magasinskoefficientema 18% 
respektive 3%. Vid anpassningen utelämnades punkten S = 16,175 mm, h = 0,887 m. Vid en 
närmare studie av vilka djup till medelgrundvattennivån som gav upphov till den mycket höga 
magasinskoefficienten, 18%, visade det sig att dessa medelgrundvattennivåer härrörde från 
tiden för vårfloden -95. Buddby fick sålunda två magasinskoefficienter, en för de mycket höga 
medelgrundvattennivåema under vårfloden och en för den resterande delen av den studerade 
perioden. Djupet till medelgrundvattennivån varierade i Dansarhällama och Östfora inom 
ungefär samma intervall medan variationen var avsevärt mindre i Buddby. 
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Figur 20: Samband mellan medelgrundvattennivån under markytan och dynamiskt vattenmagasin i 

a) Dansarhällama, b) Östfora och c) Buddby. 
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DISKUSSION 

A vbördningsfunktionerna som bestämts för de triangulära överfallen i avrinningsområdena är 
grundläggande för denna studie. De fel som uppkommer i vattenföringen på grund av dålig 
anpassning av avbördningsfunktionen till de momentana mätningarna av vattenstånd och 
vattenföring kommer att ge upphov till missvisande resultat i alla analyser där vattenföringen 
ingår. I Dansarhällama (figur 9) och Östfora (figur 10) fanns det goda förutsättningar att 
anpassa avbördningsfunktioner som väl beskriver sambandet mellan vattenstånd och 
vattenföring. Avsaknaden av kalibreringsmätningar för vattenstånd över 5 centimeter i 
Buddby (figur 8) leder till att osäkerheten i vattenföringen ökar med ökande vattenstånd. 
Avbördningsfunktionen i Sundbromark (figur 11) är väl bestämd för låga och höga 
vattenstånd där det finns gott om kalibreringsmätningar. För vattenstånd mellan 20 och 35 
centimeter, i det intervall där överfallsvinkeln ökar från 75° till 150°, saknas det dock 
kalibreringsmätningar. Det medför att osäkerheten i intervallet är större än i resten av spektret. 
Detta gäller särskilt vid det kritiska vattenståndet, 30 cm, då överfallsvinkeln ökar. 

Hydrogrammen visar att Östfora har större specifik vattenföring än något av de övriga 
områdena från början av september -94 och fram till slutet av april -95 (figur 13 och C-1). Det 
är särskilt toppflödena som är mycket större i Östfora än i de övriga områdena. De stora 
toppflödena i Östfora skulle kunna bero på att Trappmossama i avrinningsområdets övre del 
fungerar som mättade utströmningsområden när grundvattennivån är hög. Trappmossama är 
inte mossar utan topogena kärr som rar sitt vatten från nederbörden och den omkringliggande 
fastmarken. Bay (1969) fann att då grundvattennivån är tillräckligt hög så styrs avrinningen 
mer av myrens topografi än av de fysikaliska egenskaperna hos myrmaterialet. Detta medför 
att vattnets transporttid förkortas avsevärt vid höga grundvattennivåer, vilket skulle kunna 
förklara de mycket stora vattenföringstoppama i Östfora under hösten och vintern 1994-95. 
Om all myrmark i Östfora fungerar som mättade utströrnningsområden blir andelen mättade 
utströrnningsområden 30% av avrinningsområdet. 

I vattenbalansen för Östfora avviker avrinningen osedvanligt mycket från tioårsmedelvärdet 
för NOPEX-regionen (tabell 3). En möjlig orsak är att avrinningsområdets storlek inte är 
korrekt bestämt. Det är svårt att finna områden där vattendelaren kan dras längre ut och 
därigenom förstora avrinningsområdet. Det är dock tänkbart att avrinningsområdet antar olika 
storlek vid olika grundvattennivåer. Kart- (Ekonomiska kartan; Gröna kartan) och fältstudier 
ger vid handen att det finns områden i avrinningsområdets övre myrmarksdominerade del där 
en expansion skulle kunna äga rum vid en höjning av grundvattennivån. Då grundvattennivån 
i de aktuella områdena överstiger en viss tröskelnivå skulle ett större område komma att bidra 
till avrinningen. För att verifiera detta skulle grundvattenytans lutning vid höga 
grundvattennivåer behöva studeras i de aktuella områdena. Det var tyvärr inte möjligt att 
kontrollera grundvattennivåerna i Trappmossama då det saknades data för den intressanta 
perioden. Pettersson och Phersson (1994) fann i sin studie av Trappmossama att dessa inte 
bidrar till avrinningen i samma utsträckning då grundvattennivån sjönk under en viss 
tröskelnivå. Det är således inte alltför otroligt att ett liknande fenomen ligger bakom de stora 
extremflödena i Östfora. En förstoring av avrinningsområdet kan dock inte ensamt förklara 
den mycket stora avrinningen i Östfora. 
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I Buddby och Dansarhällarna har det varit svårt att bestämma vattendelarens läge på grund av 
de små höjdskillnaderna i områdena (figur 2 och 3). Vattendelarens läge har bestämts genom 
kart-, (Ekonomiska kartan; Gröna kartan) flygbilds- och fältstudier. I Buddby kan den osäkert 
bestämda avbördningsfunktionen vara en bidragande orsak till den höga avrinningen i 
vattenbalansen. Vattendelarens läge i Stabby och Sundbromark bestämdes noggrant av 
Bergkvist (197la). I Stabby och Sundbromark som är stora avrinningsområden jämfört med 
Buddby, Dansarhällarna och Östfora ger samma areafel upphov till ett mindre relativt fel i 
avrinningsområdesarean. Litet relativt areafel resulterar i litet fel i vattenbalansen. 

Det snabba recessionsförloppet i Östfora (figur 16 d och 18) kan sannolikt förklaras av att 
bäcken som dränerar området har sin början i Trappmossarna och fortsätter genom en dalgång 
vars sidor till stor del består av tunna moränlager och berg i dagen. De tunna jordlagren 
resulterar i att grundvattenytan ligger nära markytan, särskilt under de delar av året då 
evapotranspirationen är liten. Detta borgar för en snabb transport av vatten till bäcken. En 
annan bidragande orsak till det snabba recessionsförloppet kan vara att Trappmossarna 
fungerar som mättade utströmningsområden vid höga grundvattennivåer och ombesörjer 
snabb transport av vatten till bäcken och utloppet. Även den maximala höjdskillnaden inom 
området kan tänkas påskynda recessionsförloppet. Den maximala höjdskillnaden i Östfora är 
28 meter, nästan tre gånger så stor som i något av de övriga två små avrinningsområdena i den 
norra delen av NOPEX-regionen. 

Att recessionen i Buddby (figur 16 och 18) är långsammare än i Östfora förklaras av de 
fysikaliska skillnaderna mellan avrinningsområdena. Den långsammare recessionen i Buddby 
betyder att tömningen av områdets vattenmagasin går långsammare än i Östfora. De mättade 
utströmningsområdena i Buddby utgörs nästan helt av sumpskogen nära områdets utlopp. 
Avsaknaden av stora mättade utströmningsområden som står i kontakt med en bäck i de övre 
delarna av området resulterar i att flödesimpulsema från områdets mer avlägsna delar når 
utloppet vid en senare tidpunkt än fallet är i Östfora. Detta leder till att vattenföringen 
avklingar långsammare i Buddby än i Östfora och ger ett långsammare recessionsförlopp. 

Att Stabby har ett snabbare recessionsförlopp än Dansarhällarna (figur 16 och 18) förklaras 
sannolikt av de många större och mindre dalformationerna i Stabby och den höga frekvensen 
berg i dagen i höjdpartierna. Detta betyder att grundvattenmagasinet i Stabby till största delen 
finns i de större dalgångarna. Grundvattnets korta transportsträcka till ett vattendrag ger en 
snabb tömning av grundvattenmagasinet och således en snabbt avklingande vattenföring. I 
Dansarhällarna har grundvattnet i stora delar av området en lång sträcka till den dränerande 
bäcken. Detta medför att flödesimpulsema från mer avlägsna delar av området når bäcken 
efter lång tid och vattenföringen avklingar därigenom långsamt. 

Att recessionskurvan i Sundbromark (figur 17 och 18) har ett annat utseende än de i de övriga 
områdena beror på att avrinningsområdet till 80% består av jordbruksmark som till stor del är 
täckdikad. Nätet av täckdiken i Sundbromark förkortar vattnets transporttid till områdets 
utloppspunkt jämfört med om det inte funnits några täckdiken. Den mycket snabba initiala 
recessionen i Sundbromark beror sannolikt till stor del på att vattnets transporttid vid höga 
grundvattennivåer, som under vårfloden, förkortas avsevärt av täckdikena. 



Recessionskurvans mycket utdragna svans talar för att grundvattennivån ligger djupare än 
täckdikena som därigenom inte påverkar vattnets transporttid i samma utsträckning som vid 
högre grundvattennivåer. Täckdikena kan mycket väl vara den främsta anledningen till att 
varken den hyperboliska ekvationen (ekvation 8) eller 'ice melt hyperbola' ekvationen 
(ekvation 9) kan beskriva den snabba initiala recessionen väl. 
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Den flitigast använda recessionsekvationen i tidigare arbeten är exponentialekvationen 
(ekvation 7) och de geologiska formationer som undersökts har oftast varit finkorniga 
jordarter och sedimentära och kristallina bergarter. Kinsel (1963) liksom Ayers och Ding 
(1967) kom i sina studier fram till att recessionshastigheten ökar med minskande komstorlek 
hos den dominerande jordarten. Om det vore tillämpbart även i denna studie så borde 
Sundbromark ha den snabbaste recessionen eftersom området till stora delar täcks av 
postglacial lera. Utifrån resultaten i denna studie är det dock inte möjligt att dra en sådan 
slutsats. Ando m.fl. (1986) bestämde medelrecessionskonstanter för en typ av hyperbolisk 
recessionsekvation för bland annat kvartära formationer och erhöll för dessa värden som i 
allmänhet ligger något lägre än de som bestämts i denna studie. A vrinningsornrådena som 
Ando m.fl. (1986) studerade var avsevärt mycket större än avrinningsområdena i denna studie. 

Parametervärdena på CFMAX och TT i HBV-light (tabell D-1) stämmer väl överens med de 
som Bergström (1990) anger som lämpliga för svenska skogs- respektive jordbruksmarker. Ett 
fel som uppstår vid simuleringen med HBV-light modellen och med många andra modeller är 
att snön i modellen tar slut samtidigt i hela avrinningsområdet. I själva verket bildar snön vid 
smältningen en mosaik av bara och snötäckta partier. Detta leder till att den simulerade 
snösmältningen blir för stor initialt och avslutas abrupt och för tidigt. Ett annat problem med 
modellen är att nederbördstypen avgörs av dygnsmedeltemperaturen. Medeltemperaturen 
under ett dygn kan mycket väl vara positiv även om det snöat under dygnet. Detta inträffar 
särskilt under vår och höst då nätterna är kalla och dagarna kan vara riktigt varma. Ett sådant 
tillfälle var den 14 maj 1995 då det snöade kraftigt i stora delar av Uppland men modellen inte 
lyckades simulera snöfallet i något av avrinningsområdena på grund av att 
dygnsmedeltemperaturen var högre än tröskeltemperaturen. 

Årsberoendet i avrinningens andel av det till området tillförda vattnet (tabell 7 Och figur 19), 
nederbörd och snösmältning, beror bland annat av grundvattennivåns läge och 
evapotranspirationens storlek. Kvoten C (ekvation 10) är störst under de delar av året som 
grundvattennivån är hög och evapotranspirationen är liten. Under de delar av året som 
grundvattennivån är låg och evapotranspirationen är stor är avrinningens andel av 
nederbörden liten. Under vårfloden i april och maj antar kvoten värden som är mycket högre 
än under resten av året. Dessa höga värden förklaras av att grundvattennivån är mycket hög 
och att evapotranspirationen är måttlig under denna period. 

De egentliga maximala dynamiska vattenmagasinen i avrinningsområdena kan mycket väl 
vara större än de uppskattade. De uppskattade maximala dynamiska vattenmagasinen 
begränsas av den maximala avrinningen Q(O) i recessionsekvationerna. Uppskattningen av de 
dynamiska vattenmagasinen påverkas av ett antal osäkerhetsfaktorer. Såväl 
avbördningsfunktionema som recessionsekvationema är faktorer som påverkar riktigheten av 
de uppskattade dynamiska vattenmagasinen. 
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Tillvägagångssättet vid uppskattningen av de maximala dynamiska vattenmagasinet kan 
jämföras med den metod som presenterades av Kinsel (1963). Resultaten i denna studie visar 
till skillnad från Kinsels ingen påtaglig skillnad mellan de maximala dynamiska 
vattenmagasinen i avrinningsområden täckta av jordarter med hög sand- och låg lerhalt och 
avrinningsområden täckta av jordarter med högre lerhalt. 

De medelgrundvattennivå~r som användes vid uppskattningen av magasinskoefficienterna för 
de respektive avrinningsområdena är en stor osäkerhetsfaktor. Osäkerheten kommer sig av att 
det är mycket svårt att avgöra om de använda grundvattennivåerna utgör ett representativt 
tvärsnitt av grundvattenförhållandena i områdena. I Östfora har endast grundvattennivåer från 
den nedre delen av avrinningsområdet använts. Medelgrundvattennivån i Östfora återspeglar 
sålunda inte förhållandena i den övre myrmarksdominerade delen. Om även 
grundvattennivåer från Trappmossama använts vid uppskattningen av medelgrundvattennivån 
i Östfora hade magasinskoefficienten blivit större eftersom grundvattennivån i kärr som 
Trappmossama har en mindre årlig variation än grundvattennivån i morän. Pettersson och 
Phersson (1994) fann att nedre Trappmossen hade en magasinskoefficient på 10%. Den 
uppskattade magasinskoefficienten i Östfora, 4%, representerar ett avrinningsområde som 
täcks av morän. I Dansarhällama är det svårare att finna uppenbara brister i valet av de 
grundvattenrör som legat till grund för beräkningen av medelgrundvattennivåerna i området. 
Magasinskoefficienterna i Östfora, 4%, och i Dansarhällama, 5,5%, är av samma 
storleksordning som vad Grip & Rodhe (1988) anger för morän. För Buddby erhölls två 
magasinskoefficienter, en för snösmältningen i april och maj, 18%, och en för den resterande 
delen av den studerade perioden, 3%. Förklaringen till den höga magasinskoefficienten i 
Buddby under april och maj är med största sannolikhet det ytvattenmagasin som bildas i 
sumpskogen. Magasinskoefficienten för ett ytvattenmagasin är 100%, varje tillförd mm vatten 
resulterar i samma ökning av vattennivån. Ytvattenmagasinets höga magasinskoefficient höjer 
avrinningsområdets totala magasinskoefficient avsevärt. Även i Dansarhällama och Östfora 
finns det antydningar om att det skulle kunna finnas två magasinskoefficienter (figur 20). I 
Dansarhällama kan man se en antydan till en annan magasinskoefficient för 
medelgrundvattennivåer på större djup än 45 cm under markytan. I Östfora är situationen den 
omvända, där tycks det som om det finns en annan magasinskoefficient för 
medelgrundvattennivåer på mindre djup än 25 cm. 

Den ökade förståelsen för avrinningsdynamikens variation i tid och rum som detta arbete givit 
kan utgöra ett värdefullt underlag vid konstruktion av nya och förbättring av befintliga 
hydrologiska avrinningsmodeller. Resultaten i arbetet ger fingervisningar om vilka processer 
och förlopp som är av stor vikt vid beskrivning av avrinningsdynamiken. Dessutom ger 
resultaten förslag på hur beskrivningen av processer och förlopp kan göras. Recessionen är ett 
sådant förlopp. I HBV-modellen (Bergström, 1992) som är en begreppsmässig modell 
beskrivs avrinningen av en kombination av två reservoarer. Den övre av de två reservoarerna 
har två linjära utflöden och den undre är en enkel linjär reservoar. För att beskriva utflödet 
från de linjära reservoarerna behövs det tre recessionsparametrar. Det behövs dessutom en 
parameter för att beskriva flödet mellan de två reservoarerna och ett tröskelvärde som 
bestämmer när det översta utflödet i den övre reservoaren bidrar till avrinningen. Det åtgår 
således fem parametrar för att beskriva avrinningen. 
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Med den hyperboliska recessionsekvationen (ekvation 8) är det möjligt att beskriva 
recessionsförloppet med två parametrar, recessionskonstanten c och begynnelseavrinningen 
Q(O). Det är dessutom möjligt att beskriva avrinningens stegringsfaser genom att använda 
ekvation (16) som uttrycker avrinningen som funktion av det dynamiska vattenmagasinet. Det 
bör noteras att ekvation ( 16) i strikt mening endast gäller under recessionsförloppen. Det är 
dock mindre komplicerat att beskriva avrinningens stegringsfaser än dess recessionsfaser. Om 
man i HBV-modellen låter avrinningen beskrivas av den hyperboliska recessionsekvationen 
och ekvation (16) kan antalet parametrar i den dynamiska responsfunktionen minskas från 
fem till två. De viktigaste fördelarna med ett minskat antal parametrar är att det underlättar vid 
kalibrering samt att det minskar risken för att parametrarna inte är funktionellt oberoende. 

Om den hyperboliska recessionsekvationen används för att beskriva recessionsförloppet i en 
hydrologisk avrinningsmodell kan det dynamiska vattenmagasinet lätt bestämmas. Det 
dynamiska vattenmagasinet beskriver hur mycket vatten som finns tillgängligt för 
avrinningsbildning. Detta kan utnyttjas vid konsekvensanalys när man exempelvis är 
intresserad av att veta hur ett kontinuerligt grundvattenuttag påverkar vattenmagasin och 
avrinning. Det dynamiska vattenmagasinet kan även användas för att validera de 
modellparametrar som beskriver vattenlagringen i hydrologiska avrinningsmodeller. 

Avrinningen från impermeabla ytor och mättade utströmrnningsområden i ett dränerande 
vattendrags närhet är mycket snabb och ger upphov till ett snabbt och kraftigt gensvar på 
nederbörd. De mycket stora toppflödena i Östfora påvisar nödvändigheten av att 
avrinningsmodeller har en rutin som beskriver denna snabba avrinning. HBV-modellen 
(Bergström, 1992) saknar en rutin som beskriver avrinningen från impermeabla ytor och 
mättade utströmmningsområden. Detta leder till att modellen inte kan beskriva små snabba 
flödestoppar som orsakats av regn i samband med relativt torra förhållanden i 
avrinningsområdet. Införandet av en rutin som beskriver denna snabba avrinning skulle 
sannolikt förbättra modellens förmåga att simulera dessa flödestoppar. 

En av ambitionerna med NOPEX-projektet har varit att studera skalan av variabiliteten hos 
hydrologiska variabler (Lundin och Hall din, 1994 ). En naturligt nästa steg vore att 
regionalisera variablerna. Genom en regionalisering av hydrologiska variabler kan de 
regionala variablerna användas vid analys i avrinningsområden utan observationer. Vid 
regionaliseringen av hydrologiska variabler bör hänsyn tas till områdenas beskaffenhet. Man 
bör exempelvis skilja på skogs- och jordbruksmark. Regionalisering av hydrologiska variabler 
som recession och dynamiskt vattenmagasin ger möjlighet att modellera avrinningsdynamiken 
i områden utan observationer. Det främsta problemet vid regionalisering är 
representativitetsproblemet. Resultaten av denna studie belyser just detta problem. Studien har 
visat att skillnaden i avrinningsdynamik mellan tillsynes likartade avrinningsområden kan 
vara avsevärd. Det är dock näst intill omöjligt att avgöra om de områden som använts vid 
regionaliseringen är representativa för en viss typ av avrinningsområde. 
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Regionalisering kan även göras av modellparametrar. Regionala modellparametrar bestäms 
med underlag av modelltillämpningar i ett antal avrinningsområden. Den regionala 
parameteruppsättningen kan sedan användas för att modellera avrinningen i områden utan 
observationer. Om man bestämt regionala parameteruppsättningar för alla 
markanvändningstyper inom en region, som NOPEX-regionen, kan regional hydrologisk 
modellering utföras. I regional hydrologisk modellering upprepas tillämpningen av en modell 
i rummet så att den regionala avrinningen kan modelleras. Vid regionalisering av 
modellparametrar liksom vid regionalisering av hydrologiska variabler är representativiteten 
hos de använda avrinningsområdena det främsta problemet. 

Om den hyperboliska recessionsekvationen används för att beskriva ett områdes recession 
försvåras införandet av regionala recessions- variabler/parametrar. Problemet med den 
hyperboliska recessionsekvationen beror på att den är ickelinjär. Recessionskonstanten c 
gäller endast för den begynnelseavrinning Q(O) som den bestämts för. En linjär 
recessionsekvation där recessionskonstanten är oberoende av recessionens begynnelsevärde 
vore enklare att regionalisera. 
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APPENDIXA 

Härledning av den teoretiska avbördningsfunktionen i Sundbromark 

Den grundläggande flödesekvationen för ett överfall kan härledas genom integration av 

dQ=V·dA (A-1) 

över överfallets totala tryckhöjd. V i ekvation (A-1) är vattenhastigheten i rn/s på djupet y 
under vattenytan. Om man bortser från strömlinjernas eventuella krökning samt antar att 
vattnet har en försumlig hastighet uppströms överfallet kan ett uttryck för hastigheten V 
erhållas med Bernoullis ekvation mellan en punkt uppströms överfallet och en punkt i samma 
plan som överfallet (Roberson & Crow, 1993). 

(A-2) 

Det triangulära överfallet i Sundbromark (figur A-1) kan sägas bestå av två delar. För att 
förenkla härledningen har den delats upp i två delar, I och Il. Den sökta 
avbördningsfunktionen erhålls genom att summera de båda delarna, Q = Q1 + Qu. 

X 

0 

H- - - -

Il) a 

Figur A-1: Överfallet i Sundbromark. Överfallsvinklama a och p är 75° respektive 150°. 

De beteckningar som används i härledningen finns i figur A-1. 

I) 

dA = 2 · x ·dy och x = ( h0 - y) · tan( ~) ger vid insättning i ekvation (A-1) upphov till en 

differentialekvation som integreras över hela den aktuella tryckhöjden, från 0 till h1• 

(A-3) 

Integration och insättning av utströmningskoefficienten µ 1 ger 

(/3) (10 ~ 6 ~) Q =2·µ · f2:-::g·tan - · -·h ·h 2 --·h 2 
I I lf L... t; 2 15 0 I 15 I 

(A-4) 

där h0 = H-b och h1 = H-a enligt figur A-1. 

y 



Il) 

dA = 2 · x ·dy och y = ( H - y) · tan( ~) ger vid insättning i ekvation (A-1) upphov till en 

differentialekvation som integreras över hela den aktuella tryckhöjden, från h1 till H. 

Q11 =2 ~-tan(~)}i-(H-y)dy 
I 

(A-5) 

Integration och insättning av utströrnningskoefficienten µ2 ger 

( a) ( 4 ~ 10 ~ 6 ~) Q =2·µ · ~g·tan - · -·H 2 --·H·h 2 +-·h 2 
Il 2 \j.t.. ~ 2 15 15 I 15 I 

(A-6) 

där h1 = H-a. 

Den sökta avbördningsfunktionen erhålls genom att addera Q1 och Qu. 

(A-7) 

(A-8) 

(A-9) 

(A-10) 
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APPENDIXB 

Härledning av jlödesökningen som åstadkoms av till området tillfört vatten. 
Hydrogrammet i figur B-1 inleds med en recessionsfas som avbryts vid tiden t1 där en 
stegringsfas tar vid. Stegringsfasen uppkommer på grund av den nederbörd som faller mellan 
tiden t 1 och 1iow Efter flödestoppen tar åter en recessionsfas vid. 
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Figur B-1: 'Verkligt' hydrogram (heldragen) och modellerat hydrogram med hyperbolisk recessionsekvation 

(långstreckad). 

Den vattenvolym som passerat en punkt i ett vattendrag i vilken ett hydrogram är upprättat 
utgörs av arean under hydrogrammet. Arean under hydrogrammet kan uttryckas som 
integralen av flödesfunktionen q(t) mellan två tidpunkter a och b. 

b 

V,01 = f q(t) · dt (B-1) 
a 

För att bestämma skillnaden mellan den vattenvolym som skulle passerat om det aldrig fallit 
någon nederbörd och den som verkligen passerat behövs en recessionsekvation för att 
modellera hydrogrammets utseende om nederbörden inte fallit. Under antagande att 
recessionen är hyperboliskt avtagande kan recessionen från t1 till oo modelleras (figur B-1) 
med den hyperboliska funktionen. 

-2 

q(t) = q(O) · (1 + c · t) (B-2) 

Liksom tidigare är q(t) och q(O) vattenföringen vid tiden t respektive vattenföringen vid 
recessionens begynnelse och c är den hyperboliska recessionskonstanten. 
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Skillnaden mellan integralen av flödesfunktionen och integralen av det modellerade 
recessionsförloppet från t1 till oo ger den flödesökning som nederbörden mellan t1 och t10PP gett 
upphov till. 

"' "' 
V=~01 -Vrec. = fq(t)·dt- fq(O)·(I+c·tr 2 ·dt (B-3) 

Vid tiden t2 har vattenföringen åter samma värde som i t1 och recessionsförloppet från t2 till oo 
ges av den hyperboliska recessionsekvationen. V101 kan således delas upp i två delar, t1 till t2 

och t2 till oo. 

00 '2 (() 

~01 = f q(t) · dt = f q(t) · dt + f q(O) · (1 + c · t)-2 • dt (B-4) 

Ekvation (B-3) kan således skrivas om: 

12 00 co 

V= f q(t) · dt + f q(O) · (1 + c · t)-2 • dt - f q(O) · (1 + c · t)-2 • dt (B-5) 

Tidpunkterna t1 och t2 är båda begynnelsetider för de två recessionsförloppen. 
Begynnelsetiden för ett hyperboliskt recessionsförlopp bestäms av avrinningens värde. 
Eftersom avrinningen är lika stor vid t 1 som vid t2 så är 

00 "' 

fq 1(t)·(I+c·t)-2 ·dt= fq 1(t)·(I+c·t)- 2 ·dt (B-6) 

Detta ger att den vattenvolym som passerat på grund av nederbörden mellan t1 och !iopp är 
integralen av flödesfunktionen q(t) mellan t1 och t2• 

'2 

V= f q(t) · dt (B-7) 
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APPENDIXC 

Hydrogram för samtliga avrinningsområden. 

q [mm/dygn} 
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Figur C-1: Specifik avrinning, q [mm/dygn], i samtliga områden under den studerade perioden. 



48 

APPENDIXD 

Parametervärden för snörutinsparametrarna i HB V-fight 

Tabell D-1: Parametervärden för snörutinsparametrarna CFMAX och TT i HBV-light. 

Område CFMAX TT 
Buddby 2 0 
Dansar hällarna 2 0 
Stab by 2 0,5 
Sundbromark 4 1 
Östfora 

,., 
0 .) 
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