
 
 

Nr. 95 
Självständigt arbete i miljö- och  

vattenteknik 15 hp, 1TV017 
Juni 2022 

 
 
 

En jämförelsestudie av 
modellverktygen MITgcm och MIKE 
3 FM:s praktiska användning inom 
Norrvattens verksamhet vid 
modellering av Mälaren 
 
 
 

Simon Gudmundsson, Astor Gulz, Amanda Johansson, 
Tim Nedergård, Lovis Niskakari och Anton Sjöström, 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Ekaterina Sokolova 
Institutionen för geovetenskaper, UU 



Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
A - administrativ rapport

Dokumenttyp
W-22-95/A-05

Datum
2022-06-02 Ersätter: -

Handledare Författare: Alla

Ekaterina Sokolova
Rapportnamn
Rapportlogg

Beskrivning Rapporttyp Dokumentkod Dokumentnamn Datum Ersätter Författare
Slutrapport S W-22-95/S-01 Slutrapport 2022-05-13 Alla

S W-22-95/S-02 Reviderad slutrapport 2022-05-20 W-22-95/S-01 Alla

S W-22-95/S-03 Reviderad slutrapport efter 
opponering 2022-06-01 W-22-95/S-02 Alla

Administrativa rapporter: 
Projektplaner, beslut om 
arbetsformer, mötesstruktur 
inom projektet etc.

A W-22-95/A-01 Projektplan 2022-03-31 Alla
A W-22-95/A-02 Projektplan ver.2 2022-04-22 W-22-95/A-01 Alla
A W-22-95/A-03 Intervjutranskribering Göran 2022-04-27 Alla
A W-22-95/A-04 Transkribering Helen 2022-05-04 Alla
A W-22-95/A-05 Rapportlogg 2022-06-02 Alla
A W-22-95/A-06 Ärendelogg 2022-06-02 Alla

Projektgruppsprotokoll med 
ärendelogg (se flik nedan).

P W-22-95/P-01 Möte 29/3 2022-03-29 Astor, Lovis, Amanda.

P W-22-95/P-02 Möte 1 - Ekaterina 2022-03-31 Amanda

P W-22-95/P-03 Möte 1 - Stephan 2022-03-30 Lovis, Astor, Amanda
P W-22-95/P-04 Möte 2 - Ekaterina 2022-04-01 Alla
P W-22-95/P-05 Måndagsmöte v14 2022-04-04 Alla
P W-22-95/P-06 Möte 3 - Ekaterina 2022-04-07 Amanda
P W-22-95/P-07 Uppdelning förstudie 2022-04-07 Amanda
P W-22-95/P-08 Måndagsmöte v15 2022-04-11 Amanda
P W-22-95/P-09 Möte 4 - Ekaterina 2022-04-19 Amanda
P W-22-95/P-10 Måndagsmöte v16 2022-04-19 Amanda
P W-22-95/P-11 Fortsättning-efter-förstudie-möte 2022-04-21 Amanda
P W-22-95/P-12 Måndagsmöte v17 2022-04-25 Amanda
P W-22-95/P-13 Möte 2 - Stephan 2022-04-26 Anton
P W-22-95/P-14 Möte 5 Ekatarina 2022-04-28 Amanda, Astor
P W-22-95/P-15 Måndagsmöte v18 2022-05-02 Amanda
P W-22-95/P-16 Möte 6 Ekaterina 2022-05-04 Amanda
P W-22-95/P-17 Måndagsmöte v19 2022-05-09 Amanda
P W-22-95/P-18 Möte 7 Ekaterina 2022-05-10 Amanda

P W-22-95/P-19 Anteckningar genomgång inför 
inlämning 2022-05-12 Amanda

P W-22-95/P-20 Måndagsmöte v20 2022-05-16 Amanda
P W-22-95/P-21 Möte 8 Ekaterina 2022-05-17 Amanda
P W-22-95/P-22 Måndagsmöte v21 2022-05-23 Amanda
P W-22-95/P-23 Möte 9 Ekaterina 2022-05-24 Anton

Grupp/aktivitetsrapport: Här 
redovisas resultatet från en 
grupp/aktivitet (vanligen en 
milstolpe).

G W-22-95/G-01 Förstudie utkast 2022-04-15 Alla
G W-22-95/G-02 Förstudie 2022-04-20 W-22-95/G-01 Alla
G W-22-95/G-03 Pm Vetenskapligt skrivande 2022-05-02 Anton

Arbetsrapport: Allt 
"underarbete" inom en aktivitet 
som delrapporteras i en rapport 
kallasför en arbetsrapport. Det 
kan bestå beräkningar, försök, 
programkod, ritningar osv. Hit 
räknas även interna protokoll 
mm för gruppen/aktiviteten.

L W-22-95/L-00 S-hype 2022-03-30 Simon
L W-22-95/L-01 Tabell över sökningar 2022-05-21 Alla

L W-22-95/L-02 Risker vid drickvattenproduktion 
(allmänt) 2022-04-19 Tim

L W-22-95/L-03 Förstudie modeller 2022-04-04 Astor, Anton, Simon , Lovis
L W-22-95/L-04 Informationsdokument modeller 2022-04-04 Astor, Anton, Simon , Lovis
L W-22-95/L-05 Modeller Astor och Simon 2022-04-07 W-22-95/L-04 Simon och Astor
L W-22-95/L-06 Modeller Anton och Lovis 2022-04-07 W-22-95/L-04 Anton, Lovis
L W-22-95/L-07 Risker med dricksvatten mälaren 2022-04-20 Amanda

L W-22-95/L-08
Text risker med dricksvatten 
mälaren 2022-04-21 W-22-95/L-07 Amanda

L W-22-95/L-10 Intervju modeller 2022-04-04 W-22-95/L-09 Astor
L W-22-95/L-11 Metod modeller 2022-04-21 Anton
L W-22-95/L-12 intervjumetodik 2022-04-08 Amanda
L W-22-95/L-13 intervjuguide 2022-04-18 Astor
L W-22-95/L-14 Intervjufrågor Helene 2022-05-02 Tim
L W-22-95/L-15 Intervju Helene 2022-05-02 Tim
L W-22-95/L-16 MITGCM 2022-05-03 Anton
L W-22-95/L-17 Ekaterinas modelleringsuppgift 2022-05-03 Astor och Simon
L W-22-95/L-18 Intervjuanalys Göran 2022-05-04 Amanda
L W-22-95/L-19 Intervjuanalys tabell Göran 2022-05-05 Amanda
L W-22-95/L-20 Intervjuanalys Helene 2022-05-04 Amanda
L W-22-95/L-21 Intervjuanalys tabell Helene 2022-05-09 Amanda

L W-22-95/L-22
Metod - Simulering med Görans 
modell 2022-05-09 Astor

L W-22-95/L-24 Utvecklinspotential 2022-05-11 Amanda
L W-22-95/L-25 Metod litteraturstudie 2022-05-05 Lovis

L W-22-95/L-26
Hur vi tagit ställning till 
opponeringskritik 2022-06-01 Alla



Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
A - administrativ 
rapport

Dokumenttyp
W-22-95/A-06

Datum
2022-06-02 Ersätter: -

Handledare Författare: Alla

Ekaterina Sokolova
Rapportnamn
Ärendelogg

Nr. Datum Ärende / uppgift Resultat Ansvarig person Övriga medverkande 
personer

Ärendet slutfört Kommentarer

1 29-03-2022

Uppstartsmöte med 
Handledare - Alla Ekatarina 29-03-2022

2 29-03-2022

Ta fram mall för en 
projektplan Anton & Simon 2022-03-30

3 29-03-2022

Håll en genomgång av 
LaTeX + Mendeley för 

gruppen Astor & Lovis 2022-04-10

Alla är med i en och samma 
Mendeleygrupp och har förstått hur vi 
kan använda Mendeley i arbetet. LaTeX 
med.

4 01-04-2022 Boka möte med Göran Datum för intervju Tim 2022-04-20
5 2022-04-01 Dela drivemapp med handledare Alla 2022-04-06
6 2022-03-29 Projektplan W-22-95/A-01 Alla 2022-03-31
7 2022-03-29 S-hype W-22-95/L-00 Simon 2022-03-30

8 2022-04-01
Sökord i tabellform 
(litteraturstudie) W-22-95/L-01 Lovis & Astor 2022-05-21 Återfinns i Appendix 7 & 8  i slutrapporten

9 2022-04-01
Förundersökning Risker i 
vattenrening mälaren W-22-95/L-02 TIm, Amanda 2022-04-08

10 2022-04-01
Förundersökning kända 
modeller W-22-95/L-03 Anton & Lovis 2022-04-08

11 2022-04-05

Förundersökning hur 
modeller fungerar och varför 
de används

W-22-95/L-05
Simon & Astor 2022-04-09

12 2022-04-05 Beskrivning av Mälaren W-22-95/L-08 Amanda 2022-04-14
13 2022-04-20 Intervjufrågor till G.Broström W-22-95/L-10 Astor 2022-04-26
14 2022-04-20 Intervjumetodik W-22-95/L-12 Amanda 2022-04-26
15 2022-04-25 Intervjuguide W-22-95/L-13 Astor 2022-04-26 Återfinns i Appendix 10  i slutrapporten
16 2022-04-05 Förstudie sammanställning W-22-95/G-01 Alla 2022-04-15

17 2022-04-19
Förstudie korrigering efter 
kommentarer W-22-95/G-02 Alla 2022-04-20

18 2022-04-21 Metoder W-22-95/L-11 Amanda och Anton 2022-04-20
19 2022-04-21 Mittredovisning Tim, Lovis 2022-04-23

20 2022-05-02
Intervjufrågor till möte med 
Helene Ejhed W-22-95/L-14               Tim 2022-05-03

21 2022-04-28 Intervjufrågor till H. Ejhed W-22-95/L-15 Tim 2022-05-03 Återfinns i Appendix 11 i slutrapporten
22 2022-04-28 MITgcm W-22-95/L-16 Anton 2022-05-03

23 2022-05-02
Skriva pm vetenskapligt 
skrivande W-22-95/G-03 Anton 2022-05-03

24 2022-05-03
Testköra Ekaterinas 
modellövning W-22-95/L-17 Astor 2022-05-04

25 2022-05-05 Metod körning av MITgcm W-22-95/L-22 Astor 2022-05-09
26 2022-05-05 Tabell jämförelse modeller W-22-95/L-24 Amanda 2022-05-11
27 2022-05-05 Metod litteraturstudie W-22-95/L-25 Lovis & Astor 2022-05-05
28 2022-05-09 Sammanställa första utkastet av rapportenS-22-95/S-01 Alla 2022-05-13

29 2022-05-18
Sammanställa slutrapport för 
opponering S-22-95/S-02 Alla 2022-05-22

30 2022-05-29
Sammanställa sista utkastet 
av slutrapport S-22-95/S-03 Alla 2022-05-01



Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
S - Slutrapport

Dokumenttyp
W-22-95/S-03

Datum
2022-06-02

Ersätter
W-22-95/S-02

Författare: Amanda Johansson, Anton Sjöström,
Astor Gulz, Lovis Niskakari, Simon
Gudmundsson, Tim Nedergård

Handledare: Ekaterina Sokolva Rapportnamn: En jämförelsestudie av
modellverktygen MITgcm och MIKE 3 FM:s
praktiska användning inom Norrvattens
verksamhet vid modellering av Mälaren



En jämförelsestudie av modellverktygenMITgcm och MIKE 3 FM:s praktiskaanvändning inom Norrvattens verksamhet vidmodellering av Mälaren
Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik

Författare:

Amanda Johansson, Anton Sjöström, Astor Gulz, Lovis Niskakari,
Simon Gudmundsson, Tim Nedergård

Handledare: Ekaterina Sokolova

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
2 juni 2022



Sammanfattning
Mälaren är en mycket viktig dricksvattentäkt för många människor. I den här studien utreds risk-
faktorer som kan påverka råvattenkvaliteten i Mälaren och sedan relateras dessa till hydrodynamisk
modellering av Mälaren. Hydrodynamisk modellering är ett modernt verktyg som kan simulera
vattnets rörelse och tar hänsyn till många hydrodynamiska och meteorologiska drivvariabler. Mo-
deller kan användas för att till exempel förutse transport av punktutsläpp och beräkna när och vilken
koncentration som kommer till ett vattenverks intag.
Beställaren av detta projekt är Norrvatten, en dricksvattenproducent som är intresserad av utveck-
lingsmöjligheterna hos oceanografen Göran Broströms tillämpning av den hydrodynamiska model-
len MITgcm. Norrvatten använder sig idag av en modell vid namn MIKE 3 FM skapad av DHI. De är
intresserade av vilken utveckling av MITgcm som skulle behövas för att den ska uppnå liknande kva-
litetskrav som deras nuvarande modell gör. I en litteraturstudie samlades information om Mälarens
fysikaliska, biologiska, kemiska förutsättningar samt information om hydrodynamisk modellering,
för att göra en analys kring Mälarens råvattenkvalitet såväl som modellering av Mälaren. Genom
kvalitativa intervjuer med Göran Broström angående MITgcm samt Helene Ejhed, uppströmsansva-
rig på Norrvatten som ofta använder MIKE 3 FM var det möjligt att ingående analysera modellerna
utifrån såväl drivdata som modellernas övergripande kapaciteter. Utöver analys från intervjuerna
gjordes en körning av Göran Broströms tillämpning av MITgcm.
Resultaten visade att de största riskerna gällande Mälarens råvattenkvalitet är oljeutsläpp från när-
liggande farleder och patogener som släpps ut från reningsverk. Jämförelsen mellan MIKE 3 FM
och MITgcm etablerade många likheter mellan modellerna, även om vissa variabler skilde sig åt,
såsom in- och utflöden, ytvågor och nederbörd. Förslag på en ordning som Göran Broströms modell
kan byggas ut på presenteras i form av en prioriteringspyramid. Validering av modellen visade sig
vara ett viktigt första steg i utvecklingen samt att förbättra interaktionsdesignen. Utveckling av mo-
dellen skulle resultera i vissa kostnader för Norrvatten. Vidare studier behöver bidra med en större
förståelse över den tillämpning Broström gjort av MITgcm samt jämförelser med flera modeller.
Nyckelord: Dricksvattenberedning, hydrodynamisk modellering, MIKE 3 FM, MITgcm, Mälaren,
punktutsläpp, risk, råvattenkvalitet
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Förord
Denna rapport gjordes på beställning av Stephan Köhler på Norrvatten och diskuterar användingen
av hydrodynamisk modellering inom Norrvattens verksamhet. Projektet behandlar frågeställningar
gällande modeller och risker relaterat till Mälarens råvattenkvalitet.
Vi från projektgruppen vill rikta ett stort tack till vår handledare Ekaterina Sokolova (Uppsala uni-
versitet) som hjälpt oss med rapportens utformning och gett oss stöd med sin breda expertis inom
området. Projektet hade heller inte varit möjligt utan ytterligare intressenter som hjälpt oss bygga
en stor förståelse inom ämnet. Dessa personer är Göran Broström (Göteborgs universitet), Helene
Ejhed (Norrvatten) och Stephan Köhler (Norrvatten) som lagt mycket av sin tid för att föra arbetet
framåt och förtjänar vår stora uppskattning.
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Ordlista
Batymetri - Den fysiska formen av ett område under vattnet som avser bottens djup räknat från
vattnets yta.
Bräddning - Utsläpp från ledningsnät eller reningsverk när systemet blir överbelastat på grund av
exempelvis hög nederbörd vilket resulterar i kapacitetsbrist för det inkommande avloppsvattnet. Det
resulterar i att orenat eller ofullständigt renat avloppsvatten läcker ut till omgivningen.
DHI - Förkortning för Dansk Hydraulisk Institut, ett danskt konsultbolag som leverar flertalet olika
programvaror relaterade till vatten, bland annat modelleringsverktyget MIKE 3 FM.
Drivdata - Med drivdata avses data som används för att driva en modell, alltså datan som förs in i
modellen för att den ska lösa ekvationer och visualisera resultat.
Metafil - En metafil är en fil som innehåller specifikationer för en annan fil, exempelvis en binärfil.
Modul - Inom programmering är en modul en fil som innehåller funktioner och subrutiner till ett
program. Vid konstruktion av ett större program kan moduler användas för att dela upp koden mellan
flera filer.
Navier-Stokes ekvationer - Är ett flertal partiella differential ekvationer som beskriver momentum
och hastighet av fluider i tre-dimensionell riktning. Dessa funktioner är inte alltid likadana och
i hydrodynamisk modellering använder man sig ofta av Navier-Stokes liknande approximationer
för att nå resultat om flödets riktning och hastighet. En version av Navier-Stokes ekvationer kan
exempelvis se ut som ekvation (1) (Connor 2019).

𝜌𝐷
⃖⃖⃗𝑉

𝐷𝑡
= −Δ𝑝 + 𝜌⃖⃗𝑔 + 𝜇Δ2 ⃖⃖⃗𝑉 (1)

Superdator - En dator som är betydligt snabbare än en vanlig dator och kan hantera många processer
samtidigt. De finns ofta i stora lokaler med flera snabba processorer som kan köras parallellt.
Validering - Att validera en modell innebär att jämföra modellresultat med mätdata och se så att de
överensstämmer.
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1 Inledning
Ren och säker dricksvattenproduktion är en av de allra mest fundamentala byggstenarna i det mo-
derna samhället. För att det ska fungera krävs att det finns en god förståelse för de förutsättningar
som finns kring det intagna råvattnet och de reningsprocesser som sker i vattenverk. Modellerings-
verktyg kan vara till stor hjälp för att exempelvis förstå hur föroreningar sprids i vatten och när
de når fram till reningsverk. I och med klimatförändringarna kommer behovet av väl fungerande
modelleringsverktyg sannolikt att växa i framtiden. Fler användningsområden skulle då kunna vara
av intresse, till exempel att modellera förändringar i strömningsmönster i sjöar vid extrema neder-
bördsperioder. Resultatet av modelleringen skulle då kunna användas som underlag för att anpassa
förebyggande åtgärder i beredningsverksamheten (Ejhed 2020).
Det här är ett projekt på uppdrag av Norrvatten som är en dricksvattenproducent i norra Stock-
holmsregionen och de använder hydrodynamisk modellering inom deras verksamhet för att simulera
punktutsläpp. På så sätt kan de med ganska god säkerhet simulera utsläpp och se när dessa når deras
intag. Då kan de få underlag för att bestämma vilka åtgärder som bör antas i god tid. Norrrvatten
har nyligen fått tillgång till en ny hydrodynamisk modell utanför verksamheter som är framtagen av
Göran Broström, oceanograf på Göteborg Universitet.

1.1 Syfte
Syftet med det här projektet är att utreda risker i anslutning till Mälarens råvattenkvalitet och relatera
det till användandet av modelleringsverktyg. Projektet ska även se om det finns ett potentiellt värde
för Norrvatten att investera i utveckling av en tillämpning av Massachusetts Institute of Technology
General Circulation Model (MITgcm) över Mälaren, framtagen av Göran Broström.
Frågeställningar

• Vilka riskfaktorer har en direkt inverkan på råvattenkvaliteten i Mälaren?
• Hur förhåller sig Göran Broströms uppsättning av MITgcm mot DHI:s tillämpning av MIKE

3 FM?
• Vilken funktionalitet/drivdata är relevant att utöka MITgcm med för att den ska vara lämplig

att använda inom ramen för Norrvattens verksamhet?
För att kunna besvara dessa frågeställningarna har sex delmål tagits fram.
Mål

• Redogöra några risker som finns kopplade till Mälarens råvattenkvalitet.
• Presentera den drivdata som hydrodynamiska modeller typiskt använder sig av samt vilka

funktionaliteter som hydrodynamiska modeller kan ha.
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• Beskriva hur Göran Broströms tillämpning av MITgcm och DHI:s tillämpning av MIKE 3
FM fungerar med avseende på indata, utdata, kalibrering och validering.

• Testa att modellera och simulera ett punktutsläpp med MITgcm.
• Redogöra skillnader i hydrodynamiska funktionaliteter mellan MITgcm och MIKE 3 FM.
• Redogöra om behov för förbättring av Görans modell finns för att den ska anses vara använd-

bar inom Norrvattens verksamhet.

1.2 Avgränsningar
Utvecklingspotentialen hos Göran Broströms tillämpning av MITgcm har begränsats till drivdata
och naturkrafter som Göran Broström och Norrvatten anser vara relevanta idag. De kemiska och
fysikaliska förutsättningarna samt risker med råvattenkvalitet begränsas till de som är relevanta för
Mälaren.

2 Bakgrund

2.1 Mälaren
Mälaren är Sveriges tredje största sjö och har en area på ungefär 1073 km2 (SMHI 2022a). Avrin-
ningsområdet är ungefär 22 600 km2 stort inom vilket det ingår delar av Uppsala, Västmanland,
Örebro, Dalarna, Södermanlands län och hela Stockholms län (ibid.). Mälaren har ett medeldjup på
12,8 meter och ett maxdjup på 66 meter. I Mälaren finns över 8000 öar, holmar och skär (ibid.). Stora
delar av Mälarens avrinningsområde ingår i skyddsområden och generellt anses vattnet i Mälaren
ha en god kvalitet (Carlström 2022).
Mälaren delas vanligen upp i flera bassänger på grund av dess stora storlek, bassängerna har olika
vattenvolymer och omsättningstider (ibid.). Idag är Mälaren indelad i 32 olika bassänger där den
minsta, Galten, har en omsättningstid på endast ett par veckor medan de största fjärdarna, som är
positionerade i de mellersta delarna av Mälaren, har en omsättningstid på nästan två år (Mälarens
Vattenvårdsförbund u.å.[a]). Mälaren försörjer idag drygt 2 miljoner människor med dricksvatten
(Mälarens Vattenvårdsförbund u.å.[b]).
Görväln är en fjärd som ligger i den östra delen av Mälaren och utgör en av de 32 bassängerna som
Mälaren är indelad i (Mälarens Vattenvårdsförbund u.å.[a]). Görväln är en stor vattenförekomst som
sträcker sig mellan Ekerö kommun och Järfälla kommun ända upp till Upplands Bro kommun (Na-
turvatten AB 2015). I Görväln ligger Skäftingeholmen som består av två öar. På Skäftingeholmen
finns Norrvattens Görvälnverket som renar och distribuerar dricksvatten till cirka 700 000 perso-
ner i norra Stockholmsregionen (Rustum 2021). Figur 1 visar en karta över hela Mälaren samt var
Görvälnverket är placerat.
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Görvälnverket

Figur 1: Kartbild över de 32 bassängerna som bygger upp Mälaren och position för Görvälnverket.
Kartbild: ©Lantmäteriet.

2.2 Generella föroreningar som utgör en risk för råvattenkvalitet
Den enskilt största faktorn som leder till sjukdom genom konsumtion av dricksvatten är att det före-
kommer mikrobiella föroreningar i vattnet i form av patogena virus, bakterier eller parasiter (WHO
2017). Risken att bli sjuk eller smittad genom dricksvatten är liten jämfört med många andra livs-
medel, men då dricksvatten leds ut till nästintill alla människor i ett område kan konsekvenserna bli
mycket allvarliga om förorening sker eftersom många kan bli sjuka (Lundberg Abrahamsson et al.
2009). Den vanligaste orsaken till att vattnet förorenas är att mänsklig eller animalisk avföring når
vattnet. Transporten av avföring behöver inte ske direkt utan kan exempelvis orsakas av otillräcklig
rening av avloppsvatten som sedan släpps ut eller att råvattentäkten är i nära anslutning till betes-
mark. Att patogenerna slutligen når konsumenten kan bero på flera olika orsaker. Ofta beror det
på en tillfällig avvikelse i kvalitén på råvattnet vilket kan leda till att barriärerna i vattenverket inte
räcker till. Ibland kan det bero på förorening under distributionen efter vattenverket fram till konsu-
menterna eller mellanlagring. Då kan det vara skador på ledningsnätet eller dålig tätning i skarvar
som leder till att patogener når vattnet (WHO 2017). Att analysera mikrobiella föroreningar tar läng-
re tid än många andra analyser. Detta leder till att om analyserna visar att det utgående vattnet kan
innehålla potentiellt riskfyllda halter patogener finns risken att det redan nått ut till konsumenterna
(SMI 2011).

3



Reningen av patogener är komplex då många olika typer av patogener kan uppvisa olika egenska-
per. De är ofta diskreta, ojämnt distribuerade, har olika lång inkubationstid, är olika tåliga mot olika
desinfektionsmedel och kan växa naturligt i miljön (WHO 2017). Under 2010 och 2011 skedde
stora utbrott av parasiten Cryptosporidium i Östersund och Skellefteå (Dryselius 2012). Orsaken
till utbrotten är inte helt fastslagna men anledningen till att parasiten passerade skyddsbariärerna
i vattenverken var att de endast använde klorering som desinfektion, något som Cryptosporidium
är uthärdig mot i de koncentrationer som används vid beredning. Både i Östersund och Skellefteå
fanns det innan utbrottet inte någon UV-behandling, vilket i större utsträckning fungerar mot Cryp-
tosporidium (SMI 2011). För de flesta patogener är de kallare förhållandena i Sverige ogynnsamma
för mikrobiell tillväxt, men för vissa patogener som till exempel Cryptosporidium gynnades de av
kallare förhållanden vilket visar på svårigheter med att hantera reningen av patogener (Dryselius
2012).
En bred rening är det bästa sättet för att minska risker för att patogener når konsumenten. Flera olika
typer av säkerhetsbarriärer minimerar risken för att icke önskvärda föroreningar tar sig igenom till
distributionsnätet. En god avskiljning inledningsvis i reningsprocessen minskar desinfektionsbeho-
vet senare i reningen (Lindberg & Lindqvist 2005).
Kemiska föroreningar är till skillnad mot mikrobiella mer diskreta på det sätt att de ofta får häl-
sofarliga konsekvenser först efter flera år av konsumtion (WHO 2017). När gränsvärden sätts för
hur mycket kemiska föroreningar dricksvatten får innehålla hänvisar de till Tolererbart Dagligt In-
tag (TDI), vilket är den mängd människor kan konsumera utan att vattnet medför några hälsorisker
(Svensson et al. 2009). Orsaken till att kemiska föroreningar sprider sig i yt- och grundvattnet kan
bero på flera saker, till exempel kan naturlig vittring av kemiska ämnen förekomma då omgivande
mark ständigt släpper ifrån sig kemiska föreningar. Punktutsläpp från industrier är en stor orsak,
speciellt i mindre industriellt utvecklade länder där kraven på rening är mindre. Dock sker punktut-
släppen i olika utsträckning i hela världen. Det sker kontamination genom dagvatten som kan föra
med sig föroreningar som finns i städer eller lantbruk när det når ytvattnet (WHO 2017).

2.3 Reningsprocesser
I Sverige använder vattenverk antingen grundvatten eller ytvatten som råvattenkälla. Råvattenkva-
liteten är generellt sett bättre när den kommer från grundvatten då ytvatten bland annat ofta har
högre humushalter och är mer känslig för störningar än vad grundvatten är (Lindberg & Lindqvist
2005). Många av de vattenverk som försörjer människor med dricksvatten använder ytvatten som
råvattenkälla eftersom vattenbehovet överskrider vad som är möjligt att utvinna ur grundvattnet ut-
an att störa den hydrologiska balansen (Eveborn et al. 2017). På grund av att ytvatten generellt har
sämre råvattenkvalitet ställer detta större krav på vattenverken i form av ökat antal beredningssteg
och prestandakrav på dessa. Ett typiskt ytvattenverk innehåller ofta följande reningssteg (Dryselius
2012):

• Grovavskiljning: tar bort större partiklar som fisk, alger och växtrester.
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• Flockning och avskiljning: Kemikalier tillsätts vilket gör att humusämnen och andra partiklar
flockar till större strukturer som sedan avskiljs genom sedimentering eller filtrering, kan ske
i flera steg.

• Desinfektion: Klor, ozon eller UV-ljus används för att vidare desinfektera vattnet för att fram-
förallt minimera risken för mikrobiella föroreningar.

Stegens omfattning kan variera beroende på de lokala förutsättningarna som kan förekomma, både
sett till begränsande resurser och kvalitet på råvattnet (Dryselius 2012).
Det finns fler tekniker som kan användas för att rena råvatten från oönskade kemikalier, dessa be-
höver anpassas efter lokala förhållanden i råvattentäkten. Kat-/anjonbyte är ett sätt att rena vattnet
från bland annat arsenik, fluor, kalcium och magnesium (WHO 2017). Många kemiska föroreningar
binder bra till humösa ämnen och kan då renas under flockningen och avskiljningen i den konven-
tionella reningsprocessen (Kirchmann et al. 2017).

2.4 Hydrodynamisk modellering
Att beskriva naturfenomen i exakthet är en utmaning som forskare arbetat med länge. Idag saknas
fortfarande delar av förståelsen för hur fysikaliska processer fungerar exakt och ekvationerna som
finns tillgängliga avspeglar inte verkligheten helt felfritt. Med de underlag, rimliga avgränsningar
och antaganden som finns går det ändå att få en tillräckligt korrekt bild av verkligheten för att kunna
bygga användbara modeller av den.
Skälen att vilja modellera sjöars dynamik skiljer sig åt mellan olika projekt men en gemensam
faktor är att om det finns tillgång till en kalibrerad och validerad modell krävs färre mätningar
i fält, vilket är både tids- och kostnadseffektivt. Simulering av en sjös hydrodynamik med hjälp
av datormjukvara kan ge likvärdiga resultat som fysiska mätningar (Ishikawa et al. 2022). Att ha
tillgång till en modell kan sedermera öppna för möjligheter att simulera flera intressanta scenarier
som till exempel spridning av olja/patogener och dess påverkan på ytvattenkvalitet eller framtida
extremväders påverkan på vattenföring. Ofta krävs, förutom matematisk och fysikalisk förståelse
mycket datorkraft och programmeringskunskap för att bygga fungerande modeller. Det krävs stora
mängder meteorologisk data för att kunna simulera scenarier med modeller (Yu et al. 2022).
Den hydrodynamiska modollen är central i sjömodellering men utöver ren hydrodynamik går det att
bygga ut modeller med tillägg som ekohydrologi för att modellera övergödning i sjöar eller geokemi
för att modellera förekomst eller spridning av kemiska ämnen i sjöar. Hydrodynamisk modellering i
kombination med ekohydrologisk och geokemisk modellering kan alltså vara relevant för ytterligare
förståelse för sjöars ytvattenkvalitet och kan användas för att underlätta analys och tolkning av sjöars
beteende som helhet (Bhagowati & Ahamad 2019).
Konstruktionen av en ny hydrodynamisk modell är tidskrävande och kostsamt. Det är många delar
som ska samverka och det är viktigt att ha en metodisk arbetsgång för att säkerställa att modellen
blir användbar (Yu et al. 2022). I en recensionsartikel sammanställd av Yu et al. (ibid.) redovisas
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en arbetsstrategi i 6 steg. Dessa 6 steg är en bra utgångspunkt att ha med vid utvecklingen av nya
modeller. Processen inleds med steg 1, projektplanering. Här ligger fokus på att översiktligt beskriva
den avsedda användningen av modellen, vilken modelltyp som är relevant samt vilken omfattning
modellen bör ha. I steg 2 betonar Yu et al. (2022) vikten av att konceptualisera sjön genom att
bygga en förståelse för dess biologiska och fysiologiska struktur. Detta görs på bästa sätt genom att
samla in tillgänglig data och ena förståelsen av sjöns beteende. Steg 3 innefattar en representation
av den konceptualiserade sjön med matematik och bör klargöra vilka parametrar och vilken indata
som modellen kommer att kräva. Under rubrik 2.4.1 förklaras parametrar som är intressanta för
sjömodellering mer ingående. I steg 4 och 5 talar Yu et al. (ibid.) om kalibrering, validering och
osäkerhetsanalys av modellen. Steg 6 innefattar slutrapportering och arkivering av den färdigställda
modellen. Detta förklarar Yu et al. (ibid.) är viktigt för att ha underlag som kan underlätta bedömning
av hur väl modellen passar till dess ändamål och för att kunna återskapa modellen i framtiden.

2.4.1 Hydrodynamiska processer

Hur vattentemperatur varierar i sjövatten är nära relaterat till omgivningens lufttemperatur och vind-
hastighet (Magee & Wu 2017). Temperaturskiktning är ett fenomen som uppkommer av att vatten-
massor har olika densitet vid olika temperaturer. Vatten har högst densitet vid 4 °C. Om en sjö är
skiktad innebär det att den horisontella flödeshastigheten är betydligt större än den vertikala flödes-
hastigheten. Detta fenomen förklarar också som en logisk följd varför temperaturen i skiktade sjöar
är horisontellt homogen och inte vertikalt homogen (Yeates & Imberger 2003). Värmeskillnaden
mellan skikten i en vattenmassa är en av faktorerna som driver omblandningen av skikten. Om sjön
är grund kommer värmeväxlingen att ske snabbare än i djupa sjöar (Magee & Wu 2017). När tempe-
raturskiktning uppstår kan skiktens biokemiska karaktär variera till den grad att olika vattenmassor
innehållande olika ämnen/bakterier transporteras med olika hastighet (ibid.). Det är därför relevant
att kunna modellera temperaturvariation i vattnet för att få en klar bild av en skiktad sjös flödes- och
partikeldynamik. Under vår och höst sker stora omblandningar i och med att väderförhållandena
ändras drastiskt (SMHI 2021).
Batymetri är ett begrepp motsvarar vad topografi innebär för land fast på botten av en sjö, det kan
liknas med en höjdkarta över botten av en vattenbassäng. Formen på bottnen påverkar hur stor frik-
tion som verkar på vattnets volym och därigenom strömningen i bassängen då värdet på friktionen
skiljer sig åt beroende på ytans lutning, material och släthet. Skiktningen påverkas också av baty-
metrin då formen på bottnen begränsar hur homogen form en skiktning kan ha till exempel om det
är stor skillnad på djupet på liten snittlängd. Datan för en sjös batymetri fås genom att loda botten
och beroende på hur exakt lodningen är ju mindre interpolation av batymetrin krävs. Lodning är
förkortning av Ekolod och innebär att man från ytan på sjön skickar ned en ljudsignal till botten
av sjön och väntar tills den kommer tillbaka, då erhålls hur djupt det är till bottnen (Wölfl et al.
2019). Kvalitén och kvantiten av indatan avgör hur mycket interpolation som krävs och därigenom
retroaktivt avgöra hur trovärdig modellen är (Magee & Wu 2017).
Magee & Wu (2017) har visat att vindens hastighet till stor del påverkar omblandning och tempe-
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raturskiktning i en sjö mer än vad luftens temperatur gör. Magee & Wu (2017) gör anspråk på att
omblandningen i en sjö med större areal påverkas mer av vindens hastighet än en mindre sjö på
grund av ökat moment vid sjöns yta. För grundare sjöar relaterar vindstyrkan mer till instabilitet
och temperaturvariation än om en sjö är djup. För djupare sjöar är lufttemperaturen en större bidra-
gande effekt än vindhastigheten i utformningen av sjöns temperatur. Svårigheten med att modellera
med vindstyrka och lufttemperatur som drivdata är att det är data som är svår att förutspå. Storleks-
mässigt kan variationen i datan vara stor och dygnsvariationen gör det svårt att prognosera. Idag
använder många modeller sig av befintlig meteorologisk data (Magee & Wu 2017).
Inflödets innehåll varierar beroende på vilket avrinningsområde det kommer från och beror av mar-
kanvändning, volym och temperatur (DHI 2009). Storleken på inflödet kan påverka dynamiken i
sjön. Skiktningen i sjön är en funktion av inflödet då den påverkas av hur vattenkvalitén i sjön för-
ändras över tid. Vattnet från inflödena kan ha annan temperatur, densitet och kemisk balans jämfört
med sjön. Inflöde är något som mäts externt och indatan tas sedan med i den modellen för sjön.
S-Hype och MIKE-SHE är två exempel på modeller som kan modellera inflöde till sjöar genom att
räkna på vattentillförseln till åar och andra vattendrag i ett område (MIKE 2022).

2.4.2 Hydrologisk och meteorologisk drivdata

Drivdata/indata är funktionsvariabler som påverkar den utdata en modell producerar. Drivdatan
mäts från verkliga värden och det är data som förändras över tid. Nedan presenteras hydrometrolo-
gisk drivdata som intressant för modeller.

• Vind: Vindriktning och vindhastighet påverkar vattnets flöde i sjön, friktionen från vinden på
vattenytan får vattenmassor att röra sig och skapa vågor.

• Lufttemperatur: Lufttemperatur och solstrålning påverkar värmen på vattenytan och därige-
nom skiktningen och värmeflöde i sjön.

• Nederbörd: Mängden nederbörd påverkar volymen vatten i sjön likaså volymen av inflödet
till sjön. Det påverkar temperatur och densitet i sjön till viss mån.

• Lång- och kortvågsstrålning: Påverkar vattentemperatur som i sin tur påverkar skiktning och
omblandning.

• Relativ fuktighet: Har en inverkan på vattnets temperatur.
Annan användbar drivdata kan vara:

• In- och utflöde till sjön: Tillflödet från åar varierar i volym, hastighet och karaktär. Densiteten,
flödet och kemisk balans kan vara av intresse.

• Kartor över is-tjocklek: Under vinterhalvåret och de kyligare perioderna under ett år kan en
sjös yta täckas av is och det påverkar hur vattnet flödar. Var det blir is och dess tjocklek är
användbar indata för att beskriva dynamiken i sjön. Tiden då isen bildas och lossar påverkar
också dynamiken.
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2.5 MITgcm
Massachusetts Institute of Technology General Circulation Model (MITgcm) är en hydrodynamisk
modell som främst används för att modellera hav. MITgcm har öppen källkod som innebär att den
är öppen för alla människor att ladda ned, använda och ändra i och har därav stor flexibilitet. Mo-
dellen använder sig av Boussinesq approximation och en hydrostatisk form av Navier-Stokes för
flödesdynamik. Med dessa ekvationer och drivdata kan modellen skapa approximationer för att se
hur vatten flödar, förändring i vattnets temperatur, salthalt såväl som att följa partiklarnas rörelse.
Modellen delar upp sjön i ett kvadratiskt rutnät, ca 0.5-1m vertikalt och 100m horisontellt, som
sedan räknar Navier-Stokes ekvationer för varje ruta och ger som utdata vattnets hastighet i u, v och
z-led (Adcroft et al. 2022).
MITgcm är främst en modell för forskning av atmosfäriska och havstillämpningar på grund av sin
bredd av möjliga ekvationer. Modellen utvecklas ständigt då den används i forskning, det går att
lägga till funktioner och utveckla den fritt då modellen bygger på öppen källkod. De stora grund-
funktionerna i MITgcm är att den har en icke hydrostatisk användning vilket gör att den kan an-
vändas i både småskaliga och storskaliga sammanhang. Modellen använder finite difference för att
lösa Navier-Stokes liknande ekvationer, finite difference är en metod för att lösa partiella differntial
ekvationer. Denna uppsättning är beräkningstung och kräver en superdator för att effektivt kunna
användas. En superdator är en uppsättning väldigt starka processorer, där Göran Broströms uppsätt-
ning av MITgcm går på 256 kärnor 2x Intel Xeon Gold 6130 processorer som finns att hyra på NSC
Tetralith som är ett kluster på superdatorn i Linköping. Det går dock att optimera modellen efter
användning genom att lägga till fler eller ta bort ekvationer beroende på användningsområde
Modellen har tillämpats i nordöstra delar av Stilla havet för att se hur brytning på havets botten
påverkar sediment (Purkiani et al. 2021). Den har validerats med hjälp av dopplermaskiner som
utför flödeshastighet mätningar, konduktivitetmätningar, temperaturdata och salthaltsmätare (ibid.)
Drivdata kom från ERA INTERIM som är en databas för meteorologisk data där vindens horison-
tella hastighet, luftens temperatur, kort- och långvågsstrålning såväl som fuktigheten vid vattnets
yta och nederbörd med 6 timmars upplösning användes (ibid.). Batymetrin på havets botten togs
fram med hjälp av ekolod och det gick med god säkerhet se att djupet låg mellan 4 114 meter och 4
135 meter. Upplösningen på modellen i horisontalled var ett rutnät av 25 meter mot 21 meter med
ett tidssteg på 5 sekunder. Modellen gav också en högre upplösning längre ned i horisontalled där
den hade upplösning på en meter närmare botten och närmare mitten av vattenytan blev den istället
100 meter. MITgcm använder sig av c-grids som innebär ett fyrkantigt rutnät för visualiseringen
(ibid.). Eftersom MITgcm är öppen källkod innebär detta att koden går att modifiera för eget bruk,
i tidigare exempel lades diffusion-advektionekvationer till för att beräkna sedimentets nedbrytning
och rörelse (ibid.). (Adcroft et al. 2022).
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2.6 MIKE 3 FM
MIKE 3 FM är ett modelleringsverktyg utvecklat av Danskt Hydrologiskt Institut (DHI). FMss-
tår för typen av grid. Syftet med modellen är att modellera hydrodynamiska företeelser i marina
miljöer, kuster samt sjöar. Modellens hydrodynamiska modul utnyttjar flexibel mesh, vilket innebär
att ett område i vertikalled delas upp i tredimensionella element i form av prismor eller lådor. Den
horisontella representationen är alltid triangulär där trianglarna är av varierande storlek beroende
på vilken upplösning som eftersträvas. Inom alla element beräknar MIKE 3 FM Reynolds-averaged
Navier-Stokes ekvationer med Boussinesqs approximation (DHI 2022). Parametrar som kan driva
modellen är batymetri, vattnets friktion mot botten, isläggning, meteorologisk data samt tillförsel
av vatten från älvar och floder. Utdatan är bland annat vattenstånd, temperatur, omblandning och en
visuell representation av vattenströmmars mönster (ibid.). Utöver den hydrodynamiska modulen i
MIKE 3 FM finns andra tillgängliga moduler som kan tilläggas för att bland annat spåra partiklar,
simulera oljespill eller simulera nedbrytning av ämnen, se Appendix 3 kapitel. 8.3.
MIKE 3 FM finns som nedladdningsbar programvara och för att använda modellen krävs batymet-
riska kartor samt drivdata. I samråd med DHI går det dock att konstruera en validerad modell över
en bestämd tidsperiod där den hydrodynamiska komponenten färdigställs över hela perioden och
blir frikopplad från andra moduler. Detta sparar datorkraft och tid samt förenklar användandet av
modellen. DHI har möjligheten att skapa ett webbgränssnitt vilket är den kod som utformar till
exempel en hemsida som har en enkel interaktionsdesign (Mälarens Vattenvårdsförbund 2010).

3 Metod

3.1 Litteraturstudie
En systematisk litteraturstudie genomfördes för denna rapport. Enligt Axelsson (2022) är det viktigt
att använda relevanta artiklar för att hålla sig inom ämnet för studien, vilket begränsas genom en
sökstrategi med specifika sökord. Källorna och artiklarna kvalitetsgranskas innan informationen
används utifrån författare, utgivare och utgivningsår (ibid.).
Att en publikation är kvalitetsgranskad betyder att den blivit granskad av personer som är experter
inom området (Umeå Universitet 2022). Det finns reviewartiklar på Scopus vilket är sekundärkäl-
lor, alltså publikationer byggda på primärkällor som granskats och summerats. Det visade sig att det
uppstod svårigheter att hitta allmän information om Mälaren på Scopus. Därför användes Google
främst för källor om algblomning, brunifiering och vattenkvalitet från företag och statliga instutioner
(ibid.). Ett exempel för en sökning i Scopus är: A Review on lake eutrophication and recent deve-
lopments in lake modeling och då användes sökorden hydrodynamics AND model*** AND lake
AND review vilket gav 53 träffar. Kommandot AND i Scopus tar hänsyn till alla begrepp som läggs
in. OR tar hänsyn till ett av begreppen som söks efter. Det var en fördel att använda studier från de
senaste åren eftersom mycket har utvecklats inom modelleringsforskning och dricksvattenkvalitet i
Mälaren.
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Inklusions- exlusionsmetoden användes för att sortera ut källor som inte var nödvändiga att ha med
i rapporten. Enligt SBU (2017) innebär inklusions/exklusionsmetoden att artiklar sorteras ut om
de inte uppfyller arbetets kriterier. I detta arbete skulle modelleverktyg för en sjö analyseras, vilket
gjorde att ord som ocean sorteras bort för att istället använda ord som lake.
I tabeller samlades dokumenttitel, datum för sökning, alla sökord och antal träffar. I Appendix 6
redovisas databassökningarna för drickvattenkvaliteten i Mälaren, se Appendix 6 kapitel 8.6. Här
begränsades databassökningarna efter ämnen som kan påverka kvaliteten på dricksvattnet. Algblom-
ning, oljespill och naturligt organiskt material blev nyckelord för sökningarna. Temperaturpåverkan
och dricksvattenrisker var ord som användes.
I Appendix 7 redovisas databassökningarna för hydrodynamisk modellering, se kapitel 8.7. Här
begränsades sökningarna efter allmän information om modeller och modellering. Nyckelord såsom
hydrodynamic modelling och drinking water användes. Utifrån det visade det sig att några modeller
användes mer frekvent än andra. Därför valdes fyra modeller ut att skriva om utöver MIKE 3 FM
och MITgcm som var givna i uppgiften. Dessa går att läsa om i Appendix 3, kapitel 8.3.

3.2 Intervjumetodik

3.2.1 Utformande av intervjun

I denna studie genomfördes kvalitativa intervjuer. I en kvalitativ intervju tillåts intervjupersonerna
att sträva någorlunda från den ställda frågan och belysa det de själva anser är viktigt i sitt svar (Bry-
man 2016). I en kvalitativ intervju tillåts intervjuaren att ställa följdfrågor och förtydligande frågor
(ibid.). För den här studien var det viktigt att ha möjligheten att ställa nödvändiga följdfrågor; detta
samt att det inte var ett stort antal intervjuer som genomfördes, är anledningen till att en kvalitativ
intervjumetod valdes (ibid.).
Intervjuer kan anses som en subjektiv undersökning då frågor kan tolkas olika av både de som ställer
och de som besvarar frågorna (Kvale et al. 2009). För att se till att intervjuerna verkligen ställer de
frågor som är tänkta lästes intervjufrågorna igenom av alla gruppmedlemmar samt testades på en
person i gruppen. Det beslutades att testa frågorna på en gruppmedlem, och inte en utomstående
person, då gruppmedlemmarna var insatta i ämnet. På det sättet säkerställdes det att syftet med
frågan verkligen framgick och att svaren som gavs mötte frågans syfte. För att underlätta detta skrevs
en intervjuguide. Intervjuguiden innehåller de teman och frågeställningar som ska täckas av en
intervju (Bryman 2016). Intervjuguiderna går att se i Appendix 10 och 11, kapitel 8.10 och 8.11.
En intervjuguide kan refereras till under intervjun för att se till att alla viktiga teman och frågor
täcks (ibid.).
I kvalitativa intervjuer brukar ledande frågor försöka undvikas då de kan påverka intervjuns kvali-
tet och trovärdighet (Kvale et al. 2009). Dock kan ledande frågor fylla ett syfte, de kan vara ett bra
redskap för att bekräfta tolkningar av tidigare svar (ibid.). I den här studien skulle en ledande fråga
kunna vara ett bra medel för att bekräfta tolkningar från litteraturstudie och tidigare samtal med
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Norrvatten. Om det inte finns sådana syften ska ledande frågor undvikas vilket gör att intervjuper-
sonerna svarar utifrån vad som är viktigt för dem. Det är till exempel viktigt att intervjupersonen
från Norrvatten får möjlighet att lyfta sina behov och tankar utan att påverkas av intervjuaren. Det
bidrar med ett högre värde till studien eftersom svaren från intervjun kan driva den fortsatta under-
sökningen framåt.
I dessa intervjuer delgavs syftet med intervjun i början av intervjun. Ibland delges inte syftet förrän
efter intervjun för att få det mest sanningsenliga resultatet (Kvale et al. 2009). I det här fallet ligger
det i båda intervjupersonernas intresse att svara sanningsenligt och därför kan syftet delges i början
av intervjun.
I dessa intervjuer intervjuades två personer: Göran Broström och Helene Ejhed. Göran Broström
arbetar som forskare vid Göteborgs Universitet vid institutionen för marina vetenskaper, och har
utformat den uppsättning av MITgcm som undersöks. Helene Ejhed arbetar på Norrvatten som upp-
strömsansvarig. Det innebär att hon ansvarar för skyddet av vattentäkterna och ser till att det inte
kommer in föroreningar i råvattenintaget i den mån det går. Hon har ansvar för vattenskyddsföre-
skrifter och bedömer riskerna när det sker utsläpp till vattentäkterna eller tillrinningsområdet. Dessa
personerna valdes för intervju då de båda är experter inom sina områden. De har mycket kunskap
om MITgcm, MIKE 3 FM och hur respektive modell används. Göran Broström är den som skapat
tillämpningen av MITgcm på Mälaren och har därav god instikt i hur den fungerar. Helene Ejhed
arbetar med MIKE 3 FM i sitt arbete på Norrvatten och har god kunskap om Norrvattens behov.

3.2.2 Under intervjun

Det är viktigt att intervjun håller en hög kvalitet för att underlätta transkribering och analys (ibid.).
Med hög kvalitet menas välformulerade frågor och genomtänkt struktur samt en inspelning med
god ljudkvalitet. Om intervjuaren får samtycke från intervjupersonen får intervjun spelas in. I den
här studien spelades båda intervjuerna in, vilket underlättade transkribering och analys. För inspel-
ningen är det viktigt att intervjuerna sker i miljöer utan störande bakgrundsljud (ibid.). I den här
studien skedde intervjuerna via onlinemötesverktyget Zoom.
Under intervjuerna agerade en person som intervjuare, denna ansvarade i första hand för att ställa
frågorna som står skrivna i intervjuguiden och att ställa följdfrågor vid behov. En till två personer
antecknade under intervjun om inspelningen skulle försvinna eller om intervjupersonen inte ville
bli inspelad. I de fall där två personer antecknade skrev de svaren för varannan fråga. Detta för
att underlätta att hinna skriva klart det som intervjupersonen precis sagt innan hen började svara på
nästa fråga. För att se till att intervjuns syfte besvaras i frågeställningarna följde en person aktivt med
i intervjuguiden under intervjun. Den här personen flikade då in med följdfrågor om hen upplevde
att syftet som stod skrivet i intervjuguiden inte uppnåtts. Den personen fanns där för att hjälpa till
om intervjuaren skulle råkat missa att ställa en fråga.
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3.2.3 Transkribering och analys

I den här studien transkriberades intervjuerna efter intervjutillfället. En transkribering av intervjun
ser till att det är det fullständiga svaret på frågan som analyseras (Bryman 2016). För att underlätta
transkriberingen användes en transkriberingsnyckel som beskriver hur den muntliga intervjun ska
skrivas i text, se Appendix 4, kapitel 8.4. Transkriberingsnyckeln minskar skillnader i transkribering
som lätt kan uppkomma när flera personer transkriberar för samma projekt (Kvale et al. 2009).
Innan kvalitativ data kan analyseras bör den bearbetas och sorteras (Denscombe 2009). Före analy-
sen av intervjuerna sorterades sådant från intervjuerna som var irrelevant för studien bort (Postrup
2019). För att uppnå syftet med den här studien var det inte relevant att analysera ljudlägen och me-
ningskiljaktigheter i intervjuerna. I den här studien var det relevant att analysera vad som sades och
de svar som bidrog med att besvara frågeställningarna. Intervjutranskriberingen lästes igenom med
syftet att hitta ord eller kortare meningsföljder av betydelse. Orden ansågs vara av betydelse om de
direkt beskrev något som var av intresse för studien. Dessa ord eller kortare ordföljder markerades
i texten i form av överstrykning.
Efter en intervju ska intervjusvaren kategoriseras. Kategorisering innebär att svaren delas in i kate-
gorier med olika teman beroende på vad de besvarar (ibid.). En kategori skulle till exempel kunna
vara “reningsprocess”, som då skulle kunna innehålla olika steg i en reningsprocess. När kategori-
seringen var klar skapades en tabell med kategorierna och svaren under varje kategori. Att skapa
tabeller är ett sätt att beskriva resultatet kvantitativt (ibid.). Att beskriva datan kvantitativt är för-
delaktigt i den här studien då intervjuerna har som mål att ta fram både vad Broströms modell kan
erbjuda samt vad Norrvatten har för behov på ett övergripande och begripligt sätt. Efter att hela
texten lästs igenom och viktig text markerats skapades tabellen där ord och ordföljder placerades
in under olika teman. Orden beskrevs ytterligare med hjälp av intervjun för att göra svaren tydligt
presenterade.

3.3 Modellkörning med Broströms tillämpning av MITgcm på Mälaren
Den version av MITgcm som användes var synkroniserad med National Supercomputer Centre
(NSC) i Linköping den 16 maj 2022. Modellen drivs av meteorologisk data som inkluderar vindens
hastighet, vindens riktning, luftens temperatur, luftens fuktighet och kort- och långvågsstrålning.
All meteorologisk data var hämtad från den öppna databanken Meteorologisk institutt (Meteoro-
logisk institutt 2022). Med dessa indata kan modellen beräkna approximationer av Navier-Stokes
ekvationer och därigenom visa förändring i vattnets rörelse över tid i Mälaren. Den drivdatan som
finns i modellen sträcker sig mellan 2013-2018. För denna körning definierades startdatumet till 1:a
juli 2018 och körningen pågick i 7 dagar med ett tidssteg på 30 sekunder och gav ut data varannan
timme.
Modellen har en inbyggd funktion som kan följa spårämnen i vatten. För att sätta upp ett scenario
med en punktkälla på godtycklig plats i Mälaren användes ett MATLAB-script som går att återfinna
i Appendix 5, kapitel 8.5. Till detta var det nödvändigt att ladda ner en MATLAB-funktion vid
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namn “rdmds” (via MITgcm:s dokumentation) som med hjälp av metafiler kan konvertera binär
data till en datatyp som går att bearbeta i MATLAB (Adcroft et al. 2022). Med rdmds blev det
möjligt att en modelluppsättning av Mälaren öppnades och grafiskt visualiserades i MATLAB. I
det grafiska gränssnittet valdes en portion av Mälaren och denna fylldes med färg för att sedan
konverteras tillbaka till en binär fil som då laddades upp till NSC. Punktutsläppens platser valdes
för att bland annat undersöka modellens kapacitet i och med att det inte ingår in- och utsläpp i den.
Detta gjordes genom att placera ett punktutsläpp nära ett intag till Mälaren och sedan valdes några
platser i närområdet av Norrvattens anläggning. I Figur 2 är det blåmarkerade området Mälarens
vattenmassa på en meters djup och de gula regionerna är de platser där färgansamling placerades.

Figur 2: Initial modellupsättning med färgutsläpp i Mälaren på fem olika platser som visas i gult.
Det femte utsläppet är svårare att se då det är ett mindre utsläpp och är inringat i rött. Färgskalan går
från koncentration 2 i gult till koncentration 0 i blå. Koncentrationen på höger axeln är med okänd
enhet och initierar ett startvärde för koncentrationen vid värde 2.

För att visualisera utdatan grafiskt krävs förståelse för att modellen använder ett kvadratiskt rutnät
där varje ruta motsvarar ungefär 50 x 50 m. Modellen skiljer vattenrutor från landrutor genom att
kontrollera om andelen vattenpunkter inuti en ruta överstiger 75%, i sådana fall anges den som
en vattenruta. Om andelen vattenpunker i en ruta är under 75% definieras den som landyta och
vattenkoncentrationen för dessa sätts till noll. För att i MATLAB grafiskt kunna visualisera utdatan
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från modellen separerades rutor innehållandes vatten och land genom att sätta ett godtyckligt litet
värde, 1e-10 på vattenrutor och att de fick färgen blå medan alla landrutor sattes till värdet NaN för att
de skulle avlägsnas från grafen. Sedan valdes en färgskala som representerade färgkoncentrationen
i vattnet. Alla färgpartiklar hade initialt färgen gul och koncentrationen där färg tillsatts var lika
med två. Spridningen och utspädningen av färgen gick att följa genom att se hur färgen spreds och
färgnyansen varierade mellan blå-turkos-gul beroende på hur stor färgkoncentrationen var i vattnet.

4 Resultat

4.1 Specifika risker för råvattenkvalitet i Mälaren
Mälaren är en näringsrik sjö och är därför känslig för övergödning (Mälarens Vattenvårdsförbund
u.å.[a]). I Mälardalen består cirka 25 % av landarealen av jordbruksmark (Mälarens Vattenvårdsför-
bund u.å.[c]). Att jordbruk finns i avrinningsområdet till Mälaren medför att näringsämnen rinner
ut från dessa, främst fosfor och kväve (Mälarens Vattenvårdsförbund u.å.[d]). I Mälaren är fosfor ett
begränsande näringsämne, och den ökade koncentrationen av fosfor i vattnet leder till att växttill-
växten gynnas (ibid.). Den ökade, förhöjda koncentrationen av begränsande näringsämnen är vad
som kallas övergödning. Ett resultat av övergödning är algblomning som Mälaren ofta får problem
med under sommaren. Algblommningen resulterar ofta i att det bildas cyanobakterier som kan bil-
da gifter som är farliga för både djur och människor, dessa gifter försvinner inte då vattnet kokas
(Naturskyddsföreningen 2021). Det är varma temperaturer och övergödning som är orsaken till cy-
anobakteriernas kraftiga tillväxt (ibid.). Övergödning leder till en ökad produktion av plankton som
leder till en ökad tillväxt av organiskt material, alger och cyanobakterier (Mälarens Vattenvårdsför-
bund u.å.[d]). När detta material sedan dör sjunker det och måste brytas ned på botten vilket kan
skapa syrebrist (ibid.). Det används stora mängder syre för att bryta ner det döda materialet på bot-
ten (Naturskyddsföreningen 2021). Vid syrebrist frigörs mer fosfor från sediment vilket ytterligare
bidrar till övergödningen (ibid.). Algerna konkurrerar med andra växter om solljus, och att de skug-
gar bottnarna kan leda till att andra växter inte får tillräckligt med solljus, det här har en negativ
påverkan på den biologiska mångfalden i sjön (ibid.).
Övergödning i sjöar som Mälaren kan också ske som resultat av utsläpp av avloppsvatten (Carl-
ström 2022). Till exempel kan kraftiga regnfall leda till att avloppsledningar svämmar över eller
att en högre volym kommer in till reningsverk vilket kan ge en försämrad reningseffekt (ibid.). Vid
kraftigt regnfall, olyckor eller driftstörningar vid pumpstationer ökar risken för bräddning, det vill
säga att spillvatten bräddar ut i närbelägna vattendrag då avloppsledningarna inte hinner transpor-
tera bort allt vatten (ibid.). För att undvika detta kan avloppsledningar dimensioneras för att klara
häftiga regnfall, dock kan en sådan dimensionering leda till att spillvatten späds med regnvatten.
Då kommer en större volym in till reningsverken och reningseffekten kan försämras vilket riskerar
att bräddningen sker på reningsverken istället (ibid.). Om orenat avloppsvatten hamnar i vattendrag
finns det risk för mikrobiell smittspridning. Den största orsaken till att mikrobiell smittspridning
sker är vid oavsiktliga avloppsutsläpp. Bakterier såsom E. coli överlever upp till en månad medan
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virus och parasiter kan överleva längre (Carlström 2022). Det är också virus och parasiter som kan
orsaka sjukdomsutbrott. Ett ytterligare problem i dagens vattenverk är att kemikalier, som läkeme-
delsrester och hormonstörande ämnen, passerar nästintill opåverkade. Läkemedelsresterna och de
hormonstörande ämnena kan ha en stor negativ påverkan på fiskar och andra vattenlevande organis-
mer (ibid.).
En till faktor som påverkar ljusinsläppet i Mälaren är den invasiva arten Sjögull som är idag ett
utbrett problem i Mälaren (ibid.). Sjögull växer på ytan och riskerar därför att täcka vattenytan och
minska det solljus som kommer ner i vattnet vilket påverkar växt- och djurliv under ytan. Det leder
till en försämrad vattenkvalitet och en ökad risk för algblomning (ibid.).
Naturligt organiskt material finns naturligt i skogsmarker från vilka det sker ett kontinuerligt läckage
till intilliggande sjöar. Det lösta organiska materialet bidrar till brunifiering av sjöar (ibid.). Den
bruna färgen är ett problem i dricksvattenproduktionen (Norrvatten 2019). Den bidrar med lukt,
smak, färg och kan bilda hälsofarliga biprodukter vid desinfektion. En stor mängd organiskt material
i vattenledningarna kan leda till bakterieansamling i ledningsnätet (ibid.).
I vissa delar av Mälaren har ökande halter av koppar, kvicksilver och tributyltenn (TBT) noterats i
sediment genom att se att halterna är högre på ett mindre sedimentdjup. Det tyder på att användning-
en av miljögifterna har ökat (Carlström 2022). Detta trots att utsläpp från industrier idag kontrolleras
(Mälarens Vattenvårdsförbund u.å.[d]). Idag sker delar av utsläppen från mer diffusa källor, bland
annat genom kemikalieanvändning i hushåll och från trafiken (ibid.). Blyanvändning har minskat
drastiskt men trots detta är blyhalter i sjöar mer eller mindre oförändrade då föroreningar ligger
kvar i marken och läcker ut långsamt (ibid.). Mälaren påverkas också av andra länders utsläpp, till
exempel tillförs kvicksilver till marken och vattnet genom nedfall från luften (ibid.). Mälaren är en
sjö med ett aktivt båtliv och är hem till nästan 300 småbåtshamnar. Båtarna bidrar med utsläpp och
vissa båtar är målade med giftig bottenfärg som innehåller TBT som riskerar att hamna i vattnet
(Carlström 2022).
Mälaren skulle kunna kontamineras av olja som ett resultat av till exempel olyckor i sjötrafiken eller
närliggande vägtrafik, spill från bensinstationer eller oljecisterner (ibid.). Olja som släpps ut i vatten
beter sig olika beroende på vilken typ av olja det är som släpps ut (Kulander et al. 2004). Oljans
viskositet avgör hur fort den sprider sig och hur lätt den är att samla upp. Olja med hög viskositet
sprider sig långsammare samt bildar mer lättuppsamlade klumpar än en lågviskös olja som istället
bildar tunna skikt som är svåra att samla upp (ibid.). En olja förändras efter det att den släpps ut i
vatten, när den först släpps ut breder den ut sig, klumpar ihop sig, transporteras och avdunstar. Till
exempel ändras oljans viskositet som ett resultat av avdunstning (ibid.). Avdunstningen sker som
snabbast vid höga temperaturer och är störst under de första timmarna efter att ett utsläpp skett. Det
sker en biologisk nedbrytning av oljan, men för den krävs tillgång på syre, kväve och vatten samt
att organismerna behöver en anpassningsperiod för att kunna bryta ned oljan (ibid.).
Utsläpp av olja i hav och sjöar kan ha stora effekter för de djur och organismer som lever i områ-
det. De kolväten som finns i oljan kan döda plankton, ägg, yngel och vuxna fiskar samt att andra
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vattenlevande organismer kan drabbas av en biologisk stress (Kulander et al. 2004). Trots att kon-
centrationen ganska snabbt späds till en koncentration som inte är akut giftig kan organismernas
långsiktiga överlevnad påverkas då bland annat deras beteendemönster och fortplantning kan på-
verkas. Effekter på de organismer som lever i bottensediment kan finnas kvar i upp 10 till 20 år
(ibid.).

4.1.1 Möjliga platser för punktkällor

Båttrafiken ses som en av de största riskerna för potentiella punktkällor av oljespill i Mälaren, fram-
förallt med tanke på de olyckor som kan ske (Ejhed 2020). Genom Mälaren rör sig dagligen flertalet
större fraktfartyg samt ännu fler fritids- och passagerarbåtar, se Figur 3 (VesselFinder 2022). I dags-
läget passerar årligen cirka 3 000 fraktfartyg Södertälje kanal som är den huvudsakliga passagen för
nationella och internationella fraktfartyg in och ut ur Mälaren (Ejhed 2020). I framtiden väntas båt-
trafiken i Mälaren öka kraftigt i och med Mälarprojektet som inleds under 2022, och handlar om att
förbättra och dimensionera farleden och slussen genom Södertälje (Sjöfartsverket 2021).

Figur 3: Karta över större hamnar och genomsnittlig daglig intensitet av fraktfartyg i Mälaren under
perioden 2022-05-02 till 2022-05-09. Karta: Google Maps.

Den farleden i Mälaren som trafikeras mest intensivt av större fraktfartyg är mellan Södertälje kanal
och Stockholm, Västerås eller Köping. Flera fartyg rör sig in mot Stockholm trots att den trafike-
ringen minskat kraftigt efter att Stockholm Norvik hamn färdigställdes 2020 (Stockholms hamnar
2021). Viss trafikering av fraktfartyg sker nära Görvälnverket i de nordöstliga delarna av Mälaren,
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men i mindre utsträckning än de större farlederna. Mindre båtar som passagerar- och fritidsbåtar
rör sig mer utspritt i Mälaren, men är som mest koncentrerade runt de större städerna (VesselFinder
2022).
Alla föroreningar som hamnar i Mälarens avrinningsområde riskerar att med tiden förorena Mälaren.
Desto närmare Mälaren en förorening sker desto större blir risken att Mälaren kontamineras. Flera
motorvägar med tung trafik finns i mycket nära anslutning till Mälaren. Risken blir särskilt stor
på broar eller viadukter under vintertid på grund av större halkrisk. Sker en olycka på en bro över
Mälaren finns risken att skadliga föroreningar rinner ut i vattnet. I nära anslutning till Görvälnverket,
ungefär 6 km uppströms går en bro för väg E18 över Stäketsundet. För Norrvatten utgör denna bro
en särskild risk då den ligger i nära anslutning till vattenverket och utspädning då inte hinner ske i
lika hög grad som om kontamination skulle ske på ett längre avtånd från vattenverket.
Runt om Mälaren finns flertalet större städer som Stockholm, Uppsala, Västerås, Södertälje och
Köping. I dessa städer finns det större reningsverk som tar hand om städernas avloppsvatten. I
Stockholm finns Bromma reningsverk och Henriksdals reningsverk, i Uppsala Kungsängsverket,
i Västerås ett annat Kungsängsverket och i Södertälje Himmerfjärdsverket. Dessa utgör alla poten-
tiella risker för att förorena råvattnet i Mälaren. För Norrvatten är det särskilt intressant med de
reningsverk som ligger geografiskt i en riskfylld position för dem, som Kungsängsverket i Uppsala
och Bromma reningsverk i Stockholm. Mängden otillräckligt renat bräddat avloppsvatten varierar
stort från år till år och beror främst på allvarligare väderincidenter, som kraftigt skyfall. På Kungs-
ängsverket i Uppsala breddades det under 2019 ut 200 m3 i Fyrisån (Uppsala Vatten & Avfall AB
2020) och under 2020 0 m3 (Uppsala Vatten & Avfall AB 2021). Under sommaren 2018 skedde
det ett mycket kraftigt skyfall i Uppsala och det regnade 61 mm inom loppet av två timmar (SMHI
2022b). Detta ledde till att inkommande flödet av avloppsvatten till Kungsängsverket blev för stort
för att kunna hanteras varpå 27 000 m3 ofullständigt renat avloppsvatten släpptes ut till Fyrisån
(Uppsala Vatten & Avfall AB 2019).

4.1.2 Framtida riskscenarier

Klimatförändringarna förväntas ha stor inverkan på jordens klimat om inga stora åtgärder sker inom
en snar framtid. En förändring som redan idag kunnat mätas är en stigande medeltemperatur. Att
temperaturen stiger leder till att isar smälter snabbare, vilket i sin tur leder till att jorden kan reflektera
mindre solljus som bidrar till att temperaturer stiger ännu mer. Att isarna smälter leder till förhöjda
havsnivåer (IPCC 2021). Höjda havsnivåer skulle kunna påverka Mälaren genom att den blir till en
havsvik och att risken för att översvämningar runt Mälaren ökar (Carlström 2022). Mälaren är den
av de svenska sjöarna som bedöms få störst problem orsakade av klimatförändringar (ibid.).
Klimatförändingar väntas leda till perioder med extremväder, ökade temperaturer, mer avrinning,
och flera andra förändringar (IPCC 2021). En form av extremväder är frekventa eller långvariga
skyfall. Vid skyfall ökar risken för översvämningar i avloppsledningar. Klimatförändringarna skulle
kunna leda till höjda temperaturer i vattnet och färre dagars isläggning (Ejhed 2020). På grund av
den höjda temperaturen och minskade isläggningen kan Mälaren komma att få tydligare skiktning
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och ett minskat vattenutbyte mellan yt- och bottenskikt, detta ökar risken för syrefria bottnar (Ejhed
2020).
Ökad avrinning och förhöjd temperatur i Mälaren väntas bidra till mer övergödning och därmed
en ökad mängd cyanobakterier (ibid.). Förutom att cyanobakterierna medför toxiner och risk för
syrebrist på botten kan den ökade tillväxten av bakterier skapa problem i ledningsnät (ibid.). Som
resultat av minskad försurning finns det en uppåtgående trend i mängden naturligt organiskt material
i sjöar (ibid.). Det naturligt organiska materialet som bidrar till brunifiering väntas öka som resultat
av ett varmare klimat (Livsmedelsverket 2022). Brunare vatten kan försvåra desinfektionsprocesser
i vattenverket (Ejhed 2020).
Klimatförändringar väntas medföra ökad mikrobiell smittspridning (ibid.). Cryptosporidium är ett
exempel på en mikroorganism som finns i Sverige och som kan förorena dricksvatten och orsaka
sjukdomsutbrott. En ökad avrinning från jordbruksmark kan leda till ökad förekomst av Cryptospo-
ridium då avrinningen bland annat transporterar avföring från djur (ibid.). Den ökade risken för
breddning som resultat av en större mängd nederbörd kan leda till att fler patogener släpps ut i
vattnet (ibid.). En ökad mänsklig population, som också väntas, kan leda till att en större mängd
läkemedelsrester hamnar i vattnet än vad som uppmätts idag (ibid.).

4.2 Hur Norrvatten använder MIKE 3 FM inom verksamheten
Syftet med att ha tillgång till en modell inom verksamheten är enligt Helene Ejhed, se Appendix 2
kapitel 8.2, att simulera flödesdynamiken i olika delar av Mälaren samt att kunna tillsätta punktkäl-
lor för att förutspå deras utspädning och beräkna när utsläppen förväntas nå fram till Norrvattens
intag. I modellen ingår moduler som kan simulera utsläpp som marint diesel, E. coli, Cryptospori-
dium och ett godtyckligt löst ämne. Utdatan visualiseras direkt, antingen i form av grafer eller som
spridningsmönster i en karta. För att modellen inte ska behöva beräkna all hydrodynamik vid varje
simulering använder Norrvatten en tillämpad version av MIKE 3 FM där hydrodynamiken är fri-
kopplad. Det innebär att hydrodynamiken är färdigsimulerad för ett helt år och Norrvatten kan idag
tillsätta en punktkälla till den färdiga hydrodynamiken. Detta bidrar till att körning av modellen krä-
ver mycket mindre datorkraft och simuleringstiden förkortas drastiskt (Dahlberg 2016). Norrvatten
valde att kalibrera och validera modellen över hela året 2012 för ha tillgång till alla säsongsvariatio-
ner som ett år medför. Enligt Ejhed begränsas resultaten av att modellen endast är kalibrerad för ett
specifikt år eftersom de meteorologiska förutsättningarna i drivdatan för det året kan skilja mot den
period som är av intresse nu. Trots detta kan modellen ändå tillämpas i flera användningsområden
och Ejhed uppskattar att modellen används minst en gång i månaden.
Hur lång tid en simulering tar idag beror på upplösningen och hur lång simuleringen ska vara. Enligt
Helene Ejhed, se Appendix 2 kapitel 8.2, tar det i dagsläget cirka 10-15 minuter för modellen att
modellera 48 timmar. Modellen är uppsatt via DHI:s servrar och går att komma åt via en hemsida
som Norrvatten har inloggningsuppgifter till. Hemsidan har ett gränssnitt som är mycket lätt att
använda och det krävs inte mycket förkunskap för att köra modellen.
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4.3 Tillämpning av MITgcm på Mälaren
Enligt Göran Broström, se Appendix 3 kapitel 8.1, bygger hans tillämpning av MITgcm helt och
hållet på den öppna källkoden som går att finna via MITgcm:s dokumentation (Adcroft et al. 2022).
Broström har endast ändrat parametrar i en “masterfil”, där han bland annat kan definiera vilka vari-
abler, parametrar eller drivdata som ska ingå i tillämpningen. Modellen grundar sig i en batymetrisk
karta över Mälaren som hyrs av Sjöfartverket samt drivdatan, vind, lufttemperatur, relativ fuktighet,
lång- och kortvågsstrålning som hämtas gratis från Meteorlogiskt institutt (Meteorologisk institutt
2022). I modellen finns drivdata från 2013 till 2018 inkluderat, men flest datapunkter finns mellan
2017-2018. Modellen använder drivdatan för att beräkna vattnets rörelse i ett programmeringspråk
som heter Fortran via National Supercomputer Centre (NSC) i Linköping. För att köra modellen
krävs en användarprofil med tillgång till NSC och goda programmeringskunskaper. När programmet
har körts ger den binärfiler med sammanhängande metafiler som har datavärden för alla rutor. Dessa
filer kan sedan visualiseras i ett annat program, exempelvis MATLAB som används av Broström,
men det går också att göra i Python.

4.3.1 Körning av MITgcm

I Figur 4 visas fem gula färgutsläpp i Mälaren som representerar exempelvis en olycka där en för-
orening släppts ut i vattnet. I modellen initieras dessa med koncentration värdet två. Allt eftersom
färgen sprids och späds ut illustreras denna förändring genom att färgnyansen antar en blåare färg,
vilket innebär en lägre färgkoncentration. Punktutsläppen valdes på platser där potentiella punktut-
släpp från olyckor nära vattenverket skulle kunna ske. Storleken på utsläppen varierade beroende
på vad källan till utsläppet valdes till, exempelvis kan oljeutsläppen från ett fraktfartyg tänkas vara
större än det från en bil om en olycka sker. Utsläppet högst upp i kartan är vid utloppet från Fyrisån
ut i Ekoln och kan visa på vikten av att låta in- och utflöden ingå i en modell.
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Figur 4: Spridning av fem utsläpp från dag noll till dag sju i Mälaren modellerat med Broströms
tillämpning av MITgcm. Färgskalan börjar på 2 i gult och rör sig mot mörkare blå ju lägre koncent-
rationen blir, då mörkblå är 0. Koncentrationen är i okänd enhet.

Figur 5 visar de två närmaste punktutsläppen till Görvälnverket i Mälaren och hur koncentratio-
nenerna rör sig mot verket. Dessa utsläpp simulerar en båtolycka på farleden nära verket och en
trafikolycka vid E18 nära verket. Det syns tydligt att efter två dagar har koncentrationen från farle-
den nått ön som vattenverket befinner sig på.

20



Figur 5: Spridning av två utsläpp från dag noll till dag sju i Görväln nära Görvälnverket modellerat
med Broströms tillämpning av MITgcm. Gövlänverket ligger mellan de två utsläppen som symbo-
liserar närgående farled och utsläpp från E18. Färgskalan börjar på 2 i gult och rör sig mot mörkare
blå ju lägre koncentrationen blir, då mörkblå är 0. Koncentrationen är i okänd enhet.

4.4 Utvecklingspotential med Broströms tillämpning av MITgcm
Under intervjun med Göran Broström beskrev han hur modellen skulle kunna utvecklas, se Ap-
pendix 1, kapitel 8.1. För att förbättra modellen anser Broström till exempel att modellen borde
effektiviseras. Ett sätt att effektivisera modellen är enligt honom att ta bort landytorna i modellen.
Idag beräknar modellen över landytor trots att de inte innehåller vatten vilket är ineffektivt och be-
räkningstungt. För att kunna förbättra modellen ytterligare behövs det också identifieras vad som
är fel i utdatan och för att göra detta krävs det att modellen valideras, att utdatan jämförs med be-
fintlig data för dessa och visa på likheter/olikheter. Enligt Broström, se Appendix 3 i kapitel 8.1,
finns det möjlighet att lägga in kemiska processer i modellen, hur lång tid det skulle ta beror på
hur avancerade ekvationerna är och Broström kunde inte uppskatta hur lång tid det skulle ta att
implementera.
I Tabell 1 visas intressanta drivvariabler och funktionaliteter som i dagsläget är inkluderade i Göran
Broströms tillämpning av MITgcm och DHI:s tillämpning av MIKE 3 FM över Mälaren.
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Tabell 1: Drivdata och funktionaliteter inkluderade i Göran Broströms tillämpning av MITgcm re-
spektive DHI:s tillämpning av MIKE 3 FM

Drivdata Broströms tillämpning av MITgcm DHI:s tillämpning av MIKE 3 FM
Lång- och kortvågsstrålning Ja Ja

Lufttemperatur Ja Ja
Vinddata Ja Ja

Relativ fuktighet Ja Ja
Avdunstning Ja Ja

Påverkan av istäckning Ja Ja
Inflöden Nej Ja
Utflöden Nej Ja

Nederbörd Nej Ja
Funktioner Broströms tillämpning av MITgcm DHI:s tillämpning av MIKE 3 FM

Variationer i viskositet Ja Ja
Omblandning Ja Ja
Bottenfriktion Ja Ja
Corioliskraften Ja Ja

Spåra inerta ämnen Ja Ja
Vindens drivning Ja Ja

Variationer i densitet Ja Ja
Vattnets temperatur Ja Ja

Salinitet Ja Ja
Ytvågors dynamik Nej Ja
E. coli nedbrytning Nej Ja
Marint dieselspill Nej Ja

I Broströms tillämpning av MITgcm saknas inflöden, i form av älvar, floder och nederbörd. Ejhed
beskrev i intervjun att hon inte förstod hur Broströms modell kan fungera bra trots avsaknaden av in-
och utflöden, se Appendix 2, kapitel 8.2. Dock menar Ejhed att det kan vara vissa delar av Mälaren
som kan vara mer känsliga för in- och utflöden och därför kanske modellen inte får lika bra resultat
precis intill dessa platser med in- eller utflöden. Det skulle därför vara väsentligt att lägga till in-
och utflöden i Broströms tillämpning av MITgcm anser Ejhed.
Helene Ejhed beskrev också i sin intervju att Norrvatten är intresserade av att simulera marint diesel
om de skulle ske ett utsläpp i Mälaren. MITgcm kan idag endast lägga in inerta ämnen i vattenmassor
och det skulle krävas arbete av Broström för att koppla samman nya funktioner till modellen, till
exempel diesel. Men, enligt Broström är det möjligt att med annan öppen programvara, som till
exempel OpenDrift simulera marint diesel, se Appendix 3, kapitel 8.1. Norrvatten har även behov av
att kunna hantera andra typer av utsläpp. Det finns avloppsreningsverk, deponier och verksamheter
med industriella utsläpp som kan innebära risker för dricksvattnet i närheten av Görvälnverket. Det
kan fungera som beslutsunderlag inom verksamheten att simulera dessa utsläpp för att få underlag
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för när och hur de bör åtgärdas. Norrvatten har även behov av att kunna köra modellen med flera
utsläpp samtidigt för att se hur de påverkar varandra.
Helene Ejhed ser ett scenario där Norrvatten har tillgång till olika modeller med olika funktioner.
En annan aspekt av hydrodynamisk modellering som Norrvatten är intresserade av är att prediktera
framtida klimat med hjälp av påhittad data som bland annat kan belysa påverkan av extremväder.
Eftersom MIKE 3 FM idag endast är validerad över ett år så går drivdatan ej att byta ut. Det finns
idag ingen möjlighet att simulera annat än det specifika året. I och med att Broströms modell är
öppen för att ändra i drivdatan finns det enligt Broström möjlighet att testa detta, men modellen
behöver först valideras.
För att utöka MITgcm krävs nya mätningar som kan komma att kosta mycket pengar och ta mycket
tid. Vissa instrument behöver vara placerade där de inte är i vägen för djurliv och båttrafik. Det är
också viktigt att de syns ordentligt. Ett problem är att flera av de platser där det är fördelaktigt att
placera mätinstrument är på farleder (Broström u. å.). Det är speciellt vid mätningar av strömmar
som det är intressant att mäta där farlederna går. Det innebär att det finns en risk att mätinstrumenten
blir påkörda och förstörda. Broström har räknat att det tar cirka två veckor att genomföra mätningar
och cirka en vecka att analysera datan. Broström föreslår också att det går att använda flera billiga
instrument istället för färre men dyrare instrument. Broström har tillgång till båt och flertalet mät-
instrument för att själv genomföra nödvändiga mätningar. I Tabell 2 framgår hur mycket Broström
har beräknat att mätningar för vidare utveckling och validering av modellen skulle kunna tänkas
kosta.

Tabell 2: Prisförslag för mätningar i Mälaren framtaget av Göran Broström (Broström u. å.)
Mätinstrument Kostnad [kr]

Temperaturriggar (5 st) 400 000
Strömriggar (5 positioner) 1 503 000

Båt och besättning 75 000
Förberedelser och efterbearbetning (21 dagar) 300 000

Totalt 2 278 000

5 Diskussion

5.1 Betydande risker för råvattenkvaliteten i Mälaren
Det finns många föroreningar som skulle kunna utgöra en risk för råvattenkvaliten i Mälaren. Miljö-
gifter har under lång tid varit ett problem i många av landets vattenförekomster, exempelvis kvick-
silver (Naturvårdsverket u.å). Dessa är ofta långvariga genom att de är svåra att bli av med trots att
förebyggande åtgärder skett. Sådana miljögifter, som funnits över en lång tid, är sannolikt relativt
jämnt distribuerade i vattenmassan och halterna är ofta kända. Detta betyder att behovet av att kunna
modellera dessa ofta inte är av lika stort värde då förändring i halter sällan sker. Undantaget skulle
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vara om det sker en olycka där det är känt att en visst miljögift förorenat vattnet. I det fallet skulle
det vara av mycket stort intresse att ha modelleringsverktyg för att förutspå hur lång tid det tar samt
i vilka koncentrationer som miljögifterna når råvattenintaget efter att olyckan skett.
De två risker som Norrvatten uttryckt är de största riskerna för råvattenkvaliteten i dagsläget och
som kan påverka dricksvattenberedningen är mikrobiologiska föroreningar samt oljespill. De förut-
sättningar som råder i och runt Mälaren bidrar även till att öka magnituden av dessa risker, speciellt
i takt med klimatförändringarna och en väntad ökad trafik till sjöss i framtiden. Mikrobiologiska
föroreningar påverkar dessutom inte bara resursåtgången för att rena vattnet utan kan snabbt smitta
många människor om det inte renas tillräckligt. Då det finns flera större städer runt Mälaren ökar
risken för mikrobiologiska föroreningar; till exempel vid bräddning som kan orsaka både ökad halt
patogener samt bidra till övergödning. Det finns ett stort intresse i att kunna modellera den här typen
av föroreningar för att i tid kunna anpassa intag och beredning av råvatten.

5.2 Jämförelse mellan MITgcm och MIKE 3 FM
Idag betalar Norrvatten ett årligt abonnemang för MIKE 3 FM vilket gör att tekniskt sett skulle det
vara betydligt billigare att använda Broströms tillämpning av MITgcm eftersom den är gratis, men
en stor fördel som Ejhed ser med att använda MIKE 3 FM är den tekniska support som de har tillgång
till via DHI. Enkelheten i att visualisera utdatan och interaktionsdesignen/användarvänligheten är
okomplicerad i MIKE 3 FM. MIKE 3 FM är konstruerad för att vara lätt och snabb att använda
medan Broströms modell kräver mycket tid och kunskap för att användas. Ansvaret för att MIKE
3 FM fungerar ligger hos DHI medan ansvaret för Broströms tillämpning som det ser ut nu skulle
ligga helt hos Norrvatten. För att utveckla Broströms tillämpning skulle Norrvatten behöva anställa
forskare och andra intressenter vilket kan bli dyrt. DHI:s modell är därför mer pålitlig då det hela
tiden finns utbildad personal som kan lösa eventuella problem om det skulle uppstå några. Det krävs
större förståelse och resurser av Norrvatten som företag för att kunna hantera Broströms tillämpning
om problem uppstår eller om utveckling av modellen är nödvändig.
Det finns potential för Norrvatten att använda Broströms modell men för att den ska ersätta DHI:s
modell skulle det innebära en långt gående och kostsam utveckling- och valideringssperiod. Om
utveckling och validering skulle fortgå skulle Norrvatten kunna använda MITgcm, kanske som en
extra modell. I sådana fall i en annan del av verksamheten än för att modellera akuta risker från
punktutsläpp. Till att börja med behöver MITgcm en del tillägg som redan finns i DHI:s modell, se
Tabell 1. För det andra krävs det att Norrvatten lägger mer resurser på att utveckla interaktionsde-
signen i modellen som Broström tagit fram då modellen drivs av kod som måste köras inför varje
modellering vilket kan vara svårt för den ovana att få till. I nuläget är det inte aktuellt för Norrvatten
att göra sig av med DHI:s abonnemang och bara använda sig att tillämpningen av MITgcm då den
inte har samma lätta användargränssnitt och funktioner som DHI erbjuder. Broströms tillämpning
av MITgcm kan komma att passa att användas i scenarion där Norrvatten vill simulera med fiktiv
data, exempelvis vid extrem nederbörd för att veta hur det kan påverka sjöns egenskaper. Detta skul-
le innebära att modellen, om validerad, kan användas som beslutsunderlag för Norrvatten vid till
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exempel nya byggnationer. Dessa tillämpningar skulle kunna göras av DHI:s modell men det skulle
innebära ett bra samarbete med DHI, som inte finns idag.
Att bygga ut Broströms tillämpning är ett mycket omfattande arbete från samtliga parter. Det skulle
kräva en stor del arbete från Göran Broström där modellen måste vidare programmeras vilket mest
troligen skulle ta flera månader. För kalibrering och validering är arbetet också mycket omfattande.
Exklusive kostnader som tillkommer för detta skulle data behöva framställas för att kunna inklu-
dera in- och utflöden i modellens beräkningar såväl som nederbörd. För detta skulle mätare behöva
köpas, placeras och data insamlas för att sedan bearbetas. Modellen skulle sedan behövas kalibreras
och valideras mot data och beräkningar över en längre tidsperiod. Kalibrering och validering är ett
omfattande arbete från Norrvatten och Broström som troligen skulle kräva ett samarbete som tar år
och möjligen yttre kompetens.
Kostnaderna för att validera Broströms modell uppskattades i ett möte som Broström hade med
Norrvatten och visas i Tabell 2. Ekonomiskt rör det sig om en kostnad på cirka 2,3 miljoner kronor
för utrustning att mäta vattnets egenskaper och jämföra dem mot modellens data. Detta är relativt
kostsamt och är exklusive personalkostnad för arbetet med att rigga upp utrustningen och behandla
datan. Om Norrvatten vill validera eller bygga ut MIKE 3 FM skulle detta också innebära en kostnad
som mest troligen skulle falla på Norrvatten ovanpå det abonnemang de redan betalar. I nuläget har
båda parter validerat modellerna mot temperaturdata i vattnet då det finns tillgängligt i stor grad.
Den största kostnaden skulle komma från strömriggar som kan vara överflödigt för validering men
är ett av de få sätt att se om modellen visar rätt strömningsmönster.

5.3 Förslag på utveckling av Broströms tillämpning av MITgcm
Utifrån undersökningarna i denna rapport har en prioriteringspyramid tagits fram där de olika nivå-
erna av utveckling som borde investeras i ordnats efter hur viktiga de är för modellens funktionalitet
och för den ska kunna nå sitt potential. Nivåerna i botten är essentiell för att modellen ska kunna
användas där de övre nivåerna blir friare och mindre nödvändiga för att garantera funktionalitet och
lättanvändning men likaså nivåer som tar modellen steg närmare dess möjliga utvecklingstak, se
Figur 6.
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Figur 6: Förslag på hur utveckling av Broströms tillämpning av MITgcm kan göras samt hur dessa
bör prioriteras.

Prio 1: Den första utvecklingen av tillämpningen av MITgcm borde vara mätningar av strömdata i
trånga sund. MITgcm är i grunden en modell som används för öppna hav och det är viktigt att veta
om hydrodynamiken fungerar vid trånga sund eftersom Mälaren till stor del består av sådana. Vid
det mer öppna vattnet i Mälaren verkar modellen i dagsläget fungera som den ska. Utöver det behövs
temperaturriggar för att se att temperaturen också stämmer överens med modelleringsvärden över
hela Mälaren.
Prio 2: Att utveckla en god interaktionsdesign innebär att öka användarvänligheten för den som ska
använda modellen. Detta kan spara mycket tid och beroende på hur bra den görs hade den kunnat
ge bra visuell information om sjön då en grafisk funktion funnits med. För tillfället är det mycket
kod som måste ändras och det är en manuell process att införa det i MATLAB för att sedan skapa
animeringar och visuella verktyg för att tyda strömningen.
Prio 3: För att modellen ska ha korrekta vattennivåer, temperaturer och strömdata behöver den ta
med inflödet och utflödet till Mälaren. Detta kan implementeras till olika grader, från att den bara
tar med de viktigaste inflödena i Mälaren till alla inflöden. Mätningarna av inflödena kan göras själv
eller hämtas hos SMHI.
Prio 4: Något som Norrvatten saknar med DHI:s modell är modellering för fler än ett år. Med ut-
veckling av tidigare steg bör det bekräftas om hydrodynamiken beter sig på ett korrekt sätt och då
går det att leta data för att göra modelleringar över fler år. Med den datan går det sedan att se hur
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flödet såg ut för ett större urval av perioder. Det går att utveckla kvaliteten på den data som används
som drivdata för att öka trovärdigheten i resultatet.
Prio 5: Ytvågor påverkar strömningen i sjön och skulle därför vara ett bra tillägg för att öka model-
lens träffsäkerhet.
Prio 6: Vattenkemisk och biologisk påverkan hade gett ytterligare ett lager av användningsområden
för modellen. Kemisk balans, alger och siktdjup kan vara bra information att ha för Norrvatten.
Prio 7: Den sista prioriteringen hade varit ännu bättre och noggrannare mätningar av mer drivdata
för att ytterligare stärka modellens träffsäkerhet.
Från körningen av Broströms modell blev vikten av att ha ett lättanvändligt webgränssnitt mycket
tydlig. Modellen kan ta mycket tid, arbete och kunskap för att dels kunna placera ut utsläppen korrekt
men också hantera andra delar av programmeringsidan av arbetet. Sedan måste filerna skickas till en
superdator och köras vilket också kräver en viss expertis för att sedan laddas ned och visualiseras i
ett annat program som blir en lång process. Vikten av inflöden i sjön blev också tydlig vilket kan ses
i figur 4 att efter 7 dagar var fortfarande koncentrationen mycket hög precis vid inloppet av Fyrisån.
Detta område skulle mest troligt ha en ganska snabb omsättningstid om inflödet räknades med i
modellen och koncentrationen skulle snabbt spädas ut.

5.4 Utvärdering av vald metod
Innan litteraturstudien påbörjades skrevs en förstudie där strukturen diskuterades för att få den för-
kunskap som krävs för att kunna besvara frågeställningarna. Det var viktigt att kvalitetsgranska
källorna som användes. Därför användes Scopus, men också Google. För att kunna lita på källor-
na användes Scopus till största möjliga mån eftersom källorna är kvalitetsgranskade. Källorna från
Google valdes noggrant genom att försöka inkludera främst relevanta organisationer som exempel-
vis Mälarens Vattenvårdsförbund.
Ett antagande som gjordes var att de källor som användes från Scopus var neutrala kring val av mo-
dell. Då det är ett företag som utvecklat MIKE 3 FM som omnämns i flera publikationer fanns det
mycket tillgänglig information kring modellen publicerad. För Broströms tillämpning av MITgcm
fanns det en mycket begränsad mängd information publicerad. För att få tillgång till mer informa-
tion kring båda modellerna genomfördes två intervjuer. En del av informationen från valda källor
bekräftades genom intervjuerna med två experter inom området. Det kan vara svårt att tolka in-
formation från intervjuer då de kan vara subjektiva. Därför var det viktigt att tolka informationen
från intervjuerna kritiskt. Det var tydligt att det fanns misstankar hos Ejhed som i nuläget använder
MIKE 3 FM kring Broströms tillämpning och hur bra den hade fungerat i praktiken samtidigt som
Broström ansåg att MIKE 3 FM inte blivit validerad. Därför var det viktigt att jämföra informationen
från intervjuerna med tidigare källor för att kunna dra mer objektiva slutsatser.
I en intervjumetod är antalet intervjupersoner ofta en begränsning. I den här studien intervjuades
Göran Broström och Helene Ejhed som båda har god kompetens inom området. Syftet med den här
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intervjumetoden var inte att få en bred bild av hur flera olika personer resonerade kring modeller
och användning. Syftet var att få en bred kunskap om MITgcm och Norrvattens behov av en hydro-
dynamisk modell som möjligt. De syftena uppfylldes genom två intervjuer. En begränsande faktor
för intervjuerna skulle kunnat vara tiden för intervjun då båda personerna har andra arbetsuppgifter
vilket minskar tillgängligheten. Med mer tid hade en ännu djupare kunskap kunnat formas, men
syftet med studien har kunnat uppnås med den tiden som fanns.
I intervjumetoder finns det risk att frågor som ställs är ledande. Det innebär att intervjupersonen
inte har möjlighet att svara helt fritt. Intervjumetoder får ofta kritik för att ledande frågor leder till
partiskhet. I den här studien ansågs ledande frågor inte vara ett problem. Ledande frågor undveks i
utformandet av intervjuerna. Dock behövdes någorlunda ledande frågor användas vid tillfällen för
att besvara specifika frågeställningar. I dessa fall behövdes de frågorna för att bekräfta eller demen-
tera en uppfattning, då är ledande frågor ett bra verktyg. Intervjuerna kan dock haft en del partiskhet
då intervjupersonernas åsikter var de enda som togs upp i intervjuerna. Det innebär att Ejhed be-
skrev åsikter som var hennes vilket resulterar i att det är svårt att dra slutsatser om Norrvattens
åsikter som helhet. Det kan också finnas partiskhet i intervjun med Broström. Syftet var att få en
bred kunskap om hans uppsättning av MITgcm, dock är han inte en objektiv part då det är han som
skapat uppsättningen.
I intervjumetoden genomfördes båda analyserna av samma person. Det är positivt för att analyserna
genomfördes då på ett konsekvent sätt. Dock innebär det att saker kan ha missats i analysen. Olika
personer kan ha olika bild av vilken information som är viktig att ta med från intervjuerna. Ett sätt
att undvika möjliga missar hade kunnat vara att låta en annan person läsa igenom och komplettera
analysen.
En begränsning i detta projekt har varit tiden. Med mer tid hade grundligare körningar av Broströms
uppsättning av MITgcm kunnat genomföras och samt att möjlighet funnits att studera MIKE 3 FM
noggrannare. Den modellkörning som gjordes skulle kunna gjorts bättre om det funnits mer tid att
studera modellen och pröva andra scenarion.
Vidare studier hade kunnat bistå med större förståelse över Broströms tillämpning genom flera test-
körningar. Om modellen testkördes en gång hade det krävts mer tid för att utförligt kunna förstå
funktionaliteten bakom drivdata som krävs för att utöka modellen. Broström har endast jämfört
temperaturdata med data från Sveriges lantbruksuniversitet, andra relevanta utdata har inte jäm-
förts mot verklig data. Vidare studier hade kunnat inkludera en översiktlig kontroll av datan, se om
kalibreringen ser rätt ut för att få ut säkrare data. Modellen är till viss grad validerad idag men inte
helt, vilket gör det svårt för Norrvatten att använda Broströms uppsättning inom verksamheten som
den ser ut idag. Det fanns diskussion om att anordna undersökningar där mätningar hade kunnat
genomföras, av till exempel strömdata i Mälaren samt bredare sökningar om hur inflöde och utflöde
i praktiken skulle kunna implementeras.
Hade mer tid funnits för studien hade fler modeller kunnat jämföras mer utförligt. Det hade varit
intressant att testköra flera modeller för att kunna jämföra dem med MITgcm och MIKE 3 FM.
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Det är möjligt att det finns andra modeller utöver MIKE 3 FM och MITgcm som skulle kunna ge
bättre resultat. Det hade därför varit intressant att utöka studien med avseende på andra modeller.
En modell som hade varit intressant att analysera är SEATRACK.

5.5 Osäkerhetsanalys
De största osäkerheterna i resultatet finns bland de risker som förekommer i relation till råvattenkva-
liteten i Mälaren. Bedömningen att oljespill och mikrobiella föroreningar utgör de största riskerna
grundar sig i konversationer med Norrvatten i kombination de generella riskerna som finns för råvat-
tenkvaliteten. Källan till dessa risker kan vara sådana som idag är kända, som oljespill från båttrafik
samt patogener från bräddning av reningsverk. Det är möjligt att det kan finnas andra källor som
idag inte belysts i lika stor utsträckning eller att andra källor kommer spela en större roll i framti-
den. Den karta som ritades upp för frekvensen av passerande fraktfartyg, Figur 3, visar endast var
fraktfartygen primärt rör sig i Mälaren. Figuren tar inte hänsyn till om dessa farleder är riskfyllda
sett till att fartyg kan gå på grund eller att andra olyckor sker. Den ökade risken för att mikrobiella
föroreningar på grund av bland annat klimatförändringar, som kan medföra ökad mängd nederbörd,
är heller inte säker. Många reningsverk skulle kunna/kommer byggas om för att öka kapaciteten av
avloppsvatten samt även innehålla fler skyddsbarriärer som dammar dit avloppsvatten kan ledas om
det kommer för mycket inom för kort tid. Detta skulle resultera i att risken för mikrobiella förore-
ningar i Mälaren istället minskar i framtiden sett till det som bräddat avloppsvatten skulle bidragit
med.
Resultatet som redogör för vilka funktionaliteter de två modellerna har grundas uteslutande på de
intervjuer som gjorts samt en testmodellering med Göran Broströms tillämpning av MITgcm. Den
största osäkerheten i det resultatet är sanningsenligheten i de svar som erhållits. Svaren om mo-
dellernas funktion behöver inte stämma överens med verklig funktion eller kan svaren ha tolkats
fel i analysen. Dessa osäkerheter bedöms som små sett till tidigare resonemang om de intervjuades
intressen i frågan, se kapitel 5.4. I modellering av fem färgutsläpp vilket redovisas i resultat 4.3.1
är det möjligt att dessa inte stämmer överens helt med verkligeten vilket beror på att modellen inte
är validerad samt att det alltid finns en viss osäkerhet i denna typ av modelleringar. Resultatet ger
däremot en bra bild av vad modellen är kapabel till.

6 Slutsats
De största akuta riskerna för Mälaren och Norrvattens verksamhet i Mälaren är föroreningar av
olika typer. Oljespill från närgående farleder eller motorvägar såväl som utsläpp från reningsverk
kan påverka Norrvattens dricksvattensproduktion.
I stort jämför sig MITgcm och MIKE 3 FM bra med varandra då deras grundläggande matematiska
funktioner är lika, de använder båda approximationer av Navier-Stokes med Boussinesq approxima-
tion för att beräkna flöde och riktning. I nuläget skulle inte Göran Broströms tillämpning av MITgcm
på Mälaren kunna ersätta Norrvattens användning av DHI:s MIKE 3 FM då MIKE 3 FM används
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för sitt lättanvända webbaserade gränssnitt och goda beräkningkapacitet. Broströms modell skulle
dock kunna ha en roll i en annan del av Norrvattens verksamhet för att exempelvis förutspå framtida
riskscenarion i form av till exempel extremväder. Detta kräver dock en hel del arbete, investeringar
och påbyggnad innan modellen kan anses pålitlig nog.
Funktioner som behöver utvecklas är:

• Interaktionsdesignen
• Kalibrering och validering
• In- och utflöden i Mälaren
• Nederbördsdata

Kalibrering och validering av modellen kräver fler mätare för jämförelse av modellens värden med
uppmätt data som kan bli en ekonomisk påkostnad av olika grad beroende på hur omfattande vali-
deringen behöver vara. Om Broströms tillämpning av MITgcm ska vara till nytta på liknande sätt
som DHI:s modell skulle det mest troligt krävas att ett webbgränssnitt eller liknande programvara
utvecklas, samt att det finns någon med ansvar för modellen och att någon sorts teknisk support
finns tillgänglig.
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Tema Ord Beskrivning

Allmän info MITGCM Namnet på modellen, står för Massachusetts
Institute of Technology General Circulation
Model

Dokumentation Dokumentation till modellen är 400 till 500
sidor

Modellering En process man försöker göra en
parametrisering av.

Simulering Kör modellen för olika scenarion.

Grund Fluiddynamik modell

Innehåller rotation Corioliskraften finns med.

Navier-Stokes liknande
ekvationer

Använder olika turbulensmodeller i vertikal-
och horisontal-led. Mälaren har en vertikal
upplösning i kanske 0,5-1 meter vid ytan och
lite mer vid botten, har kanske 50 gridpunkter i
vertikalled. Horisontella griden är 100 meter.
Stor skillnad i horisontell och vertikal
längdskala.
I en sfärisk grid med sfäriska koordinater. Finita
differenser så det är fyrkanter. Fyrkanter gör att
man inte an ha variabelmesch.
Lösningen på Navier-Stokes ekvationerna visar
partikelns färd. Modellen producerar hastighet
och transport.
MIT är en generell ekvationslösare, Navier
Stokes-lösare används för världshaven och stora
sjöar i USA.

Lösningsmetod Finita differanser, används ofta inom
havsmodellering, lätt at skriva högre ordningens
advektionsscheman samt skriva konserverande
scheman. Finita element är knepigare att skriva
högre ordningens advektions och konserverande
scheman.

Turbulens Beror på vertikal och horisontell skala. Om man
använder turbulent slutningsbeskrivning.

Grid 50 gånger 50 meter. Kanske 2000 gånger 3000
gridpunkter.

Omsättningstid Har inte med älvarna, omsättningstiden blir
oändligt lång. Kan definiera omsättningstiden
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för ett visst område. Lägger man in en tracer
kan man se hur spridning av färg med
strömmarna och turbulens skiljer sig i sjön. Där
utbytet tar lång tid har man lång omsättningstid.
Att vatten som kommer in i sjön (från Fyrisån)
inte finns med gör att beskrivningen inte är så
bra. Kan lägga in, tar några veckor

Tid På superdatacenter i Linköping tar det en vecka
att simulera ett år. Kör på 256 kärnor.

Datorcentrum Akademiker på universitet söker tid på
datorcentrum. Går att köra mindre modeller på
bordsdator. Denna kräver en del minne och
beräkningskluster.

Kalibrering Rätt enkelt att kalibrera det som kalibrerats i
dagsläget.

Tillgång Fri källkod. Går att få in nästan allt men kräver
jobb. Oftast försöker man anpassa sig till vad
som finns. Inte många jobbar med det här
modellsystemet men det är inte jättesvårt att
använda. Viss expertis krävs. Koden ligger på
GitHub. Alla har inte tillgång att ändra i koden.
För att ändra i koden måste man testa 10-20
gånger och få samma resultat.

Tidssteg 30 eller 15 sekunder.

Spara Göran sparar data en gång i timmen i hans
senaste simulering.

Uppdelning Mälaren är en stor domän, inte uppdelad i
mindre delar. Blir lite inkonsekvent vid
uppdelning.

Kod Fortran Språket som koden är skriven i.

400 000 - 500 000 rader kod

Binärfiler Datan kommer ut som binärfiler för varje fält.
Göran använder funktioner i matlab för att
formatera till läsbar kod.

Jämförelse DHI DHI har trekanter i deras gridnät.

Liknande DHI och MIKE 3 FM Samma grundläggande ekvationer. Ofta mer
avancerad beskrivning av turbulens vertikalt än
horisontellt.



Skillnad från DHI och MIKE 3
FM

Olika beskriving av både vertikal och
horisontell turbulens.

Fördelar för Norrvatten att
använda MITgcm

Den kan ha en bättre idé om vilken temperatur
vattnet har, man vill ha så kallt vatten som
möjligt.
Vattenkvalitén vid utsläpp och hur det sprider
sig (olycka eller utsläpp av ämnen).

Nackdelar Sunden har få gridpunkter, på dessa ställen är
modellen dålig, gör att man inte kan beskriva
flödesdynamiken.

Parametrar Utdata Ger vattenytans höjd, temperatur, kan ge
salthalt.
U hastighet i x-riktining, V hastighet i
y-riktning.
Turbulenta fält.

Vind Används som drivparameter. Ger ett vindfält
med initialvillkor på temperatur och
hastighetsfält. Exempel för hur detta kan göras
finns i fullständiga intervjun.

Avdunstning Driver man utan vind har man istället med
soling från atmosfären, luftfuktighet, temperatur
på luften och från detta kan man beräkna
avdunstning och hur mycket värme som
transporteras till vattenytan.
Avdunstning är en del av energibalansen men
påverkar inte hur mycket vatten som finns.
Avdunstning  kyler vattnet.

Batymetri Vissa områden har mycket data, andra har lite.
Får interpolera till den grid man har.

Solinstrålning Värme kommer uppifrån. Solstrålning värmer
upp vattnet. Obefintlig värme från älvar. Värme
från solen är den viktiga, och den som blandas
ned.

Omblandning

Saknas i
modellen

Ytvågor Använder andra vågmodeller för detta. Om det
blåser kraftigt, hur mycket vattnet blandas om
och hur mycket sediment som rivs upp.

Älvar och floder Inget inflöde av vatten i Mälaren i modellen.

Nederbörd Inget inflöde av vatten. Finns möjlighet att
lägga till, skulle ta ca en vecka att genomföra.



Förbättringar Effektivisera Nu räknar modellen lika mycket på land som på
vattenpunkter. Skulle kunna ta bort de
beräkningsområdena.

Fel För att förbättra modellen behöver man veta vad
som är fel. Vet man inte vad som är fel kan man
inte förbättra. Kan vara så att något
kompenserar för något annat i modellen som är
fel. Se intervju för exempel.

Expandering Mätningar Behövs om man ska validera modellen.
Vattenprover på vissa djup med hjälp av
mätrigg, ganska billigt. Temperatur är lätt och
billigt att mäta. Norrvatten är intresserade av
salthalt vilket är krångligare att mäta då små
störningar påverkar, såsom påväxt på mätaren,
mätarna sätts på riggar som bör ligga där
båtarna åker.
Strömmätare som mäter akustisk doppler
(ADCP - Acustic Doppler Current Profiler) som
gör så man kan beräkna strömmen, dyr.

Kemiska processer Kan lägga in jätteavancerad kemi, hur lång tid
det tar beror på hur avancerade ekvationerna är.



Tema Ord Beskrivning

Om Norrvatten Utbredning 700 000 personer/abonnenter, levererar vatten
till 14 kommuner. Sådan info finns på hemsida.

Lokalisering Vattnet går från Solna till Knivsta, Norrtälje

MIKE 3 FM Uppsättning Dagslägets uppsättning har ett webbgränssnitt.
Lätt att lägga in när det skett ett utsläpp. Bygger
endast på ett års tidsserie.

E. coli Har funktioner att beräkna bakteriell påverkan
och ta med nedbrytning av E. coli.

Nedbrytningsfaktorer Kan lägga in egna om man vet vad
halveringstiden är, det blir en “decay-faktor”.

Upplösning Modellen är högupplöst geografiskt

Data från 2012 Modellen bygger på data från 2012. Det var ett
ovanligt blött år. Det är bra så det ökar
snabbheten på transporterna och bidrar till worst
case, men det stämmer inte riktigt.

Tid för simulering Det tar 10-15 minuter att köra en simulering för
48 timmar. Tar flera timmar, upp till en dag att
köra en simulering för en månad. Om utsläppet
är nära startar man inte en så lång lörning som
inte hinner klart.

Användning Används ganska ofta för att värdera de utsläpp
som varit. Bedömer någon slags utsläpp varje
månad. Testar olika riskscenarier för att veta
tex. hur mycket kol som behöver lagras. Lätt att
använda.

Abonnemang Betalas årsvis.

Skapande Modellen sattes upp i samarbete med Stockholm
vatten och avfall.

Andra syften Hade kunnat finnas ett mervärde för DHI att
använda modellen för andra syften, till exempel
algblomning och badvattenkvalitet.

Potential att utveckla Finns potential att utveckla men blir för dyrt för
Norrvatten.

Osäkerhet Finns mycket osäkerhet då det bara används
2012s data, Stockholm vatten och afvall tvekar
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ibland på att använda. Väljer perioder med
hyfsat liknande förhållanden till skedet.

Hur För ett utsläpp ser man hur volymen utvecklar
sig. Upplösning i form av små trianglar.

Tidsserie Kolla på samma data från året innan, se över hur
det ser ut med vindar och avrinning,
vindhastighet och vindriktning. Skjut tidsserien
framåt eller bakåt tills det är liknande
förhållanden, men inte för långt så temperaturen
skiljer sig.

Spillscenario Sätter ut ett spill med positionsmarkör eller
koordinater. Klicka på vilket djup och ange
ämne. Programmet frågar efter kubik i sekunden
och koncentration i 1/100 mL. Hur länge
spridningen ska simuleras. Väljer sedan en
annan position för att ta emot datan som
kommer i form av tidsserie eller visuellt.

Potential med
MITgcm

Öppen för forskare En stor fördel är att modellen är öppen för
forskare att arbeta med. Man kan lägga in
funktioner för processer (ex. sedimentation och
nedbrytning). Potential att utveckla.

Klimatförändringar Potential att användas för alla möjliga
frågeställningar samt belysa klimatförändringar
och påverkansanalyser uppströms.

Nackdelar med
MITgcm

Tillgänglighet Modellen är inte redo 24/7 då det är en
forskningsmodell, ingen har det ansvaret.

Support Finns ingen som har ansvar för support som på
en modell med abonnemang.

Ej för akuta lägen Modellen kommer inte vara den akuta
spillutsläppsmodellen som behövs i akuta lägen.

Går att lägga in i
MITgcm

Marint diesel En typ av utsläpp. Finns funktioner som
beskriver hur dieslet fördelar sig i vattenmassan
genom avgasning eller lösning i vastten.

Öppen funktion Finns funktion som tillåter att välja själv, lägger
in inert ämne som blandas i vasttenmassan. Ger
ett worst-case scenario och det är oftast det
Helene behöver veta.

Processer Går att lägga in funktioner för olika processer.
Till exempel sedimentations och
nedbrytningsprocesser.



Fiktiv väderdata Går att lägga in för ett worst case scenario.

Utsläpp När När utsläppet skedde

Var Vart det skedde på en kartbild

Långvarit Hur långvarit utsläppet var

Tid för påverkan Hur länge det kommer att påverka
reningsverket. Ofta ligger föroreningarna kvar
väldigt länge.

När det når intag Modellen räknar ut när utsläppet når intag

Koncentration Hur hög koncentration når intaget.
Koncentrationen avgör om det finns en risk att
vattenkvalitén påverkas.

Åtgätder Hur länge påverkan kommer att ske och
koncentrationen bestämmer hur länge
beredskapen behövs och hur mycket av åtgärden
som behövs.

Risker Hantering Beroende på hur hög risken är att vattenkvalitén
påverkas och beroende på hur mycket avgör
hanteringen. Går det att hantera med åtgärder
eller måste verket stängas och reservvatten
användas.

Åtgärder Pulverkol vid oljeutsläpp. Höjd UV dos vid
avloppsutsläpp.

Vad modellen räknar på Bakteriell påverkan och nedbrytning av E-coli.

Utveckling av
MIKE 3 FM

Aktuell väderdata Just nu håller DHI på att utveckla webbtjänsten
mot aktuell väderdata

Projekt Är inne i ett projekt med DHI som heter “future
city water”. Utvecklingen går dock långsamt

Marknad Finns en marknad för modeller. Hade varit mer
affärsmässigt att se alla syften och möjligheter
med sin modell och hålla den öppen.

Framtida behov Utsläpp Finns avloppsreningsverk, deponier,
verksamheter med industriella utsläpp och
dagvatten som kommer ner till sjön. Vissa av
dessa ämnen är sådana som når dricksvattnet.
De är allvarliga och behöver hanteras samt vetas
om för att kunna göra åtgärder uppströms.



Flera utsläpp Vill kunna köra en modell med utsläpp från
flera platser, samt att kunna källspåra och räkna
ut belastningen. Hade varit bra för
uppströmsarbete. Man vill kunna se om det
händer två spill samtidigt eller dagarna efter
varandra hur stor koncentrationen blir och
risken att de håller ut längre och vilket påslag.

Framtida klimat Att med aktuell väderdata kunna prediktera
framtida klimat. Kommer transporter och
nedbrytningsprocessen bli annorlunda med
högre temperaturer? Kommer omsättning från
sediment att öka med högre temperaturer?
Kommer läckage från deponier bli större? Kan
det läcka mer från förorenad mark?

Modeller Skulle egentligen behöva två modeller.

Jämförelse
mellan MITgcm
och MIKE 3 FM

Forskning Vill inte öppna upp för forskare att
vidareutveckla, förlorar på det i längden. Det
jobbet Göran har gjort är en modelluppsättning,
Norrvatten äger inte uppsättningen för DHI:s
modell, hade de gjort det hade de låtit andra
forska på den.

Support Hade gärna haft någon forska samtidigt som de
vill ha supporten de har från DHI.

Om MITgcm Görans modell har Mälaren som endast en stor
balja. Har inte utlopp eller inlopp från de stora
åarna. Spännande att den funkar så bra men
olika delar är olika känsliga för inflöde. Kanske
vi kan kolla på om man tittar på olika bassänger
ifll de presterar lika bra beroende på inflöde.
Göran har en snygg visualisering av modellen.

Resultat MITgcm får fascinerande bra resultat av bara
vindar och temperatur. Skulle kunna gå att
bygga på med massor med gränssnitt och göra
applikatinoer på den.

Seatrack Vad Modell framtagen av SMHI som används av
kustbecakningen och är kopplad mot deras
system (sjöbasis).

Sjöbasis Där finns all kustbevakningens data om
vattenintag, känsliga områden, stränder och
annat som ska skyddas

Användning Väldigt lik MIKE 3 FM, lägger in utsläpp och
följer en plym. Mindre uppläst geografiskt.



Verkar lika lättanvänd.

Möjligheter Norrvatten är med på utveckling, kan stå för
driften om den sätts upp för Mälaren (finns
pengar för uppsättning från MSB). Är
intresserade av att driva modellen och köra
parallelt med MIKE 3 FM.

Applikation Har inte exakt samma applikation, är mer på
ytan. Skulle lika gärna kunna gå på Norrvattens
djup.

Drivdata Kör mot aktuell drivdata.

SMHI Fördelaktigt att den drivs av SMHI. Den blir då
omhändertagen och förvaltad på ett bra sätt. De
har bra koll på sin drivdata.

Jämfört med MITgcm Tacksam om vi kan avgöra skillnaden i
prestanda mellan modellerna. Stephan menar att
DHI inte har validerat sin modell, MITgcm
visar bra valideringar mot mätdata. Seatrack
borde visa upp liknande valideringar som
MITgcm. Är MITgcm bättre än Seatrack?

Fördel SMHI har fördel för de har indatat i
bakgrunden. Har inte bara marint diesel utan
fler vanliga oljor och bränslen som anvönds i
flygtrafik än DHI.



8.3 Appendix 3 - Andra hydrodynamiska modelleringsverktyg

Delft3D

Delft3D är en hydrodynamisk modell som simulerar flöde och transport av olika partiklar i vatten.
För att simulera de hydrodynamiska processerna behöver man lösa differentialekvationer, bland an-
nat “Reynolds-averaged Navier-Stokes” (Ishikawa et al. 2022) och advektion-konvektion ekvationer
som kan lösas med numeriska algoritmer. För att beräkna den termiska värmeväxlingen mellan luft
och vatten använder sig Delft3D av fem olika modeller av termiskt flöde som har olika parametrar
i beaktande (ibid.).
Studien av Ishikawa et al. (ibid.) visar att modellen tar 85,2 timmar att simulera den sammanställda
datan från ett års period. Samma data användes för samtliga modeller i denna studie (ibid.) där de
endimensionella och tvådimensionella modellerna endast tog sekunder respektive minuter att mo-
dellera (ibid.). Delft3D har dock många olika användningsområden och kan därför modellera fler
parametrar. Bland dessa områden finns stratifikation, densitetsflöden, flöden av floder, temperatur,
med mera (Deltares 2022a). I studien av Ishikawa et al. (2022) hade modellen tillgång till meteo-
rologisk data, inflöde, utflöde, vattennivå, temperatur och flödeshastighet för att kunna modellera
flödeshastighet, stratifikation och temperatur (ibid.). En stor fördel med delft3D är att programmet
är open source. Detta innebär att programmet är öppet att ladda ner, justeras och är gratis att använda
(Deltares 2022b).

MB-Dyresm

Multi-Basin dynamic reservoir simulation model som heter förkortat MB-DYRESM är kortfattat
en modell utvecklad för att hantera svagheter hos endimensionella och tredimensionella modeller.
Problemen som kan uppstå med endimensionella modeller är de inte är lika verklighetstrogna som
3D modeller medan 3D modeller kan kosta mycket pengar i drift och framställning. MB-Dyresm
bygger på en endimensionell modell (DYRESM) och blandar in mer komplex programmering för
att vara en bättre representation av massflödet. Detta gör att modellen blir mer effektiv gällande
datorns kapacitet och kan fortfarande ta in lång tid i beräkningar (Zhou et al. 2021).
För att bygga ut på DYRESM använder 3D modellen Lagranges schema som bygger vidare på
DYRESM modellen och beräknar transport mellan celler genom att räkna in gravitationellt utbyte
mellan partiklar (ibid.). Den grundläggande DY-modellen kräver en hypsografisk kurva av sjöns
botten, meteorologisk data, inflöde och utflödes volym, temperatur och koncentration, utöver detta
krävs också kemisk, fysisk och biologisk data om man vill kalibrera och jämföra modellens validitet
(GLEON u. å.). För att förbättra 3D modellen kan man räkna in topologiska egenskaper av cellerna
och räkna in horisontellt momentum från exempelvis vind. Den kan också byggas ut och användas
tillsammans med en biokemisk modell för att räkna med långvarig påverkan av faktorer som global
uppvärmning (Zhou et al. 2021).
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Seatrack

Denna modell används i stor del för att modellera rörelsen av många olika partiklar och objekt
som exempelvis olja eller plankton (Arneborg et al. 2017). För att göra detta använder den sig av
utdata från flera olika modeller som inkluderas i programmet. Bland dessa finns det modeller för
atmosfärisk data, havsvågor, data för åar och beckars utflöden såväl som modeller för drift, spridning
av objekt och vittring (ibid.).
För att beräkna rörelsen av partiklarna används en modell utvecklad av SMHI som heter PADM som
bygger Lagranges ekvationer (Ljungman & Mattsson 2011). Dessa modeller är mycket avancerade
och kräver mycket data för att kunna göra sina beräkningar. PADM kräver data om flöde, temperatur,
vind, isförhållanden med mera. Den kan sedan göra en verklighetstrogen simulation. Huvudanvän-
dingen för Seatrack är att kombinera flera modeller för att applicera PADM’s beräkning av flytande
partiklars rörelse där man kan beräkna allt från olja till alger och plankton (Arneborg et al. 2017).
Seatrack kan justeras efter behov och har tre olika konfigurationer beroende på hur breda områden
och hur bra upplösning man vill ha. Ända fram till januari 2017 fanns det tre konfigurationerna att
välja mellan där de alla var justerade efter Östersjön. Den första hette BSo1 har ungefär 2 kilometers
resolution som har ett öppet gränssnitt mot atlanten och använder HIRLAM för att driva atmosfärisk
data. Andra konfigurationen heter NSo3 som har en resolution på cirka 6 km som täcker Östersjön
och Nordsjön, även denna uppsättning använder sig av HIRLAM. Konfigurationerna körs 4 gånger
per dag för att producera en 60 timmars prognos. Den tredje prognosen är lik den andra och kallas
NSo3 Long som har samma resolution och täcker samma område men drivs av ECMWF för att ha
en 10 dagars prognos som den projicerar en gång per dag (ibid.). Seatrack kostar dock i dagsläget
90 000 euro per år i drift med sina projektioner över Östersjön och Nordiska havet. Dessa kostnader
beror på kostnader av servrar då seatrack är ett online verktyg, underhåll och övervakning av system
(Swedish state 2015).

Telemac

Telemac är en tredimensionell modell som använder ostrukturerad meshupplösning. Den ostrukure-
rade meshupplösningen används på liknande sätt i deras tvådimensionella modell i det horisontella
planet. Meshupplösningen är uppdelad för ett flertal lager som är uppdelad mellan den plana ytan
och skiktningsplanet. Modellplanens placering bestäms med hjälp av rutnät. Modellering med te-
lemac används främst för grunda vatten men kan även formateras genom styrande ekvationer som
inkluderar dynamiskt tryck. Genom en sådan formatering kan kortare våglängder tas hänsyn till som
oftast finns i djupare vatten. Då modelleringen tar hänsyn till grunda vatten kan den även modelle-
ra torrperioder med lågt eller inget vatten. I sådana fall används en metod som kallas FVM (finite
volume method) som beräknar olika höjder på vattnet (Telemac Mascaret 2022).
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8.4 Appendix 4 - Transkriberingsnyckel för intervjusvar

Figur 7: Transkriberingsnyckel (Adolfsson Lindahl et al. 2022).
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8.5 Appendix 5 - MATLAB-kod för visualisering av modellering med MIT-
gcm

1
2 %matlab script f r att visa datan

3
4 % 0.0005 degree

5 Nx=2032; x=((1:Nx)−1)*0.001+16.0380;

6 Ny=1200; y=((1:Ny)−1)*0.0005+59.1970;

7 Nz=37;%antal gridpunkter

8 z=−(1:Nz)*0.01;

9 dz=exp(((1:Nz)−1)*2/Nz);

10 zfac=120/sum(dz); %maxdjup

11 dz=dz*zfac;

12 z=cumsum(dz)−dz(1)/2;

13 %plot(z,dz);

14
15 C1=rdmds('kor4/PTRACER01.0000000000');

16 C2=rdmds('kor4/PTRACER01.0000017280');

17 C3=rdmds('kor4/PTRACER01.0000034560');

18 C4=rdmds('kor4/PTRACER01.0000060480');

19
20 %s tter upp f r egen simulering med utsl pp p givna platser

21 T=C1*0+1e−10; %S tter en liten konc ver hela massan

22 T(1494:1759,1150:1200,:)=2;

23 T(1720:1729,551:576,:)=2;

24 T(1717:1821,118:160,:)=2;

25 T(1208:1273,526:614,1:10)=2;

26 T(1600:1700,400:500,:)=2; %uttsl ppsomr det

27
28 %T(C1==0)=NaN;

29 %tar bort landmassan fr n plotten alla v rden som r noll blir NAN

30 C1(C1==0)=NaN;

31 C2(C2==0)=NaN;

32 C3(C3==0)=NaN;

33 C4(C4==0)=NaN;

34
35 %plottar utsl ppen inzoomat p G r v l n

36 figure(1)

37 subplot(2,2,1)

38 pcolor(C1(1550:1800,350:700,1)'); shading flat; a=colorbar;

39 title('2018−07−01','FontSize',18);

40 a.Label.String = 'Koncentration';

41 ylabel('Kilometer')

42 xlabel('Kilometer')

43 xticks([50 100 150 200 250])

44 xticklabels([50 100 150 200 250]*50/1000)
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45 yticks([100 200 300])

46 yticklabels([100 200 300]*50/1000)

47 hold on

48 subplot(2,2,2)

49 pcolor(C2(1550:1800,350:700,1)'); shading flat; a=colorbar;

50 title('2018−07−03','FontSize',18);

51 a.Label.String = 'Koncentration';

52 ylabel('Kilometer')

53 xlabel('Kilometer')

54 xticks([50 100 150 200 250])

55 xticklabels([50 100 150 200 250]*50/1000)

56 yticks([100 200 300])

57 yticklabels([100 200 300]*50/1000)

58 hold on

59 subplot(2,2,3)

60 pcolor(C3(1550:1800,350:700,1)'); shading flat; a=colorbar;

61 title('2018−07−05','FontSize',18);

62 a.Label.String = 'Koncentration';

63 ylabel('Kilometer')

64 xlabel('Kilometer')

65 xticks([50 100 150 200 250])

66 xticklabels([50 100 150 200 250]*50/1000)

67 yticks([100 200 300])

68 yticklabels([100 200 300]*50/1000)

69 hold on

70 subplot(2,2,4)

71 pcolor(C4(1550:1800,350:700,1)'); shading flat; a=colorbar;

72 title('2018−07−08','FontSize',18);

73 a.Label.String = 'Koncentration';

74 ylabel('Kilometer')

75 xlabel('Kilometer')

76 xticks([50 100 150 200 250])

77 xticklabels([50 100 150 200 250]*50/1000)

78 yticks([100 200 300])

79 yticklabels([100 200 300]*50/1000)

80 hold on

81
82 %visualiserar utsl pp f r hela Mlaren

83 figure(2);

84 subplot(2,2,1)

85 pcolor(C1(:,:,1)'); shading flat; a=colorbar;

86 title('2018−07−01','FontSize',18);

87 a.Label.String = 'Koncentration';

88 ylabel('Kilometer')

89 xlabel('Kilometer')

90 xticks([200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000])

91 xticklabels([200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000]*50/1000)

92 yticks([200,400,600,800,1000,1200])

93 yticklabels([200,400,600,800,1000,1200]*50/1000)
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94 hold on

95 subplot(2,2,2)

96 pcolor(C2(:,:,1)'); shading flat; a=colorbar;

97 title('2018−07−03','FontSize',18);

98 a.Label.String = 'Koncentration';

99 ylabel('Kilometer')

100 xlabel('Kilometer')

101 xticks([200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000])

102 xticklabels([200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000]*50/1000)

103 yticks([200,400,600,800,1000,1200])

104 yticklabels([200,400,600,800,1000,1200]*50/1000)

105 hold on

106 subplot(2,2,3)

107 pcolor(C3(:,:,1)'); shading flat; a=colorbar;

108 title('2018−07−05','FontSize',18);

109 a.Label.String = 'Koncentration';

110 ylabel('Kilometer')

111 xlabel('Kilometer')

112 xticks([200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000])

113 xticklabels([200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000]*50/1000)

114 yticks([200,400,600,800,1000,1200])

115 yticklabels([200,400,600,800,1000,1200]*50/1000)

116 hold on

117 subplot(2,2,4)

118 pcolor(C4(:,:,1)'); shading flat; a=colorbar;

119 title('2018−07−08','FontSize',18);

120 a.Label.String = 'Koncentration';

121 ylabel('Kilometer')

122 xlabel('Kilometer')

123 xticks([200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000])

124 xticklabels([200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000]*50/1000)

125 yticks([200,400,600,800,1000,1200])

126 yticklabels([200,400,600,800,1000,1200]*50/1000)

127 hold on

128
129 figure(3); pcolor(T(:,:,1)'); shading flat; colorbar;caxis([0 1]*1e−8);

130
131 %sparar init bin rfil f r simulering att skicka till superdatorn

132 fid=fopen(['C1_init.bin'],'w','b');

133 fwrite(fid,T,'real*4'); fclose(fid);
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Dokument Databas Datum för
sökning

Alla sökord Antal träffar

Response of
water
temperatures and
stratification to
changing climate
in three lakes
with different
morphometry

Scopus 2022 04 06 “response of
water
temperatures and
stratification”

2

Occurrence and
mass flows of
contaminants of
emerging concern
(CECs) in
Sweden's three
largest lakes and
associated rivers

Scopus 2022 04 07 mälaren* and
drink***** or
drick*****

12

Spatial and
seasonal trends of
organic
micropollutants
in Sweden's most
important
drinking water
reservoir

Scopus 2022 04 07 mälaren* and
drink***** or
drick*****

12

Effects of an
extreme
precipitation
event on water
chemistry and
phytoplankton in
the Swedish Lake
Mälaren

Scopus 2022 04 07 mälaren* and
drink***** or
drick*****

12

Guidelines for
Drinking-water
quality: fourth
edition
incorporating the
first addendum

Google 2022-04-11 WHO Guidelines
for
Drinking-water

486 000 000

Riskprofil:
Dricksvatten och
mikrobiologiska
risker

Google 2022-04-12 Lindberg, T., &
Lindqvist, R.
(2005).
Riskprofil:
Dricksvatten och
mikrobiologiska
risker. Sverige:

4 780
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Livsmedelsverket

Fakta om
Mälaren

Google 2022-04-12 Mälaren 2 080 000

Mälaren och dess
närområde

Google 2022-04-12 Mälaren 2 080 000

Mälarens historia Google 2022-04-13 Mälaren 2 080 000

Hur mår
Mälaren?

Google 2022-04-13 Mälaren 2 080 000

Nyttjande och
påverkan

Google 2022-04-13 Mälaren 2 080 000

Vad är
algblomning?
-Naturskyddsföre
ningen

Google 2022 04 14 Algblomning 182 000

Mälarens
framtida
vattenkvalitet

Google 2022 04 20 oljespill
mälaren
dricksvatten

3650

Oljeskadeskyddet
- MSB

Google 2022 04 20 risk
oljespill
mälaren

4 950

Internationellt
utbyte om
naturligt
organiskt material

Google 2022 04 20 naturligt
organiskt
material
mälaren

30 500

Brunifiering -
Livsmedelsverket

Google 2022 04 20 naturligt
organiskt
material
sjöar

401 000

Övergripande
riskanalys av
mälaren som
råvattentäkt och
ekosystem

malaren.org 2022 04 04 - -



Dokument Databas Datum för
sökning

Alla sökord Antal träffar

Hydrodynamisk
modellstudie av
Mälaren

Google 2022 04 04 Hydrodynamisk
modellering

126 000

An automated
calibration
framework and
open source tools
for 3D lake
hydrodynamic
models

Scopus 2022 04 06 “Theo Barachini” 6

A review on lake
eutrophication
dynamics and
recent
developments in
lake modeling

Scopus 2022 04 07 hydrodynamic
AND model****
AND lake AND
review

53

A review of
recent
developments in
lake modeling

Scopus 2022 04 07 hydrodynamic
AND model****
AND lake AND
review

53

Developing best
practice
guidelines for
lake modeling to
inform
quantitative
microbial risk
assessment

Scopus 2022 04 07 Developing best
practice
guidelines for
lake modeling to
inform
quantitative
microbial risk
assessment

98

MIKE 3 Flow
Model FM
Hydrodynamic
Module, User
Guide

Google 2022 04 08 MIKE 3 FM 77 600 000

MIKE 3 Flow
Model FM
Hydrodynamic
Module, User
Guide

Google 2022 04 08 MIKE 3 FM 77 600 000

A modeling
framework to
track phosphorus
sources of the

Scopus 2022 04 08 hydrodynamic
and quality and
drink**** and
lake

54
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drinking water
intakes in a large
eutrophic lake

Effects of
dimensionality on
the performance
of hydrodynamic
models for
stratified lakes
and reservoirs

Scopus 2022 04 08 delft3d AND
hydrodyn*

61

The Cross-Shore
Component in the
Vertical Structure
of Wave-Induced
Currents and
Resulting
Offshore
Transport

Scopus 2022 04 11 water and
hydrodynamic,
and wind and
surface

211

A new pseudo
three-dimensional
hydrodynamic
model with
Lagrangian
vertical mixing
and Eularian
horizontal mass
exchange

Scopus 2022 04 11 dyresm AND
hydrodyn*

60

Data-requirement
s for application
of
DYRESM-CAED
YM

Google 2022 04 11 Dyresm data 9 120

  Yeates,  P.  S.
and  Imberger,  J.:
Pseudo
two-dimensional
sim-
ulations  of
internal  and
boundary  fluxes
in  stratified
lakes
and   reservoirs,
Int.   J.   River
Basin   Manag.,
1,   297–319,
https://doi.org/10.
1080/15715124.2
003.9635214,

Google 2022 04 12 Yeates,  P.  S.
and  Imberger,  J.:
Pseudo
two-dimensional
sim-
ulations  of
internal  and
boundary  fluxes
in  stratified
lakes
and   reservoirs,
Int.   J.   River
Basin   Manag.,
1,   297–319,
https://doi.org/10.
1080/15715124.2
003.9635214,
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2003. 2003.

Scientific
Documentation
of Seatrack Web;
physical
processes,
algorithms and
references

Google 2022 04 13 Seatrack web 108 000

Delft3D-FLOW
User Manual

Google 2022 04 13 delft3D data 120 000

Delft3D 4 - Open
Source
Community

Google 2022 04 19 Delft 3D open
source

66 600

Telemac
modeling system

Google 2022 04 19 Telemac
Modeling system

51 500

TELEMAC-3D

Google 2022 04 19 TELEMAC
MODELING
SYSTEM

79 700

Numerical
Simulation of
Deep-Sea
Sediment
Transport
Induced by a
Dredge
Experiment in the
Northeastern
Pacific Ocean

Scopus 2022 05 03 MITGCM
Hydrodyn**
model*

23

MITgcm
Documentation

google 2022 05 03 MITGCM user 40 300



TIM: Kan vara skönt då har man något att gå tillbaka på och lätt att gå tillbaka och faktiskt
lyssna på vad  vi har sagt.

ASTOR: Vi är på uppdrag av norrvatten då och vi undersöker väl din modell i förhållande till deras
nuvarande modell för att se vad det finns för möjligheter för dem i relation till din modell
och så som vi har fått lite berättat om att du har. Vi kan börja med att ställa frågan vad
heter din modell som du har gjort dom här med?

GÖRAN: Den modell jag använder heter MITGCM massachusetts institute of technology general
circulation model MITGCM är en hemsida där.

ASTOR: så finns det, har du skrivit skriftligt underlag på modellen som det går att ta del av?

GÖRAN: Hur menar du? Det finns ju en dokumentation till modellen typ fyra femhundra sidor.
Men det är ju i princip en, har ni läst fluiddynamik?

SIMON: Ja.

GÖRAN Det är i princip en fluiddynamik modell då, [-] fluid dynamics model. Den innehåller ju
rotation så corioliskraften finns med men annars är det ju i princip en, ja det är ju ingen
navier-stokes lösare men den löser ju navier-stokes liknande ekvationer men har man har
någon turbulens lutning modell då, och man använder olika turbulens modeller i vertikal
led och horizontal led. Om man tittar på mälaren till exempel har en vertikal upplösning i
kanske meter, en halv meter vid ytan lite mer i botten så och kanske 50 gridpunkter i
vertikalled kommer inte ihåg exakt hur det såg ut i mälaren. Sen var det ju horisontella
griden är ju 100 meter så man gör väldigt stor skillnad i horisontell mot vertikal
längdskala. Det som är lite skillnad mot fysiska hydrodynamiska modeller är att mot
andra modeller(.) har ni använt någon modeller?

ASTOR: Ja vi har kommit i kontakt med vissa modeller, inte på just hydrodynamik men lite så
flödesdynamik i jordskikt och så, som är då matematiska modeller.

GÖRAN: Så det här är ju ganska avancerad modell den har väll ungefär fyra till fem hundra tusen
rader kod den är skriven i Fortran.

ASTOR: Fortran ja fyra så ja okej, och hur fungerar modellen rent matematiskt då?

GÖRAN: Den har någon form av lösare som löser navier-stokes liknande ekvationer, det är väl
navier stokes vi kan kalla den navier stokes, men man tillåter att man har en turbulens
som beror på horisontell och vertikal skala så det är inte riktigt navier stokes men låt oss
säga att det är en navier stokes lösare. Den satt ju upp Navier-Stokes ekvationer i en
kartesisk grid eller det är faktiskt sfärisk grid i detta fallet och har sfäriska koordinater
och så har man finita differenser så det är fyrkanter då. Det ni har i DHI modellen är
säkert trekanter såhär.
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ASTOR: Ja, juste.

GÖRAN: variabelmesch men det är (.) den modell vi använder har då fyrkanter så man kan inte ha
variabel mesch, det går att trixa med det men i princip så brukar man inte göra det.

ASTOR: Ja, så men finns det på några sätt din modell liknar MIKE 3 FM som DHI modellen.

GÖRAN: Grundläggande ekvationer är ju densamma, det ska vara samma grundläggande
ekvationer sen har man lite olika beskrivning av turbulens då både vertikal och
horisontell turbulens men ofta så skiljer man på vertikala koordinater och horisontella
koordinater (.) så att man har olika beskrivning av turbulens horisontellt och vertikalt.
Men ofta är det en lite mer avancerad beskrivning vertikalt än horisontellt.

ASTOR: Ja (.) och vad kan en simulering i din modell ge idag om man ser på vilka parametrar?

GÖRAN: Så det den ger idag ger den ju vattenytans höjd, temperatur, salthalt men det använder jag
inte men i princip kan den ge det. U hastighet det är i X riktning V hastighet är y riktning
eller nån [-] och vertikal hastigheten. Sen ger den också turbulenta fälten också om man
vill. Vad är den beskrivningen av (.) man använder sig av turbulent slutnings beskrivning,
någonting som beskriver turbulens kommer ut om man vill. Jag brukar inte plotta upp
den, den genererar ganska mycket data.

ASTOR: Ja (.) så den här datan som modellen utdatan, på vilket sätt (.) i vilken form kommer den
ut.

GÖRAN: Den kommer ut som binärfiler för varje fält men jag typiskt skriver om dom till matlab
format. Jag läser in dem och så skriver vi i matlab skriver ut den i matlab då för att
komprimera resultaten.

ASTOR: Så går det att visualisera den datan på något sätt eller krävs det bearbetning för att den ska
visualiseras.

GÖRAN: Ja men jag använder matlab själv då (.) vet inte om det är matlab eller python.

ASTOR: Python är ju on the rise så att säga. [Skratt]

GÖRAN: Jo men [-] vi säger åt mina studenter vill gärna att man använder python men faktum är
jag tror nog matlab är mycket enklare.

ASTOR: Jo men vi är lärda i båda.

SIMON: Inte jag jag kan bara matlab.



ASTOR: Ja juste (.)  men jag har en fråga vad säger du att norrvatten skulle kunna ha för
användning av din modell?

GÖRAN: Dels att man får en lite bättre ide av vilken temperatur man har, jag är lite ute och surrar
men temperatur är en viktig aspekt för det vattnet de vill ha eller ja man vill ha så kallt
vatten som möjligt. Det andra är vattenkvalitet om man har utsläpp av någonting
någonstans så vill man ta reda på vart det ska ta vägen. Det kan ju vara att man dels har
en olycka men också att man släpper ut olika ämnen då, olika vattendrag och olika ämnen
det är ju [-] utsläppet det kan lika gärna vara att det förekommer naturligt. I min modell
jag har inte med ytvågor (.) för närvarande det ingår inte i den här modellen då använder
man andra våg modeller för. Det är också till exempel om det blåser kraftigt hur mycket
blandas vatten om, hur mycket sediment rivs om.

ASTOR: Men så tar den hänsyn till vind?

Göran: Den använder vind som en drivparameter då men man ger ett vindfält, man ger ju ett
initialvillkor på vilken temperatur det finns framför allt, man bör väl ge hastighetfälten
också men dom sätter ju modellen upp ganska snabbt, vad det gäller temperatur som
initial fält och då brukar jag använda att man sätter upp temperaturfält på hösten någon
gång. Sen så räknar man genom en vintersäsong där det inte är så känsligt för att det inte
ska påverka vad som händer under nästa säsong så att säga. Man spinner upp modellen
kallar man det. Då drevs den utan vind och så har man med solinstrålning långvågig
strålning utstrålning, det här man har kortvågig solinstrålning, man har långvågig
solinstrålning som kommer från atmosfären.

GÖRAN: Man har luftfuktighet (.) och temperatur på luften från det kan man beräkna avdunstning
och hur mycket värme som transporteras till vattenytan.

ASTOR: Alltså avdunstning är en del av (.) |-| ord

GÖRAN: Det är en del av energibalansen men den påverkar inte, den påverkar nästan inte, den
påverkar inte hur mycket vatten som finns.

ASTOR: Nej

GÖRAN: Utan det är mer att avdunstning kyler av |-|

ASTOR: Tar den hänsyn till nederbörd?

GÖRAN: Nej, det gör den inte. Jag kan göra det men har inte gjort det. Den har då inte älvar då
heller eller floder.

ASTOR: Nej.



GÖRAN: Det är något man kan lägga i men jag har inte gjort det.

ASTOR: Men finns det möjlighet att göra det eller

GÖRAN: Det finns möjlighet att göra det, (.) det tar väl en vecka ungefär.

ASTOR: Ja. Tar modellen hänsyn idag till batymetrin också?

GÖRAN: Ja. Så: jag kan ju faktiskt ta upp

ASTOR: Ja.

GÖRAN: Jag skulle egentligen har förberett mig lite mer men det blev så mycket med annat.

ASTOR, SIMON: Det är okej. Ja, titta.

GÖRAN: Här är batymetri för mälaren

ASTOR: Ja.

GÖRAN: Så den är tagen från sjöfartsverkets databas.

ASTOR: Ja.

GÖRAN: Fast man får göra om det ganska mycket (.) det är vissa områden som har väldigt mycket
data och andra som inte har så mycket data och då får man på något sätt interpolera (.) till
den grid man har. I detta fallet är det 100 gånger 100 nej 50 gånger 50 meter. Så det är
rätt mycket grid punkter. 2000 gånger 3000 gridpunkter kanske jag kommer inte ihåg
exakt.

ASTOR: Det är häftigt.

GÖRAN: Men det är ändå så att de här sunden t.ex. Som finns någonstans här. Här är ett. Det är
liksom bara tre gridpunkter. Här är ett annat sådant där väldigt smalt sund. Där är
modellen sådär halvbra. Eller ja dålig kan man också säga.

ASTOR: Men går det att (.) vad heter det (.) alltså om man delar upp mälaren i bassänger eller
alltså meshnätet om det går att göra bättre upplösning i ett sådant här mindre sund. Är det
möjligt att skapa högre upplösning där?

GÖRAN: Ja det går i teorin (.) folk har gjort det men jag tror det är praktiskt väldigt svårt. Vad man
gör då är att man t.ex kör den här modellen för hela. Sen använder man data från första
körningen och visar ställen då så gör man en finskalig modell för ett visst område (.) sen
använder man drivdata från den tidigare modellen på de här ränderna då.



ASTOR: Juste.

GÖRAN: Det är så jag gärna skulle vilja göra en mer finskalig modell på ett visst område så det är
absolut möjligt men det är lite trixande.

ASTOR: Ja. Men för hur tar modellen hänsyn till omsättningstid? Det kan ju skilja sig beroende på
djup och sådär.

GÖRAN: Ja men det är en modell. Jag har ju inte med älvarna då så att omsättningstiden för hela
området den blir oändligt lång då. Men visst kan man definiera omsättningstiden för ett
visst område här då (.) jag kan (.) se om det fungerar. Här har vi så att säga markerat in
vissa områden med då hällt färg i modellen. Så här uppe är tiden och djupet. Sen då så
har jag färgat in vissa områden liksom bara lagt in ett spårämne eller tracer som vi kallar
det (.) på svengelska så: kör man då en simulering: där utbytet av den här färgen sker
enligt den strömmen man har. Ser då att jag har det här området med smala sund där har
väldigt lång omsättningstid på vatten där. Exakt vad som sker här det låter jag säga att
modellen inte beskriver så bra speciellt då eftersom fyrisån stoppar in en del vatten här
som inte finns med. Kan man göra ett eget tar det kanske några veckors arbete (.) för att
det ska hittas data från varje tillförsel vid fyrisån så ska man stoppa in det i modellen och
så ska man testköra och så gör man fel.

ASTOR OCH RESTEN AV GRUPPEN: [skratt]

ASTOR: Men hur lång tid tar en sådan här simulering om låt säga över ett år skulle simulera.

GÖRAN: Ett år (.) det kör jag på superdatacenter i Linköping (.) då tar ett år kanske (.) en vecka
under en vecka skulle jag säga. Och det kör jag på typ (.) 256 kärnor skulle jag tro.

ASTOR: Oj. [skratt]

GÖRAN: Men jag tror de, jag har jobbat en del med modellen sedan sist (.) man kan effektivisera
en hel del. Vi har väldigt mycket landpunkter och modellen räknar lika mycket på en
landpunkt som en på en vattenpunkt. Men man kan faktiskt ta bort de här
beräkningsområdena som ligger eller om man kör det på många processorer så i processer
kan man räkna på det området inte på det. Man kan ta bort de om bara har land |-|.

ASTOR: Så hur fungerar det att ha koden på en: superdator? Är det du som har tillgång till den för
att göra ändringar och så.

GÖRAN: Ja som akademiker på universitetet så söker man tid på ett datorcentrum. Det finns olika
det finns ett i Uppsala och max och sen finns det för mer bioinformatik tror jag. Men det
finns gör man för en dator en format kompilator med en pi så ska den börja. Det går att
köra på en bordsdator (.) kanske inte det här just för den är ju en ganska stor modell. Det



kräver en del minne och så men mindre varianter av det kan man ju köra. Just den här då
behöver man nog ett beräkningskluster?.

ASTOR: Ja. Så hur har du kalibrerat det här? De här simuleringarna, eller hur är den kalibrerad i
dagsläget?

GÖRAN: Kalibrera. Det är väl rätt helt enkelt.

ASTOR: [skratt] Men jag tänker alltså den gör rätt. Okej. Men om man skulle kalibrera den
ytterligare då?

GÖRAN: Här är (.) en station som ligger |-| Norrvatten Görveln, skarven mätstationer. Detta är
temperaturen på 1 meters djup, temperaturen på 30 meters djup och 40 meters djup. Här
är modellen i rött då och blå observationer. Just sådana här temperaturer är inte alls: det
brukar fungera ganska bra (.) det är liksom värme kommer uppifrån helt enkelt. Det är
solstrålning som värmer upp vattnet. Man blandar ner det i djupet. Hur viktig älvar är? I
min uppfattning är det nästan obefintligt värme som kommer i älvar utan det är det som
kommer genom vattenytan som är viktigt och så blandas det ner (.) så det är inte alltid
men ofta fungerar det ganska bra om man vet vad man gör. Däremot är det en sådan här
ström i dom olika sund eller vattenutbyte vid olika positioner som är svårare att få till.

ASTOR: Ja.

GÖRAN: Men det är ju lite mera avancerade mätmetoder.

ASTOR: Ja. Men så det skulle vara en möjlighet att expandera modellen att ta hänsyn till även
omblandning och flödesdynamik såpass?

GÖRAN: Ja det är ju en fri källkod (.) så allt går men det kan ju kräva rätt mycket jobb ibland. Och
oftast försöker man ju anpassa sig till det som finns (.) men man har ju omblandning det
finns ju med i modellen. Det ska ju återskapa de. De som gör att det kanske inte
återskapar saker är ju dels att

GÖRAN: Man inte har tillräckligt många gridpunkter i vissa området, till exempel beskriver det
inte flödet i sund, för det finns bara 2 -3 grid punkter så man kan inte beskriva
flödesdynamiken

ASTOR: Nej (.) det vi såg där när du satte det i färg, är det en fysikalisk beräkning av färden?

GÖRAN: Ja alltså det är en beskrivning av strömmar, Om du från början sätter i rödfärg så får den
spridas via strömmar och turbulens.

SIMON: Så det är lösningen på navier stokes ekvation över en viss tid som visar färden?



GÖRAN: Ja, precis

SIMON: Så vad är det för ingång(indata)parametrar som tas vara på här för att skapa rörelsen?

GÖRAN: Modellen producerar ju hastigheten, transporten, så det modellen tar in just här är ju färg
Och om hastigheten är häråt (gör en gest åt höger) åker färgen dit

SIMON: Hm

GÖRAN: Så den löser oxå ett tillägg till navier stokes ekvation så löser den oxå “raddar upp en
ekvation, känns onödigt att transkribera så jag gör inte det”

SIMON: Vad är det för lösningsmetod? Är det finite volume, element difference?

GÖRAN: Det är finita differanser.

SIMON: Ah ok. Najs.

GÖRAN: Det som är bra med finita differanser, det används ofta inom havs modellering, det är att
det är väldigt lätt att skriva högre ordningens advektions scheman och även skriva
konserverande scheman, man skapar inget så det man har finns kvar, vi jobbar mycket
med konserverande scheman och högre ordningens advektions scheman, finita element
och volym är lite knepigare att skriva högre ordningens advektions och konserverande
scheman, men det vet ni som är ingenjörer säkert bättre än mig

SIMON: [skratt] Gud, ja

ASTOR: Men om nu ska expandera din modell, kan du göra detta själv eller krävs det utomstående
expertis?

GÖRAN: Det är ju inte så många som jobbar med den här modellsystemet, men det är inte sådär
jättesvårt att använda, men visst det som är jobbigt är att sätta upp modellen, skapa
topografi, skaffa vindfält, interpolera och så vidare. Sen är det viss expertis som krävs för
att använda modellen, men i princip är det fritt tillgängligt, det är öppen källkod.

SIMON: Fanns den här källkoden på hemsidan?

GÖRAN: Ja. Jag vet inte hur mycket arbete ni lägger på detta men jag har sagt till stefan att om ni
vill pröva modellen så skulle det gå att ordna om det var av intresse och göra något
liknande till det jag har gjort att sätta ut färg och se.

ASTOR, SIMON: Ja, det hade vi verkligen varit intresserade av, Ja Gärna, gärna.

GÖRAN: Det man får göra då är att registrera sig på NSC



ASTOR: En gång till?

GÖRAN: NSC, National super comuputer, linköping det kanske räcker om en gör det.

ASTOR: Vilka mer förberedelser skulle krävas av oss då.

GÖRAN: Jag antar att ni kan matlab, det är lite pyssel och så samtidigt, det blir väldigt mycket på
en gång som kan vara svår hanterat alla steg är lätta. Det som händer då är att en
registrera sig på NSC sedan lägger jag till den till mitt projekt sedan får jag visa vart
saker finns och hur man gör. Det första jag gör är att jag alltid gör det någon annan har
gjort, för fungerar inte det kommer inte något annat att fungera. Men om det man gör
fungerar så gör man sen en liten liten ändringar och ser efter och funkar det och blir
ungefär vad man tror då fortsätter man, små små steg men exakta.

ASTOR: Men har du möjlighet att träffa oss igen då och hjälpa oss starta upp det här?

GÖRAN: Ja, Annars blir det svårt

GRUPPEN: [skratt]

GÖRAN: Hur har ni tänkt, ska ni göra detta som grupp, eller har ni delat upp det?

ASTOR: Vi är uppdelade men det här vill nog alla ta del av.
GÖRAN: Det är klart att fler kan ha tillgång till projektet men jag tror det är bättre om vi har endast

en användare, det är mindre krångligt.

ASTOR: Det är superspännande

SIMON: Grymt

GÖRAN: Det enda är att man ska plotta så kan det (.) Det kanske inte är något problem, jag har 32
gb på min bärbara det fungerar det på. Jag tror inte den här modellen är så där jätte
krävande.

ASTOR: Du har en stationär..?

SIMON: Jag har en stationär, en stark stationär.

GÖRAN: Man behöver 32 gb internminne, sen använder jag ssd disken, hårddisken är lite seg.

SIMON: Jag har 32 gb och 3 tb, det bör gå.



GÖRAN: Det man kan göra som är rimligt, jag har inte mycket data på NSC utan jag har det
nedladdat. Det är klart ni ska få tillgång till den datan, jag har dagliga värden, ögonblicks
värden varje dag, jag har massor olika modeller jag kommer inte ihåg vilka, det har ju
varit lite grann av en testkörning, men det hära simuleringarna jag gjorde med färg var för
en månad…

GÖRAN: … sommarn 2017. Så det som kanske är lätt att göra är att ni tänker hur vart ni vill lägga
den här färgen. Det är tracers alltså, så man lägger ut tre stycken tror jag. Så då får man
tänka vad händer om jag lägger ut färgen här osv. Titta lite grann på det. Det kanske är en
rimlig insats för er och sånt arbete. Sen måste man ju köra KISS, Keep It Simple Stupid,
för klarar man inte enkla saker då klarar man inte svåra. Har ni varit inne i den där
KISS-metoden någon gång?

ASTOR: Ja vi har stött på den.

GÖRAN: Gör det inte komplicerat helt enkelt.

SIMON: Förresten vad var det för tidssteg på den här modelleringen du gjorde, eller simuleringen?
Syntes det?

GÖRAN: 30 sekunder kanske.

SIMON: 30, okej.

GÖRAN: Antingen var det 30 eller så var det 15. Men sen så sparar jag data, sparar för färgen en
gång i timmen.

ASTOR: Men, om vi återgår till om man skulle expandera modellen, vilka mätningar krävs då?

GÖRAN: Om man ska validera modellen, jag har pratat lite med Norrvatten om det. Just nu åker
man ut och tar vattenprover på vissa djup då va. Vad man gör då ofta är att man åker ut
och placerar en sån där mätrigg, en som sitter på botten med en boj på ytan. Så har man
temperatursensor som mäter var 50 minut eller nått sånt. Dom är ganska billiga och
kostar 1000 kr styck eller något sånt. Så temperatur är väldigt lätt att mäta. Billigt och
lätt. Salthalt har Stephan varit väldigt intresserad av, men det är lite krångligare att mäta.
Temperaturen påverkas inte av påväxt men det gör salthaltmätaren. Men är det då en låg
salthalt så kan det bli svårt att mäta, även små störningar kan påverka. Det andra är att,
det är ju såna där riggar som man sätter ut över en säsong till exempel. Problemet i
Mälaren är väl att det är mycket båttrafik och man vill gärna sätta de här riggarna precis
där båtarna åker. Så det är lite krångligt att göra i Mälaren kanske, jag vet inte. Det andra
är att man sätter ut strömmätare och då sätter man ofta ut nått på botten som mäter med
akustisk doppler, man sänder ut ett ljudsignal så får man doppler, man skickar ut en
partikel så får man tillbaka en ljudsignal med dopplerskift och kan då beräkna strömmen.



Det kallas ADCP, Acustic Doppler Current Profiler. Sånt instrument kostar mellan 100
och 300 000 beroende på vad man är ute efter, MELLAN 150 till 300 000 kr.

SIMON: Oh jäklar!

GÖRAN: Både billigt och dyrt.

ASTOR: För som vi förstår det så är ett företag som Norrvatten väldigt intresserade av kunna följa
spridning av en punktkälla typ, och det innefattar ju då allting, både kemi på nått sätt men
också omblandning och själva dynamiken å så där.

GÖRAN: Det går ju eftersom man har tillgång till källkoden, så kan man ju lägga in jätteavancerad
kemi om du vill, men det är lite pyssligt.

ASTOR: Men, men om du skulle uppskatta, vad är tidsramen får nått sånt?

GÖRAN: Om det är, det beror på hur anvancerad ekvationen är. Men att lägga in en punktkälla i en
viss älv eller en viss position där vi har att den sönderfaller med en viss tidskonstant. Det
är en dags jobb. Och det mesta är att testa att man gjort rätt. Liksom när man gjort det
måste man testa att blev det här rätt eller blev det riktigt dumt. Ofta gör man nånting
dumt, nä men ofta är det något lite komplicerat, oj juste hur var detta nudå, nu är det
något dumt. Så man får testa sig fram hela tiden tills att det fungerar. Ibland visar det sig
då att det är lite mer komplicerat, Men visst, har man inte erfarenhet av stora CFD-koder
så kan det vara krångligt att hitta rätt. Det är ju så, kan man det så kan man det och kan
man det inte så kan det ta lång tid.

ASTOR: Och sen en fundering kring, och vi har varit inne på det tidigare, men asså bara
uppdelningen av själva sjön, asså om den har ett slags meshnät som delar upp sjön i olika
delar.

GÖRAN: Nej det har jag inte gjort.

ASTOR: Så allting är en stor

GÖRAN: Det är en stor domän.

ASTOR: För är det möjligt då också, å dela upp det?

GÖRAN: Ah, det går säkert men det är inget jag skulle göra, skaffar mig en större dator istället. Nä
men det blir alltid lite inkonsekvent när man gör så. I så fall om jag vill göra något
definitivt område, så är det typiskt att man kör ett större område så tar man värdena från
den större modeller och tar värdena från den och använder som randvillkor i det område
som man vill ha högre upplösning på, det kallas nästade modeller. Näe så att dela upp
modellområden så det går att göra, det kanske går att göra enkelt emn det är inget som jag



har gjort. Det är ofta så att har någon gjort det tidigare så är det enkelt, har ingen gjort det
så är det komplicerat. Det här är ju en forskningsmodell. Fördelen med dem är att dem är
ofta fria, fritt tillgängliga. Nackdelen är att dem är inte kommersiella, de ä inte testade, de
är inte jämna. Vissa saker är jättebra för de som jobbat med det och andra saker är
värdelösa då ingen lagt tid på det. Det kanske finns och att det är någon som gjort det
men inte lagt ut det som någon källkod, det är det som är problemet med såna här öppna
källkod som drivs av forskare, det finns ingen riktig helhet i det mot en kommersiell
modell.

ASTOR: Återigen till det här, för det är ju källkod…

ASTOR: … Men det krävs ett inlogg för att kunna (.) jag tänker vem har lixom koll på om någon
ändrar i koden? Asså hur pass öppen och fri är den

GÖRAN: Den ligger på GitHub.

ASTOR: Aa, hm okej

GÖRAN: Jag tror inte att du har tillgång att ändra i koden om du inte tillhör kärngänget

ASTOR: Nej, okej

GÖRAN: Jag tror att man ska ha, har ju vissa tester som ska gå in, ja ett antal, tio sjugo tester. För
att göra en ändring i koden ska du köra igenom dem så kan det inte bli någon förändring.

ASTOR: mm aa

GÖRAN: Om det inte är meningen att det ska vara någon förändring. Det vet jag, jag har nog aldrig
ändrat i källkoden själv. Jag har ju ändrat i min egen källkod men ändrat i den officiella
koden har jag nog aldrig gjort.

ASTOR: För den bygger på en annan modell som inte var gjord för Mälaren från början?

GÖRAN: NejNej MIT är ju en generell ekvationslösare, navier stokes-lösare som används för
världshaven, även för sjöar stora sjöar i USA [-]. Den används ju för exoplaneter också.
Så det är ju ett ganska stort arbetsområde. Även mindre fluidmekaniksaker

ASTOR: mm

GÖRAN: Ni kan kolla lite på den hemsidan

ASTOR, SIMON: Ja det ska vi absolut göra



GÖRAN: Det är ju så med källkod, det finns ett antal havscirkulationsmodeller och alla har ju sina
för och nackdelar. Så är det

ASTOR: Ja Då ska vi se nu börjar vi nog komma in på att vi inte har så många frågor kvar någon
som har någon som ni tänker på av oss?

SIMON: Men, om vi skulle expandera modellen, eller om du eller någon vill expandera modellen
för att få den mer accurate över allting. Hur skulle en sådan prioritering se ut, med tanke
på fler drivvariabler

GÖRAN: Jag skulle säga att det som hindrar det som skulle förbättra modellen är att de inte vet vad
som är fel med modellen

SIMON: Nej okej

GÖRAN: Vi måste på något sätt veta, vi måste mätning på något sätt eller ha kunskap det här är fel

SIMON: Ja

ASTOR: Ja

GÖRAN: Vet vi inte att saker är fel så kan vi ju inte det är klart att vi vet att saker kan förbättras
men (.)  ska man verkligen göra förbättring så måste man ju veta vad den ska bli bättre i.
Det är ju så också att det är massa fel som kompenserar varandra just det där med (.) så
atteh gör man något bättre så betyder inte att resultatet blir bättre. Vi kanske måste
förbättra något annat som har kompenserat. Men framförallt skulle jag säga att det som (.)
man måster veta vad det är som är fel

ASTOR: mm

GÖRAN: Till exempel att okej ehm vi vet att ena [-] i de här sunden söder om Uppsala mot
Norrvatten vi vet att det går det mycket mer vatten där än vad det gör i modellen (.) Då
kan man ju: det är först då man kan säga okej då måste vi ha bättre upplösning fler
gridpunkter eller också att det är för mycket friktion i modellen eller det ehm flyter
friktion ehm det är säkert för mycket friktion det är så det [-] vattnet är ju som sirap det är
ju inte det är ju sirap

ASTOR: Skulle du kunna förklara också skillnaden lite mellan att modellera och att simulera

GÖRAN: Nej hehehe

ASTOR: Nej? Hehe

GÖRAN: Aah ehm, Modellera är ju mer att man beskriver en process



ASTOR: aa

GÖRAN: Att (.)  Du har en process som du försöker göra en parametrisering av. Du beskriver den
inte typ som turbulens till exempel vi kan aldrig beskriva turbulens du kan inte få
modellen att beskriva turbulens exakt utan man gör någon slags  slutningsmodell att
turbulens beter sig som någon trög vätska till exempel. Det är en modellering skulle jag
säga. En simulering kör modellen för olika scenarion. Till exempel det jag gjorde då var
att släppa ut vatten här och där och där. Men visst de används ganska lika när man
modellerar saker så brukar man ofta ehm men att att man hittar på någonting för att
beskriva någon process (.) Det är också sådär som att jag har jobbat en hel del med
ingenjörer (.) på Chalmers när jag säger att detta är en modell så blir han jätteupprörd han
säger att det är kod. Man skulle ju säga att det som modeller i modeller

ASTOR: Ja de går ihop lite

GÖRAN: Ja de går ihop lite men vi kallar det här för en modell. Han skulle kalla den havskod.

ASTOR: Ah men fint, tack så jättemycket det här var väldigt bra för oss

SIMON: mm aa men det var bra

GÖRAN: men som sagt var det ska bli kul att hjälpa er att få och göra en simulering

ASTOR: Ja MM vi ska undersöka det där närmare. Vill du ta del av intervjun eller något som vi
göra senare.

GÖRAN: Vad sa du att?

ASTOR: Om du vill ta del av arbetet

GÖRAN: För min del behöver jag inte ta del av arbetet, jag läser det gärna det ni kommit fram till
och så vidare men jag har inget behov att kolla något ni gör på det viset men vill ni
diskutera något såklart är det kul att göra det

GRUPPEN: Aaa mm

SIMON: Kul

SIMON: aa vi var klara lite då va

ASTOR: aja



GÖRAN: Men jag tycker att ska man göra sådant här så ska man nog bara göra köra att inte tänka
för mycket. Man ska tänka endel men inte tänka för länge. Lixom försöka man måste
komma igång man kan lixom inte man måste tänka igenom saker FÖRST annars går det
åt helsike men man får ska inte tänka för länge då kommer kan inte igång. Det är först
man har gjort saker som man inser problemet. Det är lixom först man har gjort det som
man ba ojda det blev inte så bra. Man kan inte lära sig cykla teoretiskt

GRUPPEN: hahah aa nee

SLUT PÅ MÖTET



HELENE: … 700 tusen personer eller abonnenter har vi som dricker vårt vatten vi levererar till
14 kommuner. Det finns lite sån information på vår hemsida om ni behöver det. Men
från solna i nära stan upp till knivsta Norrtälje längst norrut så går vårt vatten. Och
jag jobbar som uppströms ansvarig betyder att jag ansvarar för att skydda våra
vattentäkter så att  det inte kommer föroreningar in till vårt dricksvattenverk så
mycket jag kan jag ansvarar för vattenskyddsföreskrifter till exempel utformningar av
sånt. och att ha dialog och bedöma när det sker utsläpp till vattentäkterna eller till
tillrinningsområdet uppströms om det finns risk för att påverka vårt vatten.

ASTOR: Och då använder du dig av modellering också

HELENE: mm, det gör jag

ASTOR: En fråga bara är det okej om vi spelar in samtalet?

HELENE: Jarrå det går bra

ASTOR: För det är, okej.

HELENE: Ska ni presentera er?

ASTOR: Ja, vi är från uppsala universitet och skriver kandidatarbete med norrvatten som
beställare. jag heter astor och så har vi

LOVIS: Ja, jag heter Lovis

SIMON: Ska jag köra? Jag heter Simon

ANTON: Jag heter Anton

ASTOR: och så är det 2 personer till som inte kunde vara med nu Tim och Amanda. Och vårt
syfte är att undersöka en modell av Göran Broström hydrodynamisk modell och vi
ska helt enkelt jämföra den med norrvattens dagliga modell som vi har fått reda på är
mike 3 FM. Och så  ska vi även kolla på risker med ytvattenkvalitet i mälaren och
görväln där. Men nu främst anledningen att vi vill prata med dig är att få lite mer
insikt hur ni använder MIKE 3 FM i eran verksamhet. Ja för att få en förståelse för
det. Vi kan börja med att fråga hur du översiktligt använder modellen idag?

HELENE: Precis jag använde den senast imorse. Och det är framför allt i dagsläget så har vi en
uppsättning som har ett webbgränssnitt så att jag kan lätt gå in och lägga in när det
skett ett utsläpp någonstans så kan jag lägga in det i modellen utifrån hur långvarigt
utsläpp det har varit, när det skedde och var det skedde på en kartbild. Så att jag får
lätt en översikt och illustrativ bild av utsläppets plym. Och modellen räknar ut när det
här kan nå vårt intag så jag kan också plocka ut olika punkter i sjön där man har det
här utsläppet där plymen kanske är högre och hur den liksom rör sig mot vårt intag.
En viktigt del i det hela är att få den här bedömningen av hur mycket hur hög
koncentration kommer nå vårt intag av den här utsläppet för att bedöma om den är en
risk för att påverka vattenkvaliteten och om vi kan hantera det med hjälp av åtgärder i

8.9 Appendix 9 - Transkribering av intervju med Helene Ejhed



verket eller om det är så katastrofalt att vi är tvungna att stänga verket och använda
reservvatten det är ju grunden i det hela så vi använder ändå, vid ett utsläpp till att
bedöma låg (.) jag brukar omvandla det där till låg, medelhög eller hög risk för
påverkan. Jag använder också säg när kommer det här nå vårt verk och hur länge
kommer det här att påverka vårt verk för det är också en viktig förutsättning för oss
att veta om vi ska tillsätta till exempel pulver kol som en åtgärd för att ta bort ett
oljeutsläpp måste vi veta hur länge vi ska ha beredskapen (.) hur mycket pulverkol
behöver vi liksom tillsätta tills det här är borta. Eller det som hände när vi får in det
här larmet vi dels om det är ett avloppsutsläpp så höjer vi desinficeringen i verket
med hjälp av UV och då höjer vi UV dosen och vi tar massa extra prover och det här
blir ju det genererar ju massa extra arbete för oss och det går åt energi så modellen
berättar för oss hur länge vi måste vi hålla på och göra de här extra insatserna och
sätta in de här åtgärderna.

ASTOR: Okej

HELENE: Modellen som vi använder idag den kan räkna på antingen bakteriell påverkan och ta
med nedbrytning av E-coli så den har funktioner för att bryta ned E-coli i vattnet man
kan också lägga in egna nedbrytnings faktorer om man vet att halveringstiden är si
och så eller så. Så det blir en decay factor som man kan lägga in. Man kan också
lägga in marint diesel ligger inne som en typ av utsläpp och där har den då funktioner
inne som beskriver hur diesel fördelar sig i vattenmassan genom att avgasas eller ja
hur mycket som blandas in lösligheten för diesel i vatten och så. Och sen så har den
en funktion som är helt öppen att jag kan välja själv att det är ett inert ämne som bara
blandas i vattenmassan. Och oftast är det faktiskt den jag använder för det blir ju
worst case för oss att ja det är ju lite grann det jag behöver veta det är såhär det ser ut
i värsta fall och sen kan vi värdera ned riskerna utifrån värsta fall händelsen då. Så jag
använder mest den här inerta funktionen.

ASTOR: Men krävs det någon extra indata till exempel för en sån här modellering eller är
allting (.) har du tillgång till allting?

HELENE: I dagsläget den här modellen är väldigt högupplöst geografiskt. Däremot så bygger
den här uppsättningen som vi har nu webbgränssnittet på bara ett års tidsserie bara
vilket är alldeles för lite egentligen. Det är 2012 års data och det året är lite speciellt
det var ovanligt blött år och man har diskuterat att det kanske var ett bra år på det
sättet att det kanske ökar snabbheten på transporterna att det bidrar till worst case så
det blir worst case av allt liksom i såfall men det är inte riktigt sant. Så att egentligen
skulle man vilja ha aktuella väderdata och just nu håller DHI på att utveckla våran sån
här webbtjänst ja de ska sätta upp en webbtjänst mot aktuella data så den ska
modellen i sig kan ju köras för aktuella data det beror ju bara på vilket drivdata du
stoppar in liksom i väderdata. Det extra som jag behöver putta in till den här modellen
det är ju hur mycket som släppts ut och vad och hur länge har det här pågått och hur
länge vill jag titta på den här simuleringen och hur länge vill jag köra simuleringen.
Det är det jag behöver stoppa in så det är extremt lite och var koordinater för
utsläppet det är egentligen väldigt enkelt att starta den här körningen för mig jag
behöver inte sitta och trixa med annat.



ASTOR: Hur lång tid tar det att köra göra sån modellering?

HELENE: Ja precis det beror på hur lång simulerings period jag vill ha så att tar jag bara 48
timmar att den ska liksom köra som att [-] kolla hur långt har det här utsläppet nått på
48 timmar då går det väldigt snabbt då kanske det tar då pratar vi 10 minuter kanske
en kvart att få resultatet. Men om jag som nu då vill ha att det skulle köra en månad
för ofta ligger föroreningarna kvar väldigt länge i vattenmassan och speciellt om jag
kör ett inert utsläpp då att det inte bryts ned eller ja avdödas då tar det flera timmar
kanske en halvdag upp till en dag beror på hur servrarna är upptagna. Men det tar ju
mycket längre tid men oftast så tar det ju ja (.) om vi vet att utsläppet är nära skulle
jag inte starta en sån lång körning för jag skulle få vänta för länge på svaret så det
beror på var någonstans det händer så ja.

ASTOR: Ja.

HELENE: Men det kan ta ganska lång tid.

ASTOR: Ja och hur ofta använder ni er av modellen idag då?

HELENE: Ja det är ju i stort sett (.) ja det är ju ganska ofta egentligen för att nu har vi ju då dels
har vi ju utvärderat varje utsläpp som har varit och senaste jag tittade tillbaka nu var
det i februari och det var nu i (.) mars så (.) nu igen då så att varje månad åtminstone
är det något slags utsläpp som vi bedömer. Sen har vi har utvärderingar utifrån att vi
testar modellen på alltså att vi vill sätta upp något slags riskscenarier. Vad är riskerna
att det här kommer in. Vi behöver veta hur mycket kol vi behöver lagra upp och sådär
och då testar vi scenarios. Då kan det vara oftare i periodvis då och sedan har vi haft
också tester där vi tittar på olika scenarier och byta intag alltså var vi har intaget och
då kan det ju vara projektvis ganska intensivt så man använder det. Men ja, men en
gång i månaden om man bara ska hårddra det då.

ASTOR: Okej, och hur ser du på ett framtida behov av modellering?

HELENE: Ja, jag har lyft ganska mycket till DHI som har den här MIKE 3 FM idéer om vad vi
egentligen skulle behöva. Vi ser ju att vi har massa påverkar i vårt vatten av alla
möjliga ämnen inte bara det här med att det kommer ett plötsligt utsläpp utan vi vet ju
att det finns avloppsreningsverk och det finns deponier och det finns mycket
verksamhet industriella utsläpp, dagvatten osv. som kommer ner till sjön. Det här
kontinuerliga påslaget vi har ju det uppmätt i råvatten och vissa av de här ämnena är
ju sådana som går igenom till dricksvattnet och är allvarliga för oss och vi vill ju
kunna hantera och trycka på att man ska göra åtgärder uppströms. Och ju mer
information man har om var de kommer ifrån desto mer påtryckningsmedel har man.
Jag har ju sagt till DHI att egentligen skulle jag vilja kunna köra en modell, lägga i
massa avloppsreningsverk och deponier på flera platser samtidigt så skulle man
kunna räkna hur stor belastning kommer och källspåra det. Det hade varit jättecoolt
och väldigt väldigt bra för mitt uppströmsarbete. Men så långt lär de inte komma nu
den här gången heller utan dem har tagit till sig att ibland händer det sådana här
oljespill samtidigt eller dagen efter och då vill man ju kunna se om det kommer ut
från två håll samtidigt liksom. Då vill jag ju kunna beräkna hur stor blir koncentration



av det då och då är risken större att det både håller ut längre och att det blir större
påslag så: alltså det finns massor med utvecklingsbehov egentligen. Och det här med
aktuella väderdata och prediktera framtida klimat är också en frågeställning som är
högaktuell nu. Kommer läckage från deponier bli större eller inte? Kan det potentiellt
läcka mer från förorenad mark i ett klimatscenario? Kommer de här transporterna i
sjön gå snabbare? Kommer nedbrytningsprocesserna bli annorlunda i sjön om vi ser
varmare temperaturer tex eller inte? Eller tvärtom? Kommer omsättningen ifrån
sediment öka i samband med att det blir högre temperatur, mer algblomning och
kanske att vi sänker syresättningen i botten och det börjar omsättas mer och så. Det
finns jättemånga frågeställningar som vi inte kan besvara med den här modellen idag.

ASTOR: Nej. Och då kommer vi in på.Var du med på presentationen som Göran hade över sin
modell?

HELENE: Ja, jag har ju sett den förut.

ASTOR: Ja.

HELENE: Och ja så jag tror inte att den har ändrats sig så jättemycket

ASTOR: Görans?

HELENE: Ja precis, jag har sett hans modell och jag tror att inte att det hänt jättemycket sen jag
såg hans presentation. Jag har sett den under våren.

ASTOR: Ja, men precis. Men du har sett den ja.

HELENE: Precis

ASTOR: Ja, men såg du någon potential med den modellen?

HELENE: Den är ju väldigt lik. Potentialen med den, den stora fördelen är att den är öppen för
forskare att jobba med. Så där kan man lägga till funktioner enkelt. Enkelt kanske jag
inte ska säga men lägga till funktioner för alla möjliga typer av processer som
sedimentationsprocesser och nedbrytning och så. Så det finns ju väldig potential för
att utveckla där. Så det tror jag på (.) och det är framförallt för forskningsvärlden för
vår del. När det händer någonting då måste vi ha support på en modell som står redo
24/7 (.) och det kan man inte ha på en forskningsmodell så för att det finns ingen som
har det: ansvaret eller den supporten finns inte liksom. Så jag tror verkligen på att den
här (.) modellen som: Göran har skulle kunna användas till alla möjliga
frågeställningar för att belysa klimatförändringar och (.) alla påverkansanalyser
uppströms om det är så att man satsar pengar på den och om någon tar ansvar för den.
Men den kommer inte vara den där akuta spillutsläppshanteringsmodellen som vi
behöver för det här akuta läget. Det kommer den inte kunna göra

ASTOR: Nej.

HELENE: Som jag ser det.



ASTOR: Det skulle antagligen

HELENE: Så vi behöver två modeller egentligen tror jag

ASTOR: Ja, för DHI saknar friheten i att modellera andra saker än 2012 saknas idag t.ex.

HELENE: Ja, men de håller på att utveckla det (.) att lägga in aktuella väderdata. Problemet med
de är att de inte vill öppna upp för forskare att vidareutveckla så lätt vilket dem
förlorar på i slutändan tror jag. De vill ha sina egna projekt och inte öppna upp
modellen så mycket. Vi har faktiskt frågat ett flertal gånger om vi kan använda deras
modell och köra och har inte köpt loss själva modellen. Vi har ingen licens på MIKE
3 FM själva och vi äger inte modelluppsättnignen. En modelluppsättning är ju allt det
här som Göran har gjort, ta batymetrin alltså bottennivåerna, strömmarna och sätta
upp hela det här hydrauliska kombinationen som han har gjort. Vi äger inte den i
DHI:s modell. Hade vi gjort det skulle vi ha kunnat använt den uppsättningen och
delat ut den till andra och låtit dem forska på den samtidigt som vi hade en support
men nu har vi inte gjort det och det kostar för mycket pengar för att vi ska vilja göra
det. Vi får väl se vad som händer om DHI börjar vilja ta för mycket betalt för sin
webbtjänst då kommer vi i ett annat läge där vi kanske börjar titta på alternativa
modeller i sådana fall.

ASTOR: Har ni som ett abonnemang för den här modellen som ni betalar hela tiden? Årsvis
eller månadsvis?

HELENE: Årsvis ja precis. Och det har modellen när den sattes upp det gjorde man i samarbete
med Stockholm vatten och avfall som är den andra stora dricksvattenrpoducenten
som ligger i Mälaren. Så vi tillsammans finansierade själva projektet för att sätta upp
modellen och sedan så betalar vi då årsvis abonnemang för modellen. Jag har också
tyckt att det är DHI som skulle kunna se att det finns mervärde för att använda
modellen för andra syften t.ex att titta på algblomning för vattenförvaltningen och
kanske badvattenkvalitén för privatpersoner. Att det kan finnas intresse för helt andra
frågeställningar som de skulle kunna få ut av modellen och vidareutveckla den men
allt det där ligger ju hos DHI som en kommersiell (.) part kan man säga. Så att jag
försöker liksom se att det finns potential och utveckla men vi kommer ju inte kunna
ha råd för att stå för hela den utvecklingen då kommer det bli för dyrt för Norrvatten
och jag vet att Stockholm vatten och avfall har varit tveksamma till att använda
modellen i bedömningarna för att det finns så mycket osäkerheter i att det ligger bara
2012 års data eller att det bara är till 2012 års drivdata som finns inne i den så gör det
att dem inte så gärna litar jättemycket på modellen. Jag tycker att vi har inget bättre.
Jag väljer perioder som är hyfsade i förhållande till det skedet som vi har då när det
blir ett utsläpp så att det inte blir helt koko vindar och så.

ASTOR: Så det är bara parametrar som punktutsläpp och position som du kan förändra? ingen
drivdate eller hur?

HELENE: nej precis det var ju något som jag också tänkte att man skulle kunna lägga in fiktiva
väderdata för att se worst case också. Så länge man får ordning på balansen och sådär
och det tror jag också att DHI håller på och funderar på att utveckla vi är inne i ett



projekt med dem som heter future city water och utvecklar de den har modellen det
bara går lite trögt tycker jag. Projektet ska vara klart nu i sommar men jag tycker det
går skitlångsamt men iaf. Vi hade ambitioner och jag har pekat ut massa vägar de
kunde gå. Det finns potential och det finns en marknad för modeller absolut tycker
jag att utveckla vidare också för våra syften men också hade de varit lite mer
affärsmässiga hade de sett alla syften och möjligheter med sin modell och inte bara
hålla så stängda dörrar. Men Göran har ju en möjlighet han har ju snygg visualisering
av sin modell med dom där filmerna när man ser hur det färdas vattnet. Och han har
liksom inte lagt på några föroreningar och han har dessutom inte några tillflöden så
att det är rätt fascinerande att han får så bra beskrivning av resultaten bara av vindar
och temperatur. Det är häftigt tycker jag, ja men jag tror att absolut det skulle kunna
gå att öppna och bygga på massor med gränssnitt på hans modell till exempel och
göra applikationer på den. Så är ni lite affärsmässiga så har ni väl absolut öppningen
där för samarbete med Göran. Men du frågade om seatrack också där i rubriken på
mötesförfrågan. Känner ni till den eller?

ASTOR: Ja det gör vi

HELENE: det är en modell som SMHI tagit fram som jobbar på uppdrag åt framför allt
kustbevakningen och är kopplad mot deras system sjöbasis och det är den stora
fördelen med det systemet att den kopplar an till sjöbasis för där har kustbevakningen
all data om till exempel vatten intagen, känsliga vattenområden, stränder ja men allt
de måste skydda liksom. Plus lite säkert annan information om praktiskt sådär med
räddningstjänsten vad de har för råd med för prylar. Men den modellen är väldigt lik
egentligen den här som vi använder man lägger in ett utsläpp sen följer man en plym.
Den är möjligen aningen mindre upplöst geografiskt alltså jag tror inte att det skulle
spela så jättestor roll. Så vi är med på en utveckling vi har sagt att vi skulle kunna stå
för driften av den där SEATRACK modellen om den sätts upp och den ska sättas upp
av kustbevakningen som har fått pengar av MSB för mälaren. Och sen vet jag inte om
de har lyckats få full financiering för att driva modellen men vi har sagt att vi är
intresserade av att driva modellen och då skulle vi köra den parallellt med den
modellen som är mike 3 FM baserad så får vi väl se om de kan generera lika bra
resultat. Jag har sett den lite grann SEATRACK och tycker att den verkar lika
lättanvänd den kanske inte har exakt samma applikation just nu med att vi kan få ut
en graf på när det kommer och hur höga halter det kommer den är ganska visuell och
går väldigt mycket på ytan egentligen. Men jag har haft dialog med SMHI om den
modellen också och de skulle lika gärna kunna producera den nere vid vårt djup och
presentera data och all information finns där så det handlar mer om att paketera den
så att den också funkar lika bra för oss. Det som är en fördel är att den kör mot
aktuella drivdata. Att det är SMHI som driver den för att dels blir det en långsiktig
nationell (.)  den blir omhändertagen förvaltad på ett bra sätt den drivs då mot deras
(.) de har väldigt bra koll på sina egna drivdata förstås de vet var svagheterna finns
där och vad som ligger bakom. Göran tycker ju att han kan köra en bättre modell än
vad SMHI kör jag kan inte avgöra den stora skillnaden jag är tacksam om ni kan
utvärdera om det verkligen finns en så stor skillnad i prestanda. Stephan brukar säga
att DHI inte har validerat sin modell jag vet inte om det är sant heller jag har inte
ifrågasatt det för jag har inte sett uppsättningen från början men det är ju en sak som
är intressant egentligen för Görans visar ju upp ganska bra valideringar mot mätdata.



Jag gissar att SEATRACK borde visa upp liknande grejer och troligen har DHI gjort
något liknande i historien också men jag har inte sett dem just nu finns säkert där i
bakgrunden någonstans. Men ja jag vet inte om den är så enormt mycket bättre varför
den skulle vara så mycket bättre görans modell än de andras modell de körs ju liksom
på samma sätt egentligen det är drivdata med vindar och vattentemperaturer och
strömmarna som driver den. SMHI har ju en fördel för de har ju indatat i bakgrunden
tycker jag så det är deras stora fördel jag kan inte bedöma funktionerna som ligger i
dem. En annan fördel är att de har lite fler de har inte bara marint diesel de har flera
vanliga oljor eller bränslen som används i fartygstrafik än vad DHI modellen har. De
är ocks¨ öppna för att utveckla om vi skulle se flera behov. så att ja det finns fördelar
med alla.

ASTOR: Ja, det är det vi ska gå och jämföra tänker vi.

HELENE: Ja

ASTOR: ja Superbra jättebra insikt fick vi

HELENE: Okej bra då får vi se då vad ni hittar för något

ASTOR: Ja precis

HELENE: Jag ska ställa frågan till DHI lite grann om de har valideringsdata för modellen. Jag
har för mig att jag till och med har sett det nu när de håller på att utveckla att de har
jämfört med mätdata och sådär så jag tror nog att de presterar lika bra modelldata som
göran gör jag har svårt att tro annat. Han hade dessutom rensat bort sin datamängd så
jag blev lite sådär nu ser det ju bättre ut än det gjorde. Men jag hade rensat bort några
värden så jag jaha [skratt] det är lätt att trolla fram bra resultat då om man får plocka
bort.

ASTOR: VI kommer förhoppningsvis få möjlighet att köra hans modell och testa lite också så
får vi se vad vi får ut av det.

HELENE: Då får ni fråga ut lite vad han ser för svagheter i funktioner vad är det han inte har
med för han har ju bara en stor balja egentligen Mälaren som en stor balja så jag tror
inte han han har utlopp och inte in heller från stora åarna så fattar inte riktigt hur den
kan funka så himla bra. Det är lite mysko men det beror ju också på lite var man tittar
någonstans om det är känsligt för liksom inflöde så skulle man gå upp i Ekoln där
man har väldigt tydligt inflöde kanske den inte alls skulle prestera lika bra jag vet inte
hur det ser ut där det kanske ni kan titta på om man tittar på olika bassänger att den
inte presterar lika bra möjligtvis beroende på inflödet är mycket större och hur man i
sådana fall skulle lägga till det.

ASTOR: Ja, vi kom på också att eran modell vi förstår att den är sekretessbelagd och sådär
finns det någon möjlighet att vi kan vara med eller se hur den fungerar rent?



HELENE: Ja asså [-] Jag tänker dels är det ju MIke 3 FM den finns ju en variant som Stephan
har använt sig av så det är egentligen samma modell även om uppsättningen med
indata ser lite annorlunda ut..

ASTOR: Vi har gjort en sån universitets uppgift i koppling till en akvatisk modelleringskurs
där vi testade mike 3 och eco lab

HELENE: Ah just det. Så såhär ser det ut, webbgränssnittet

ASTOR: Jaså ser den ut såhär? Ok sen den är webbaserad helt och hållet

HELENE: Precis Precis, Så man kan köra den med ett scenario som ligger och snurrar, detta var
igår, ett utsläpp i kungsängen. Så om man kör den ser man hur volymen utvecklar sig
så här ser man upplösningen det är små trianglar och så stegar den fram.

ANTON: Jag har en fråga, Hur vet du vilken tidsperiod ni ska köra, är det här samma
tidsperiod/dag för det året?

HELENE: Jag kollar här (Helene visar) det här är forcing data, nu var det ju april då, så jag
kollar då hur det såg ut 29 april när det startade så kan man titta hur det såg ut med
vindar och avrinning, så har man vindhastighet och vindriktning och nu råkar det vara
relativt så det blir väldigt grovt, nu stämde det här för denna period annars får jag
skjuta tidsserien framåt eller bakåt, men jag kan inte skjuta hur långt som helst i juli
är ju vattentemperaturerna för höga. Men jag försöker anpassa lite grann med tanke
på hur vindstyrka och vindriktning ser ut, den blir ju inte så bra på det sätt.

ASTOR: men det ser ju intuitivt ut och lätt att använda?

HELENE: Den är väldigt lätt att använda, här om man ska göra ett nytt spill scenario sätter man
ut med hjälp av en liten positionsmarkör eller skriver in koordinaterna och sen klickar
man på vilket djup och sedan anger vilket ämne, [kan inte avgöra vad som sägs här],
och vi sätter den här och sedan frågar programmet efter hur mycket kubik i sekunden
och sedan vilken koncentration vilket är i 1/100 ml det här är ju för en bakterie då och
sedan anger jag hur länge det pågår, sedan då hur länge jag vill simulera den här
spridningen den sätter ut hur lång tid det här tar och sedan om det bryts ned eller inte.
Så kan jag ta en annan position för att ta emot datan än dom givna som finns redan så
kan jag få ut tidsserier för det som vi har eller visuellt. Så det är väldigt bra det här
verktyget på det sättet. Lätt och bra.

ASTOR: Vad bra, tack!

HELENE: Om ni vill kolla vidare på något liknande skulle jag rekommendera att kolla på
examensarbetet som studerat ekoln genom den här modellen där bör det stå om de
hydrodynamiska funktionerna och liknande samt utbyggnader där dom mäter pfas och
grejjer. Det borde ni fråga Stefan om för då kan kolla om funktionerna skiljer sig från
görans och den här.



ASTOR: Ja, men du sa att i exjobben använder dom sig av nedbrytning, har dom byggt på det
kan du använda det i din modell?

HELENE: Nej jag kan inte kolla nedbrytning.

ASTOR: Ah ok, så det är separat?

HELENE: Det är någon som har haft licensen och sedan haft en modellapplikation och lagt in
djupdata och beskrivningarna av den hydrauliska modellen och sedan kan man jobba
utifrån den och lägga på funktioner då och om man har den uppsättningen men vi har
inter det så vi kan inte göra det vi får begära att dhi får göra det. Men vi har
presenterat de här exjobben som rullat och visat att det har väldigt bra funktioner till
exempel det här med pfas, men det handlar om deras (dhi) vilja att bygga in, men det
kanske ni kan höra med stefan om den hydrauliska modellen, för det är ju vad görans
är idag då kan ni jämföra dom. Men nu måste jag avvika ser jag.

ASTOR & THE CREW: Tack så mycket!



Fråga Syfte Svar
DEL 1 - Övergripande frågor

1. Vad heter din modell, har du något skriftligt underlag vi kan ta 
del av?

Namn på modellen

2. Kan du översiktligt beskriva hur modellen fungerar?

a) Hur är modellen i sig uppbyggd? Vilken indata används, vilken form utdatan 
har.

b) Vilket programmeringsspråk?

c) Hur fungerar modellen matematiskt?

3. Vet du någon annan modell som är uppbyggd på ett liknande 
sätt? t.ex. programmering

a) På vilka sätt är de lika?

4. Känner du till modellen MIKE 3 FM som b.la. Norrvatten 
använder för sjömodellering idag?

a) Finns det några likheter mellan din modell och MIKE 3 FM? Att få ut både skillnader och likheter ur 
modellen

d) Vad kan en simulering ge för information? Se vilka parametrar man kan simulera ex. 
skikting, temp

b) Vilken användning ser du att Norrvatten skulle kunna ha av din 
modell?

Se vilka modeller som är relevanta för 
norrvatten enligt Göran

DEL 2 - Hur fungerar modellen?

4. Vilken drivdata tar modellen hänsyn till idag? Vilka indata modellen behöver i dagsläget 
för att modellera

- Lufttemperatur Varför tar den inte...?

- Vattentemperatur

- Vind

- Nederbörd

- Avdunstning

- Intag, uttag
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- Densitet

5. Vilka parametrar tar modellen hänsyn till idag? Vad programmet räknar in i sin modell

- Batymetri

- Omsättningstid

- Corioliseffekten

6. Hur lång tid skulle det ta att köra en simulering över ett år? vecka, månad, år?

7. Hur lång tid tog den kalibrering som är gjord idag? (Du har 
visat en simulering för Norrvatten)

a) Hur många variabler är modellen kalibrerad efter idag?

b) Över hur lång tid är den kalibrerad?

8. Kan din modell visualisera utdata direkt? Eller får man utdata i 
form av datapunkter som behöver behandlas efteråt?

9. Delar modellen upp Mälaren i bassänger?

a) varför? varför inte?

10. Hur stor är meshnätet? (Hur hög upplösning?) Går det att få större upplösning närmar uttag

a) varför? varför inte?

11. Går det att simulera och följa en partikels färd?

a) om JA, simuleras den fysikaliskt?

12. Hur länge kan man lita på modellen baserat på omsättningen i 
sjön? (Olika vattendjup. tex. omsätts olika fort)

Inom bassänger och mellan bassänger med 
olika omsättningstid.

13. Tar modellen hänsyn till skiktning? Temperatur, densitet.

DEL 3 - Att expandera modellen

Är det möjligt att expandera din modell?

a) Kemi (Utspätningsberäkningar)

b) Tror du det skulle vara svårt/tidskrävande att expandera?

Hur skulle du prioritera en expansion av din modell?

Vilka mätningar krävs i sådana fall?



a) Varför?
Är du villig att vara delaktig i att expandera modellen?

a) Krävs det ytterligare kompetens för utveckling?

Finns modellkoden på en superdator i Linköping?

Hur fungerar det? Vem har tillgång till koden (för att göra 
ändringar?)

Finns det en möjlighet för att att kunna köra modellen, vilka 
förberedelser krävs då av oss?

BONUSFRÅGOR 

Har du någon rapport skriven om modellen?

Bygger modellen över Mälaren på någon annan modell?

modellera vs simulera 

Ta reda på vilka risker som finns kopplat till råvattenkvalitet i Mälaren.

Ta reda på vilken drivdata som olika hydrodynamiska modeller använder sig av och vilka funktionaliteter olika typer av hydrodynamiska modeller har samt att rangordna dessa utefter användbarhet och 
nyttjan inom ramen Mälarens hydrologiska förhållanden.

Förstå hur Göran Broströms modell fungerar med avseende på indata, utdata och kalibrering.

Se över om behovet för förbättring av Görans modell finns och om den skulle anses vara användbar inom Norrvattens verksamhet



DEL 1 - Norrvattens modell

Fråga Syfte med fråga Svar
1. Översiktligt, hur fungerar den modell som ni på Norrvatten 
använder idag?

Validera det vi redan vet angående MIKE 3 FM. Att det 
är en modell som drivs av batymetri, islossning, 
meteorologi, in- och utflöden. Utdata är vattenstånd, 
temperatur, omblandning och strömmars mönster

Följdfrågor om dessa inte besvaras i föregående fråga:                                                             
1. a) Vilket år som referensår?

Validera att det är 2012 som ansvänds som referensår

1. b) Indata/Utdata? Validera att de in/utdata som vi har vetskap om är de som 
används

2. Hur använder ni modellen från "start till slut" om det sker ett 
utsläpp?

Få svar på ungefär hur en vanlig process fungerar när ett 
larm inkommer

3. I dagsläget, vad använder ni främst modellen till? Få svar på vilket syfte som Norrvatten använder 
modellering till i dagsläget. Är det främst oljespill som 
Stephan pratat om eller används den även till mycket 
annat.

3. a) Över hur lång tid brukar ni modellera? Få svar på över hur lång tid Norrvatten generellt brukar 
modellera

3. b) Hur lång tid brukar en sådan modellering ta? Få svar på om man modellerar lika långt som svaras på 
ovan, hur lång tid tar en sådan modellering då?

3. c) Hur ofta använder ni er idag av ert modellverktyg Få svar på hur ofta Norrvatten i dagsläget använder sig av 
modelleringsverktyg (generellt, typ hur ofta en vanlig 
månad etc.)

DEL 2 - Risker vid dricksvattenberedning?
Fråga Syfte med fråga Svar
1. Vilka risker med råvattenkvalitén är idag mest kritiska om man 
ser till dricksvattenberedningen i Görvälnsverket?

Få svar på vilka risker med råvattenkvalitén som är mest 
kritiska i dagsläget. Stephan pratade främst om att det var 
patogener och oljespill

OM mikrobiella/patogena risker anses som särskild risk:                                                                 
2. Hur gör ni för att kontrollera att reningen är tillräcklig? Som jag 
har förstått det så tar det ganska lång tid att få svar på sådana 
analyser

Få svar på hur Norrvatten gör för att se till att inte för 
höga halter av patogener når konsumenterna, speciellt om 
det tar lång tid att göra analyserna. Används modellerring 
eller QMRA-verktyget för att förutspå risker?

8.11 Appendix 11 - Intervjuguide till intervju med Helene Ejhed



OM modellering används för att bedöma mikrobiella risker                                                                
2. a) Kommer det även att vara ett behov i framtiden iom det nya 
reningsverket och ultrafilter

Ja/Nej-fråga + varför det kommer/ inte kommer vara ett 
behov

3. Vilka risker tror du i framtiden kommer vara mest kritiska? Höra vilka risker som Helen tror kommer vara extra 
viktiga att ha koll på i framtiden. Kommer 
klimatförändringarna spela roll i nya utmaningar

DEL 3 - Att expandera modellen
Fråga Syfte med fråga Svar
1. Var du med på den presentation som Göran hade om sin 
modell?

Ja/Nej-fråga för att kunna gå vidare om Helenes bild av 
modellen

OM Ja:                                                                                                          
1. a) Vad ser du för potential i modellen

Få ett övergripligt svar om hennes bild av modellen, tror 
hon på att den kommer kunna användas eller är hon 
skeptisk

2. Finns det några rimliga verktyg i en framtida modell som du 
skulle vilja ha tillgång till?

Få ett svar på vilka funktioner Norrvatten skulle vara 
intresserade utöver de som de har idag

BONUSFRÅGOR 
Fråga Syfte med fråga Svar
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Sammanfattning
Projektet sker på beställning av Norrvatten som vill ha hjälp att undersöka möjligheten att
använda nya modelleringsverktyg i sin verksamhet. Syftet med projektet är att ta fram
underlag som underlättar ett beslut för Norrvatten, om de kan använda ett nytt
modelleringsverktyg för att motverka de risker som finns på dricksvatten. Det
modelleringsverktyget som i första hand undersöks under projektet är framtaget av Göran
Broström och simulerar Mälarens temperatur, rörelse och beteende. Projektarbetet kommer
att genomföras av sex stycken gruppmedlemmar. Projektet startar 29 mars och ska vara
klart den 3:e juni.

Beställare
Norrvatten - Stephan Köhler

Bakgrund
Dricksvattenproduktion är essentiell för att vi som människor ska fungera idag;
levnadsstandarden i en nation kan avgöras av tillgången till rent vatten. Det moderna
samhället och dess hälsa vilar på den grunden som rent vatten utgör. Vattenreningsindustrin
har höga förväntningar på sig och letar alltid efter sätt att förbättra sin verksamhet; inte minst
genom att förutspå framtida förändringar i vattnet de renar som kan komma från ändrat
klimat och läckage från punktkällor.

Norrvatten är resultatet av ett samarbete mellan några av kommunerna i norra Stockholm,
för att lättare hantera frågan om vattenförsörjning i området. Det började med att Hagalund,
Stocksund och Sundbyberg skapade kommunalförbundet och nu många år senare har flera
kommuner anslutit sig och tillsammans ansvarar de för att leverera rent vatten till närmare
700 000 människor.

Norrvatten har nu fått tillgång till en modell över Mälaren, konstruerad av Göran Broström
som är havsforskare på Göteborgs universitet. Denna modell simulerar hela Mälarens
temperatur, vattemomblandning, djup och strömning beroende av ett par drivvariabler,



ändras dessa drivvariabler ändras även modellens karaktär och man kan förutspå hur
förändring av dessa skulle påverka sjöns beteende och därigenom vattenkvalitet vid
Norrvattens vattenintag. Detta kan vara väldigt användbart för att simulera hur Mälaren kan
se ut i framtiden med avseende på klimatförändringar, starka oväder och andra stora
naturfenomen som ändrar sjöns karaktär och därför också hur detta kommer påverka
Norrvattens verksamhet. Dock tar modellen med sig ett par krokben: till exempel tar den inte
med inflöde och utflöde av vatten i sjön. Att ha med in och utflöde in i sjön är mycket viktigt
för att få en korrekt helhetsbild av Mälaren då volym och karaktär av inflödet kommer
påverka temperatur, volym och kemisk balans i sjön och därigenom hur Norrvattens
verksamhet ska förhålla sig till datan.

Norrvatten behöver då först verifiera hur korrekt 3-D modellen är. Alltså behövs det
uppskattas hur korrekt datan i modellen är och därefter om den har praktisk användning
inom Norrvattens verksamhet. Dessutom är det av intresse att anpassa modellen att stödja
hur in och utflöde påverkar resultatet. Utöver det vill beställaren skatta hur stor potentialen
och arbetet som krävs för “mätningar, investeringar och modellutveckling”.

Syfte & mål

Syfte
Syftet med projektet är att hjälpa Norrvatten att utvärdera användandet av modeller i deras
verksamhet.

Mål
Målet med detta projekt är att öka förståelsen för hydrodynamisk modellering och bedöma
om det finns ett potentiellt värde för Norrvatten att investera i utvecklingen av en ny modell
skapad av Göran Broström. Projektets mål sammanfattas i följande punkter:

● Ta reda på vilka risker som finns kopplat till råvattenkvalitet i Mälaren.
● Ta reda på vilken drivdata som olika hydrodynamiska modeller använder sig av och

vilka funktionaliteter olika typer av hydrodynamiska modeller har samt att rangordna
dessa utefter användbarhet och nyttjan inom ramen Mälarens hydrologiska
förhållanden.

● Förstå hur Göran Broströms modell fungerar med avseende på indata, utdata och
kalibrering.

● Se över om behovet för förbättring av Görans modell finns och om den skulle anses
vara användbar inom Norrvattens verksamhet.

Frågeställning
I samtal med Stephan Köhler på Norrvatten sammanfattades till tre huvudsakliga
frågeställningar:



● Vad det finns för riskfaktorer i Mälaren som har en direkt påverkan på
dricksvattenrening av mälarvatten?

● Hur förhåller sig Görans modell mot andra modeller på marknaden?
● Vilken funktionalitet/drivdata är relevant att utöka Görans modell med för att den ska

vara tillämplig med avseende på risker för dricksvattenkvalitet i Mälaren.

Metod
● Förstudie för att samla information om ämnet.
● Formulera relevanta frågor och intervjua Göran om hans modell.
● Testköra Görans modell samt Norrvattens nuvarande modell.

Metoden kommer främst att innefatta en litteraturstudie där vi samlar relevant information
som sedan kan användas för att bygga argument för och emot frågeställningarna som
redovisas under “mål”. Tillvägagångssättet kommer att innefatta användandet av databaser
som Scopus, Georef etc. och alla sökstrategier kommer att redovisas i tabellformat. För att
förstå Görans modell bättre kommer en intervju med Göran att uträttas och förhoppningsvis
får vi möjlighet att testköra både Görans modell såväl som Norrvattens nuvarande modell.

Avgränsningar
Under förstudien avgränsar vi oss till material som vi anser är relevant för att besvara våra
frågeställningar. Alltså till litteratur som vi anser är relevant till att förstå hur Görans modell
fungerar, hur andra modeller fungerar och om det finns information om liknande projekt eller
litteratur om naturfenomen som kan hjälpa oss. Hur vi sedan begränsar oss angående
frågeställningar kommer vi successivt uppdatera beroende på våra resultat under förstudien.

Den största begränsningen är tidsramen för projektet. Om vi bedömer att en metod hade
varit optimal för att ge tydligt svar på en av frågeställningarna men hade tagit för mycket tid
från de andra frågorna eller hade inte hunnit bli klar i tid kommer den metoden att behöva
bortprioriteras. Vi ska på ett ekonomiskt sätt väga nytta och tid och döma efter förstudien hur
vi avgränsar oss för att svara på problemen.

I projektet har vi en begränsad tid att arbeta då projektet ska vara klart i början av juni. Det
innebär att projektgruppens arbetstimmar kommer att behöva struktureras och att projektet
genomförs under de givna antalet timmar. För att detta ska vara möjligt måste projektet vara
fokuserat inom rimliga gränser.

Det finns ett begränsat antal handledningstimmar. Med Ekaterina har vi bara möjlighet att få
handledning en timme i veckan. Det är viktigt att den här tiden är väl strukturerad för att få ut
så mycket som möjligt från handledningstillfällena. Med Stephan har vi bara möjlighet till
totalt tre möten. Det här kan självklart göra det svårt att under arbetets gång veta att man
möter exakt de förväntningar som Norrvatten har.

Projektet har även begränsningar i tillgångar. Det finns ingen budget vilket gör att tillgången
till modelleringsverktyg, utöver de som finns tillgängliga för oss, inte finns. Vi kommer att ha



möjlighet att genomföra vissa beräkningar och simuleringar i modellverktygen som idag finns
tillgängliga för Norrvatten. Dock har vi inte tillgång att genomföra ett obegränsat antal
beräkningar och simuleringar vilket är en begränsning. Alltså måste en avgränsning ske i
vad som är viktigast för oss att simulera. Vi har inte heller obegränsad tillgång till Göran
Broström, som skapat modellverktyget. Även här måste frågor som kan besvaras prioriteras.

Kommunikation & rapportering

Intern och extern kommunikation
Gruppen kommer att ha möten varje måndag mellan 10:15 och 12:00. Inför dessa skickar
Sammankallande en kallelse med tid, plats och arbetsdagordning. Under mötet bestäms hur
kommande vecka läggs upp. Detta innebär bestämmande av datum, tid plats och vilka som
ska närvara.

Inför möten med handledare skickar gruppen in underlag till mötet. Med det menas att
gruppen skickar in det arbete som ska gås igenom på mötet. Detta sker senast kvällen innan
mötet med handledare. Det är gruppen som skriver dagordning inför dessa möten.

För att kommunicera med handledare skickas mail. Här skickas varje mail som kopia till hela
gruppen för att undvika dubbelarbete och missförstånd som kan ske när meddelanden ska
vidare kommuniceras till en hel grupp. I varje mail anges även en tidsram inom vilken
gruppen behöver hjälp att lösa det problem som beskrivits i mailet.

Gruppen kommer att ha totalt tre möten med beställaren (Stephan) på Norrvatten. Inför
dessa möten är det extra viktigt att gruppen är väl förberedd och har med sig väl
genomtänkta frågor.

Varje möte antecknas av en förutbestämd sekreterare. Detta för att underlätta att minnas
vad som sades på mötet och för att få alla beslut nedskrivna i realtid. Mötesprotokoll justeras
efter möten enligt ett rullande schema för att undvika felskrivningar.

Intressenter
Projektets intressenter består av följande:

Projektgruppens medlemmar: Det är projektgruppens medlemmar som kommer att
genomföra projektarbetet på heltid fram till den 3:e juni. De har en stor påverkan på både
processen och resultatet och kommer att vara väl engagerade i projektet.

Beställare Norrvatten: Det är Norrvatten som har det största intresset i att projektet
genomförs. Norrvatten kommer att ha möjlighet att påverka gruppen i vilka frågor som
undersöks.



Handledare Ekaterina Sokolova: Kommer att finnas behjälplig för att besvara gruppens
frågor och ha ett möte med gruppen en gång i veckan. Ekaterina kommer att kunna hjälpa
projektgruppen att styra in dem på rätt riktning.

Rapportering & uppföljning
Gruppmedlemmar kommer att ha tillgång till alla mötesprotokoll under hela projkettidens
gång. De kommer även att ha tillgång till mötesprotokoll från möten de inte närvarat vid.
Ekaterina Sokolova kommer att ha tillgång till gruppens kontinuerliga arbete via Google
Drive. Stephan Köhler på Norrvatten kommer att få tillgång till gruppens arbete på de
mötestillfällen och presentationstillfällen som är inplanerade.

Rapportering kommer att ske kontinuerligt i form av mötesprotokoll och rapporter enligt
bestämd formalia. Gruppens arbete kommer att dokumenteras i loggar. Detta kommer göra
det lätt att i projektets slutskede se precis hur arbetsprocessen sett ut. Kontinuerliga
rapporter och kontinuerligt loggande av arbete blir som en form av kontinuerlig utvärdering
då alla nya beslut och diskussioner kommer att finnas skriftligt och daterat.

Tidsplan

Figur 1: GANTT-schema över projektets tidsplanering och datum för inlämningar

Projektkrav
Projektet kommer att börja med att leverera en förundersökning senast 20/4 som kommer
hjälpa att bygga grunden till huvudrapporten. Kraven på projektet i storhet är att bli klar med



den första frågeställningen “är det värt att investera i modellen eller kommer det finnas andra
modeller som är mer omfattande?” och sedan uppfylla de andra frågeställningarna. Projektet
slutförs med en rapport som lämnas in senast 3/6.

Nyckelreferenser
Kommer att uppdateras.
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TIM: Kan vara skönt då har man något att gå tillbaka på och lätt att gå tillbaka och faktiskt
lyssna på vad  vi har sagt.

ASTOR: Vi är på uppdrag av norrvatten då och vi undersöker väl din modell i förhållande till deras
nuvarande modell för att se vad det finns för möjligheter för dem i relation till din modell
och så som vi har fått lite berättat om att du har. Vi kan börja med att ställa frågan vad
heter din modell som du har gjort dom här med?

GÖRAN: Den modell jag använder heter MITGCM massachusetts institute of technology general
circulation model MITGCM är en hemsida där.

ASTOR: så finns det, har du skrivit skriftligt underlag på modellen som det går att ta del av?

GÖRAN: Hur menar du? Det finns ju en dokumentation till modellen typ fyra femhundra sidor.
Men det är ju i princip en, har ni läst fluiddynamik?

SIMON: Ja.

GÖRAN Det är i princip en fluiddynamik modell då, [-] fluid dynamics model. Den innehåller ju
rotation så corioliskraften finns med men annars är det ju i princip en, ja det är ju ingen
navier-stokes lösare men den löser ju navier-stokes liknande ekvationer men har man har
någon turbulens lutning modell då, och man använder olika turbulens modeller i vertikal
led och horizontal led. Om man tittar på mälaren till exempel har en vertikal upplösning i
kanske meter, en halv meter vid ytan lite mer i botten så och kanske 50 gridpunkter i
vertikalled kommer inte ihåg exakt hur det såg ut i mälaren. Sen var det ju horisontella
griden är ju 100 meter så man gör väldigt stor skillnad i horisontell mot vertikal
längdskala. Det som är lite skillnad mot fysiska hydrodynamiska modeller är att mot
andra modeller(.) har ni använt någon modeller?

ASTOR: Ja vi har kommit i kontakt med vissa modeller, inte på just hydrodynamik men lite så
flödesdynamik i jordskikt och så, som är då matematiska modeller.

GÖRAN: Så det här är ju ganska avancerad modell den har väll ungefär fyra till fem hundra tusen
rader kod den är skriven i Fortran.

ASTOR: Fortran ja fyra så ja okej, och hur fungerar modellen rent matematiskt då?

GÖRAN: Den har någon form av lösare som löser navier-stokes liknande ekvationer, det är väl
navier stokes vi kan kalla den navier stokes, men man tillåter att man har en turbulens
som beror på horisontell och vertikal skala så det är inte riktigt navier stokes men låt oss
säga att det är en navier stokes lösare. Den satt ju upp Navier-Stokes ekvationer i en
kartesisk grid eller det är faktiskt sfärisk grid i detta fallet och har sfäriska koordinater
och så har man finita differenser så det är fyrkanter då. Det ni har i DHI modellen är
säkert trekanter såhär.



ASTOR: Ja, juste.

GÖRAN: variabelmesch men det är (.) den modell vi använder har då fyrkanter så man kan inte ha
variabel mesch, det går att trixa med det men i princip så brukar man inte göra det.

ASTOR: Ja, så men finns det på några sätt din modell liknar MIKE 3 FM som DHI modellen.

GÖRAN: Grundläggande ekvationer är ju densamma, det ska vara samma grundläggande
ekvationer sen har man lite olika beskrivning av turbulens då både vertikal och
horisontell turbulens men ofta så skiljer man på vertikala koordinater och horisontella
koordinater (.) så att man har olika beskrivning av turbulens horisontellt och vertikalt.
Men ofta är det en lite mer avancerad beskrivning vertikalt än horisontellt.

ASTOR: Ja (.) och vad kan en simulering i din modell ge idag om man ser på vilka parametrar?

GÖRAN: Så det den ger idag ger den ju vattenytans höjd, temperatur, salthalt men det använder jag
inte men i princip kan den ge det. U hastighet det är i X riktning V hastighet är y riktning
eller nån [-] och vertikal hastigheten. Sen ger den också turbulenta fälten också om man
vill. Vad är den beskrivningen av (.) man använder sig av turbulent slutnings beskrivning,
någonting som beskriver turbulens kommer ut om man vill. Jag brukar inte plotta upp
den, den genererar ganska mycket data.

ASTOR: Ja (.) så den här datan som modellen utdatan, på vilket sätt (.) i vilken form kommer den
ut.

GÖRAN: Den kommer ut som binärfiler för varje fält men jag typiskt skriver om dom till matlab
format. Jag läser in dem och så skriver vi i matlab skriver ut den i matlab då för att
komprimera resultaten.

ASTOR: Så går det att visualisera den datan på något sätt eller krävs det bearbetning för att den ska
visualiseras.

GÖRAN: Ja men jag använder matlab själv då (.) vet inte om det är matlab eller python.

ASTOR: Python är ju on the rise så att säga. [Skratt]

GÖRAN: Jo men [-] vi säger åt mina studenter vill gärna att man använder python men faktum är
jag tror nog matlab är mycket enklare.

ASTOR: Jo men vi är lärda i båda.

SIMON: Inte jag jag kan bara matlab.



ASTOR: Ja juste (.)  men jag har en fråga vad säger du att norrvatten skulle kunna ha för
användning av din modell?

GÖRAN: Dels att man får en lite bättre ide av vilken temperatur man har, jag är lite ute och surrar
men temperatur är en viktig aspekt för det vattnet de vill ha eller ja man vill ha så kallt
vatten som möjligt. Det andra är vattenkvalitet om man har utsläpp av någonting
någonstans så vill man ta reda på vart det ska ta vägen. Det kan ju vara att man dels har
en olycka men också att man släpper ut olika ämnen då, olika vattendrag och olika ämnen
det är ju [-] utsläppet det kan lika gärna vara att det förekommer naturligt. I min modell
jag har inte med ytvågor (.) för närvarande det ingår inte i den här modellen då använder
man andra våg modeller för. Det är också till exempel om det blåser kraftigt hur mycket
blandas vatten om, hur mycket sediment rivs om.

ASTOR: Men så tar den hänsyn till vind?

Göran: Den använder vind som en drivparameter då men man ger ett vindfält, man ger ju ett
initialvillkor på vilken temperatur det finns framför allt, man bör väl ge hastighetfälten
också men dom sätter ju modellen upp ganska snabbt, vad det gäller temperatur som
initial fält och då brukar jag använda att man sätter upp temperaturfält på hösten någon
gång. Sen så räknar man genom en vintersäsong där det inte är så känsligt för att det inte
ska påverka vad som händer under nästa säsong så att säga. Man spinner upp modellen
kallar man det. Då drevs den utan vind och så har man med solinstrålning långvågig
strålning utstrålning, det här man har kortvågig solinstrålning, man har långvågig
solinstrålning som kommer från atmosfären.

GÖRAN: Man har luftfuktighet (.) och temperatur på luften från det kan man beräkna avdunstning
och hur mycket värme som transporteras till vattenytan.

ASTOR: Alltså avdunstning är en del av (.) |-| ord

GÖRAN: Det är en del av energibalansen men den påverkar inte, den påverkar nästan inte, den
påverkar inte hur mycket vatten som finns.

ASTOR: Nej

GÖRAN: Utan det är mer att avdunstning kyler av |-|

ASTOR: Tar den hänsyn till nederbörd?

GÖRAN: Nej, det gör den inte. Jag kan göra det men har inte gjort det. Den har då inte älvar då
heller eller floder.

ASTOR: Nej.



GÖRAN: Det är något man kan lägga i men jag har inte gjort det.

ASTOR: Men finns det möjlighet att göra det eller

GÖRAN: Det finns möjlighet att göra det, (.) det tar väl en vecka ungefär.

ASTOR: Ja. Tar modellen hänsyn idag till batymetrin också?

GÖRAN: Ja. Så: jag kan ju faktiskt ta upp

ASTOR: Ja.

GÖRAN: Jag skulle egentligen har förberett mig lite mer men det blev så mycket med annat.

ASTOR, SIMON: Det är okej. Ja, titta.

GÖRAN: Här är batymetri för mälaren

ASTOR: Ja.

GÖRAN: Så den är tagen från sjöfartsverkets databas.

ASTOR: Ja.

GÖRAN: Fast man får göra om det ganska mycket (.) det är vissa områden som har väldigt mycket
data och andra som inte har så mycket data och då får man på något sätt interpolera (.) till
den grid man har. I detta fallet är det 100 gånger 100 nej 50 gånger 50 meter. Så det är
rätt mycket grid punkter. 2000 gånger 3000 gridpunkter kanske jag kommer inte ihåg
exakt.

ASTOR: Det är häftigt.

GÖRAN: Men det är ändå så att de här sunden t.ex. Som finns någonstans här. Här är ett. Det är
liksom bara tre gridpunkter. Här är ett annat sådant där väldigt smalt sund. Där är
modellen sådär halvbra. Eller ja dålig kan man också säga.

ASTOR: Men går det att (.) vad heter det (.) alltså om man delar upp mälaren i bassänger eller
alltså meshnätet om det går att göra bättre upplösning i ett sådant här mindre sund. Är det
möjligt att skapa högre upplösning där?

GÖRAN: Ja det går i teorin (.) folk har gjort det men jag tror det är praktiskt väldigt svårt. Vad man
gör då är att man t.ex kör den här modellen för hela. Sen använder man data från första
körningen och visar ställen då så gör man en finskalig modell för ett visst område (.) sen
använder man drivdata från den tidigare modellen på de här ränderna då.



ASTOR: Juste.

GÖRAN: Det är så jag gärna skulle vilja göra en mer finskalig modell på ett visst område så det är
absolut möjligt men det är lite trixande.

ASTOR: Ja. Men för hur tar modellen hänsyn till omsättningstid? Det kan ju skilja sig beroende på
djup och sådär.

GÖRAN: Ja men det är en modell. Jag har ju inte med älvarna då så att omsättningstiden för hela
området den blir oändligt lång då. Men visst kan man definiera omsättningstiden för ett
visst område här då (.) jag kan (.) se om det fungerar. Här har vi så att säga markerat in
vissa områden med då hällt färg i modellen. Så här uppe är tiden och djupet. Sen då så
har jag färgat in vissa områden liksom bara lagt in ett spårämne eller tracer som vi kallar
det (.) på svengelska så: kör man då en simulering: där utbytet av den här färgen sker
enligt den strömmen man har. Ser då att jag har det här området med smala sund där har
väldigt lång omsättningstid på vatten där. Exakt vad som sker här det låter jag säga att
modellen inte beskriver så bra speciellt då eftersom fyrisån stoppar in en del vatten här
som inte finns med. Kan man göra ett eget tar det kanske några veckors arbete (.) för att
det ska hittas data från varje tillförsel vid fyrisån så ska man stoppa in det i modellen och
så ska man testköra och så gör man fel.

ASTOR OCH RESTEN AV GRUPPEN: [skratt]

ASTOR: Men hur lång tid tar en sådan här simulering om låt säga över ett år skulle simulera.

GÖRAN: Ett år (.) det kör jag på superdatacenter i Linköping (.) då tar ett år kanske (.) en vecka
under en vecka skulle jag säga. Och det kör jag på typ (.) 256 kärnor skulle jag tro.

ASTOR: Oj. [skratt]

GÖRAN: Men jag tror de, jag har jobbat en del med modellen sedan sist (.) man kan effektivisera
en hel del. Vi har väldigt mycket landpunkter och modellen räknar lika mycket på en
landpunkt som en på en vattenpunkt. Men man kan faktiskt ta bort de här
beräkningsområdena som ligger eller om man kör det på många processorer så i processer
kan man räkna på det området inte på det. Man kan ta bort de om bara har land |-|.

ASTOR: Så hur fungerar det att ha koden på en: superdator? Är det du som har tillgång till den för
att göra ändringar och så.

GÖRAN: Ja som akademiker på universitetet så söker man tid på ett datorcentrum. Det finns olika
det finns ett i Uppsala och max och sen finns det för mer bioinformatik tror jag. Men det
finns gör man för en dator en format kompilator med en pi så ska den börja. Det går att
köra på en bordsdator (.) kanske inte det här just för den är ju en ganska stor modell. Det



kräver en del minne och så men mindre varianter av det kan man ju köra. Just den här då
behöver man nog ett beräkningskluster?.

ASTOR: Ja. Så hur har du kalibrerat det här? De här simuleringarna, eller hur är den kalibrerad i
dagsläget?

GÖRAN: Kalibrera. Det är väl rätt helt enkelt.

ASTOR: [skratt] Men jag tänker alltså den gör rätt. Okej. Men om man skulle kalibrera den
ytterligare då?

GÖRAN: Här är (.) en station som ligger |-| Norrvatten Görveln, skarven mätstationer. Detta är
temperaturen på 1 meters djup, temperaturen på 30 meters djup och 40 meters djup. Här
är modellen i rött då och blå observationer. Just sådana här temperaturer är inte alls: det
brukar fungera ganska bra (.) det är liksom värme kommer uppifrån helt enkelt. Det är
solstrålning som värmer upp vattnet. Man blandar ner det i djupet. Hur viktig älvar är? I
min uppfattning är det nästan obefintligt värme som kommer i älvar utan det är det som
kommer genom vattenytan som är viktigt och så blandas det ner (.) så det är inte alltid
men ofta fungerar det ganska bra om man vet vad man gör. Däremot är det en sådan här
ström i dom olika sund eller vattenutbyte vid olika positioner som är svårare att få till.

ASTOR: Ja.

GÖRAN: Men det är ju lite mera avancerade mätmetoder.

ASTOR: Ja. Men så det skulle vara en möjlighet att expandera modellen att ta hänsyn till även
omblandning och flödesdynamik såpass?

GÖRAN: Ja det är ju en fri källkod (.) så allt går men det kan ju kräva rätt mycket jobb ibland. Och
oftast försöker man ju anpassa sig till det som finns (.) men man har ju omblandning det
finns ju med i modellen. Det ska ju återskapa de. De som gör att det kanske inte
återskapar saker är ju dels att

GÖRAN: Man inte har tillräckligt många gridpunkter i vissa området, till exempel beskriver det
inte flödet i sund, för det finns bara 2 -3 grid punkter så man kan inte beskriva
flödesdynamiken

ASTOR: Nej (.) det vi såg där när du satte det i färg, är det en fysikalisk beräkning av färden?

GÖRAN: Ja alltså det är en beskrivning av strömmar, Om du från början sätter i rödfärg så får den
spridas via strömmar och turbulens.

SIMON: Så det är lösningen på navier stokes ekvation över en viss tid som visar färden?



GÖRAN: Ja, precis

SIMON: Så vad är det för ingång(indata)parametrar som tas vara på här för att skapa rörelsen?

GÖRAN: Modellen producerar ju hastigheten, transporten, så det modellen tar in just här är ju färg
Och om hastigheten är häråt (gör en gest åt höger) åker färgen dit

SIMON: Hm

GÖRAN: Så den löser oxå ett tillägg till navier stokes ekvation så löser den oxå “raddar upp en
ekvation, känns onödigt att transkribera så jag gör inte det”

SIMON: Vad är det för lösningsmetod? Är det finite volume, element difference?

GÖRAN: Det är finita differanser.

SIMON: Ah ok. Najs.

GÖRAN: Det som är bra med finita differanser, det används ofta inom havs modellering, det är att
det är väldigt lätt att skriva högre ordningens advektions scheman och även skriva
konserverande scheman, man skapar inget så det man har finns kvar, vi jobbar mycket
med konserverande scheman och högre ordningens advektions scheman, finita element
och volym är lite knepigare att skriva högre ordningens advektions och konserverande
scheman, men det vet ni som är ingenjörer säkert bättre än mig

SIMON: [skratt] Gud, ja

ASTOR: Men om nu ska expandera din modell, kan du göra detta själv eller krävs det utomstående
expertis?

GÖRAN: Det är ju inte så många som jobbar med den här modellsystemet, men det är inte sådär
jättesvårt att använda, men visst det som är jobbigt är att sätta upp modellen, skapa
topografi, skaffa vindfält, interpolera och så vidare. Sen är det viss expertis som krävs för
att använda modellen, men i princip är det fritt tillgängligt, det är öppen källkod.

SIMON: Fanns den här källkoden på hemsidan?

GÖRAN: Ja. Jag vet inte hur mycket arbete ni lägger på detta men jag har sagt till stefan att om ni
vill pröva modellen så skulle det gå att ordna om det var av intresse och göra något
liknande till det jag har gjort att sätta ut färg och se.

ASTOR, SIMON: Ja, det hade vi verkligen varit intresserade av, Ja Gärna, gärna.

GÖRAN: Det man får göra då är att registrera sig på NSC



ASTOR: En gång till?

GÖRAN: NSC, National super comuputer, linköping det kanske räcker om en gör det.

ASTOR: Vilka mer förberedelser skulle krävas av oss då.

GÖRAN: Jag antar att ni kan matlab, det är lite pyssel och så samtidigt, det blir väldigt mycket på
en gång som kan vara svår hanterat alla steg är lätta. Det som händer då är att en
registrera sig på NSC sedan lägger jag till den till mitt projekt sedan får jag visa vart
saker finns och hur man gör. Det första jag gör är att jag alltid gör det någon annan har
gjort, för fungerar inte det kommer inte något annat att fungera. Men om det man gör
fungerar så gör man sen en liten liten ändringar och ser efter och funkar det och blir
ungefär vad man tror då fortsätter man, små små steg men exakta.

ASTOR: Men har du möjlighet att träffa oss igen då och hjälpa oss starta upp det här?

GÖRAN: Ja, Annars blir det svårt

GRUPPEN: [skratt]

GÖRAN: Hur har ni tänkt, ska ni göra detta som grupp, eller har ni delat upp det?

ASTOR: Vi är uppdelade men det här vill nog alla ta del av.
GÖRAN: Det är klart att fler kan ha tillgång till projektet men jag tror det är bättre om vi har endast

en användare, det är mindre krångligt.

ASTOR: Det är superspännande

SIMON: Grymt

GÖRAN: Det enda är att man ska plotta så kan det (.) Det kanske inte är något problem, jag har 32
gb på min bärbara det fungerar det på. Jag tror inte den här modellen är så där jätte
krävande.

ASTOR: Du har en stationär..?

SIMON: Jag har en stationär, en stark stationär.

GÖRAN: Man behöver 32 gb internminne, sen använder jag ssd disken, hårddisken är lite seg.

SIMON: Jag har 32 gb och 3 tb, det bör gå.



GÖRAN: Det man kan göra som är rimligt, jag har inte mycket data på NSC utan jag har det
nedladdat. Det är klart ni ska få tillgång till den datan, jag har dagliga värden, ögonblicks
värden varje dag, jag har massor olika modeller jag kommer inte ihåg vilka, det har ju
varit lite grann av en testkörning, men det hära simuleringarna jag gjorde med färg var för
en månad…

GÖRAN: … sommarn 2017. Så det som kanske är lätt att göra är att ni tänker hur vart ni vill lägga
den här färgen. Det är tracers alltså, så man lägger ut tre stycken tror jag. Så då får man
tänka vad händer om jag lägger ut färgen här osv. Titta lite grann på det. Det kanske är en
rimlig insats för er och sånt arbete. Sen måste man ju köra KISS, Keep It Simple Stupid,
för klarar man inte enkla saker då klarar man inte svåra. Har ni varit inne i den där
KISS-metoden någon gång?

ASTOR: Ja vi har stött på den.

GÖRAN: Gör det inte komplicerat helt enkelt.

SIMON: Förresten vad var det för tidssteg på den här modelleringen du gjorde, eller simuleringen?
Syntes det?

GÖRAN: 30 sekunder kanske.

SIMON: 30, okej.

GÖRAN: Antingen var det 30 eller så var det 15. Men sen så sparar jag data, sparar för färgen en
gång i timmen.

ASTOR: Men, om vi återgår till om man skulle expandera modellen, vilka mätningar krävs då?

GÖRAN: Om man ska validera modellen, jag har pratat lite med Norrvatten om det. Just nu åker
man ut och tar vattenprover på vissa djup då va. Vad man gör då ofta är att man åker ut
och placerar en sån där mätrigg, en som sitter på botten med en boj på ytan. Så har man
temperatursensor som mäter var 50 minut eller nått sånt. Dom är ganska billiga och
kostar 1000 kr styck eller något sånt. Så temperatur är väldigt lätt att mäta. Billigt och
lätt. Salthalt har Stephan varit väldigt intresserad av, men det är lite krångligare att mäta.
Temperaturen påverkas inte av påväxt men det gör salthaltmätaren. Men är det då en låg
salthalt så kan det bli svårt att mäta, även små störningar kan påverka. Det andra är att,
det är ju såna där riggar som man sätter ut över en säsong till exempel. Problemet i
Mälaren är väl att det är mycket båttrafik och man vill gärna sätta de här riggarna precis
där båtarna åker. Så det är lite krångligt att göra i Mälaren kanske, jag vet inte. Det andra
är att man sätter ut strömmätare och då sätter man ofta ut nått på botten som mäter med
akustisk doppler, man sänder ut ett ljudsignal så får man doppler, man skickar ut en
partikel så får man tillbaka en ljudsignal med dopplerskift och kan då beräkna strömmen.



Det kallas ADCP, Acustic Doppler Current Profiler. Sånt instrument kostar mellan 100
och 300 000 beroende på vad man är ute efter, MELLAN 150 till 300 000 kr.

SIMON: Oh jäklar!

GÖRAN: Både billigt och dyrt.

ASTOR: För som vi förstår det så är ett företag som Norrvatten väldigt intresserade av kunna följa
spridning av en punktkälla typ, och det innefattar ju då allting, både kemi på nått sätt men
också omblandning och själva dynamiken å så där.

GÖRAN: Det går ju eftersom man har tillgång till källkoden, så kan man ju lägga in jätteavancerad
kemi om du vill, men det är lite pyssligt.

ASTOR: Men, men om du skulle uppskatta, vad är tidsramen får nått sånt?

GÖRAN: Om det är, det beror på hur anvancerad ekvationen är. Men att lägga in en punktkälla i en
viss älv eller en viss position där vi har att den sönderfaller med en viss tidskonstant. Det
är en dags jobb. Och det mesta är att testa att man gjort rätt. Liksom när man gjort det
måste man testa att blev det här rätt eller blev det riktigt dumt. Ofta gör man nånting
dumt, nä men ofta är det något lite komplicerat, oj juste hur var detta nudå, nu är det
något dumt. Så man får testa sig fram hela tiden tills att det fungerar. Ibland visar det sig
då att det är lite mer komplicerat, Men visst, har man inte erfarenhet av stora CFD-koder
så kan det vara krångligt att hitta rätt. Det är ju så, kan man det så kan man det och kan
man det inte så kan det ta lång tid.

ASTOR: Och sen en fundering kring, och vi har varit inne på det tidigare, men asså bara
uppdelningen av själva sjön, asså om den har ett slags meshnät som delar upp sjön i olika
delar.

GÖRAN: Nej det har jag inte gjort.

ASTOR: Så allting är en stor

GÖRAN: Det är en stor domän.

ASTOR: För är det möjligt då också, å dela upp det?

GÖRAN: Ah, det går säkert men det är inget jag skulle göra, skaffar mig en större dator istället. Nä
men det blir alltid lite inkonsekvent när man gör så. I så fall om jag vill göra något
definitivt område, så är det typiskt att man kör ett större område så tar man värdena från
den större modeller och tar värdena från den och använder som randvillkor i det område
som man vill ha högre upplösning på, det kallas nästade modeller. Näe så att dela upp
modellområden så det går att göra, det kanske går att göra enkelt emn det är inget som jag



har gjort. Det är ofta så att har någon gjort det tidigare så är det enkelt, har ingen gjort det
så är det komplicerat. Det här är ju en forskningsmodell. Fördelen med dem är att dem är
ofta fria, fritt tillgängliga. Nackdelen är att dem är inte kommersiella, de ä inte testade, de
är inte jämna. Vissa saker är jättebra för de som jobbat med det och andra saker är
värdelösa då ingen lagt tid på det. Det kanske finns och att det är någon som gjort det
men inte lagt ut det som någon källkod, det är det som är problemet med såna här öppna
källkod som drivs av forskare, det finns ingen riktig helhet i det mot en kommersiell
modell.

ASTOR: Återigen till det här, för det är ju källkod…

ASTOR: … Men det krävs ett inlogg för att kunna (.) jag tänker vem har lixom koll på om någon
ändrar i koden? Asså hur pass öppen och fri är den

GÖRAN: Den ligger på GitHub.

ASTOR: Aa, hm okej

GÖRAN: Jag tror inte att du har tillgång att ändra i koden om du inte tillhör kärngänget

ASTOR: Nej, okej

GÖRAN: Jag tror att man ska ha, har ju vissa tester som ska gå in, ja ett antal, tio sjugo tester. För
att göra en ändring i koden ska du köra igenom dem så kan det inte bli någon förändring.

ASTOR: mm aa

GÖRAN: Om det inte är meningen att det ska vara någon förändring. Det vet jag, jag har nog aldrig
ändrat i källkoden själv. Jag har ju ändrat i min egen källkod men ändrat i den officiella
koden har jag nog aldrig gjort.

ASTOR: För den bygger på en annan modell som inte var gjord för Mälaren från början?

GÖRAN: NejNej MIT är ju en generell ekvationslösare, navier stokes-lösare som används för
världshaven, även för sjöar stora sjöar i USA [-]. Den används ju för exoplaneter också.
Så det är ju ett ganska stort arbetsområde. Även mindre fluidmekaniksaker

ASTOR: mm

GÖRAN: Ni kan kolla lite på den hemsidan

ASTOR, SIMON: Ja det ska vi absolut göra



GÖRAN: Det är ju så med källkod, det finns ett antal havscirkulationsmodeller och alla har ju sina
för och nackdelar. Så är det

ASTOR: Ja Då ska vi se nu börjar vi nog komma in på att vi inte har så många frågor kvar någon
som har någon som ni tänker på av oss?

SIMON: Men, om vi skulle expandera modellen, eller om du eller någon vill expandera modellen
för att få den mer accurate över allting. Hur skulle en sådan prioritering se ut, med tanke
på fler drivvariabler

GÖRAN: Jag skulle säga att det som hindrar det som skulle förbättra modellen är att de inte vet vad
som är fel med modellen

SIMON: Nej okej

GÖRAN: Vi måste på något sätt veta, vi måste mätning på något sätt eller ha kunskap det här är fel

SIMON: Ja

ASTOR: Ja

GÖRAN: Vet vi inte att saker är fel så kan vi ju inte det är klart att vi vet att saker kan förbättras
men (.)  ska man verkligen göra förbättring så måste man ju veta vad den ska bli bättre i.
Det är ju så också att det är massa fel som kompenserar varandra just det där med (.) så
atteh gör man något bättre så betyder inte att resultatet blir bättre. Vi kanske måste
förbättra något annat som har kompenserat. Men framförallt skulle jag säga att det som (.)
man måster veta vad det är som är fel

ASTOR: mm

GÖRAN: Till exempel att okej ehm vi vet att ena [-] i de här sunden söder om Uppsala mot
Norrvatten vi vet att det går det mycket mer vatten där än vad det gör i modellen (.) Då
kan man ju: det är först då man kan säga okej då måste vi ha bättre upplösning fler
gridpunkter eller också att det är för mycket friktion i modellen eller det ehm flyter
friktion ehm det är säkert för mycket friktion det är så det [-] vattnet är ju som sirap det är
ju inte det är ju sirap

ASTOR: Skulle du kunna förklara också skillnaden lite mellan att modellera och att simulera

GÖRAN: Nej hehehe

ASTOR: Nej? Hehe

GÖRAN: Aah ehm, Modellera är ju mer att man beskriver en process



ASTOR: aa

GÖRAN: Att (.)  Du har en process som du försöker göra en parametrisering av. Du beskriver den
inte typ som turbulens till exempel vi kan aldrig beskriva turbulens du kan inte få
modellen att beskriva turbulens exakt utan man gör någon slags  slutningsmodell att
turbulens beter sig som någon trög vätska till exempel. Det är en modellering skulle jag
säga. En simulering kör modellen för olika scenarion. Till exempel det jag gjorde då var
att släppa ut vatten här och där och där. Men visst de används ganska lika när man
modellerar saker så brukar man ofta ehm men att att man hittar på någonting för att
beskriva någon process (.) Det är också sådär som att jag har jobbat en hel del med
ingenjörer (.) på Chalmers när jag säger att detta är en modell så blir han jätteupprörd han
säger att det är kod. Man skulle ju säga att det som modeller i modeller

ASTOR: Ja de går ihop lite

GÖRAN: Ja de går ihop lite men vi kallar det här för en modell. Han skulle kalla den havskod.

ASTOR: Ah men fint, tack så jättemycket det här var väldigt bra för oss

SIMON: mm aa men det var bra

GÖRAN: men som sagt var det ska bli kul att hjälpa er att få och göra en simulering

ASTOR: Ja MM vi ska undersöka det där närmare. Vill du ta del av intervjun eller något som vi
göra senare.

GÖRAN: Vad sa du att?

ASTOR: Om du vill ta del av arbetet

GÖRAN: För min del behöver jag inte ta del av arbetet, jag läser det gärna det ni kommit fram till
och så vidare men jag har inget behov att kolla något ni gör på det viset men vill ni
diskutera något såklart är det kul att göra det

GRUPPEN: Aaa mm

SIMON: Kul

SIMON: aa vi var klara lite då va

ASTOR: aja



GÖRAN: Men jag tycker att ska man göra sådant här så ska man nog bara göra köra att inte tänka
för mycket. Man ska tänka endel men inte tänka för länge. Lixom försöka man måste
komma igång man kan lixom inte man måste tänka igenom saker FÖRST annars går det
åt helsike men man får ska inte tänka för länge då kommer kan inte igång. Det är först
man har gjort saker som man inser problemet. Det är lixom först man har gjort det som
man ba ojda det blev inte så bra. Man kan inte lära sig cykla teoretiskt

GRUPPEN: hahah aa nee
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HELENE: … 700 tusen personer eller abonnenter har vi som dricker vårt vatten vi levererar till
14 kommuner. Det finns lite sån information på vår hemsida om ni behöver det. Men
från solna i nära stan upp till knivsta Norrtälje längst norrut så går vårt vatten. Och
jag jobbar som uppströms ansvarig betyder att jag ansvarar för att skydda våra
vattentäkter så att  det inte kommer föroreningar in till vårt dricksvattenverk så
mycket jag kan jag ansvarar för vattenskyddsföreskrifter till exempel utformningar av
sånt. och att ha dialog och bedöma när det sker utsläpp till vattentäkterna eller till
tillrinningsområdet uppströms om det finns risk för att påverka vårt vatten.

ASTOR: Och då använder du dig av modellering också

HELENE: mm, det gör jag

ASTOR: En fråga bara är det okej om vi spelar in samtalet?

HELENE: Jarrå det går bra

ASTOR: För det är, okej.

HELENE: Ska ni presentera er?

ASTOR: Ja, vi är från uppsala universitet och skriver kandidatarbete med norrvatten som
beställare. jag heter astor och så har vi

LOVIS: Ja, jag heter Lovis

SIMON: Ska jag köra? Jag heter Simon

ANTON: Jag heter Anton

ASTOR: och så är det 2 personer till som inte kunde vara med nu Tim och Amanda. Och vårt
syfte är att undersöka en modell av Göran Broström hydrodynamisk modell och vi
ska helt enkelt jämföra den med norrvattens dagliga modell som vi har fått reda på är
mike 3 FM. Och så  ska vi även kolla på risker med ytvattenkvalitet i mälaren och
görväln där. Men nu främst anledningen att vi vill prata med dig är att få lite mer
insikt hur ni använder MIKE 3 FM i eran verksamhet. Ja för att få en förståelse för
det. Vi kan börja med att fråga hur du översiktligt använder modellen idag?

HELENE: Precis jag använde den senast imorse. Och det är framför allt i dagsläget så har vi en
uppsättning som har ett webbgränssnitt så att jag kan lätt gå in och lägga in när det
skett ett utsläpp någonstans så kan jag lägga in det i modellen utifrån hur långvarigt
utsläpp det har varit, när det skedde och var det skedde på en kartbild. Så att jag får
lätt en översikt och illustrativ bild av utsläppets plym. Och modellen räknar ut när det
här kan nå vårt intag så jag kan också plocka ut olika punkter i sjön där man har det
här utsläppet där plymen kanske är högre och hur den liksom rör sig mot vårt intag.
En viktigt del i det hela är att få den här bedömningen av hur mycket hur hög
koncentration kommer nå vårt intag av den här utsläppet för att bedöma om den är en
risk för att påverka vattenkvaliteten och om vi kan hantera det med hjälp av åtgärder i



verket eller om det är så katastrofalt att vi är tvungna att stänga verket och använda
reservvatten det är ju grunden i det hela så vi använder ändå, vid ett utsläpp till att
bedöma låg (.) jag brukar omvandla det där till låg, medelhög eller hög risk för
påverkan. Jag använder också säg när kommer det här nå vårt verk och hur länge
kommer det här att påverka vårt verk för det är också en viktig förutsättning för oss
att veta om vi ska tillsätta till exempel pulver kol som en åtgärd för att ta bort ett
oljeutsläpp måste vi veta hur länge vi ska ha beredskapen (.) hur mycket pulverkol
behöver vi liksom tillsätta tills det här är borta. Eller det som hände när vi får in det
här larmet vi dels om det är ett avloppsutsläpp så höjer vi desinficeringen i verket
med hjälp av UV och då höjer vi UV dosen och vi tar massa extra prover och det här
blir ju det genererar ju massa extra arbete för oss och det går åt energi så modellen
berättar för oss hur länge vi måste vi hålla på och göra de här extra insatserna och
sätta in de här åtgärderna.

ASTOR: Okej

HELENE: Modellen som vi använder idag den kan räkna på antingen bakteriell påverkan och ta
med nedbrytning av E-coli så den har funktioner för att bryta ned E-coli i vattnet man
kan också lägga in egna nedbrytnings faktorer om man vet att halveringstiden är si
och så eller så. Så det blir en decay factor som man kan lägga in. Man kan också
lägga in marint diesel ligger inne som en typ av utsläpp och där har den då funktioner
inne som beskriver hur diesel fördelar sig i vattenmassan genom att avgasas eller ja
hur mycket som blandas in lösligheten för diesel i vatten och så. Och sen så har den
en funktion som är helt öppen att jag kan välja själv att det är ett inert ämne som bara
blandas i vattenmassan. Och oftast är det faktiskt den jag använder för det blir ju
worst case för oss att ja det är ju lite grann det jag behöver veta det är såhär det ser ut
i värsta fall och sen kan vi värdera ned riskerna utifrån värsta fall händelsen då. Så jag
använder mest den här inerta funktionen.

ASTOR: Men krävs det någon extra indata till exempel för en sån här modellering eller är
allting (.) har du tillgång till allting?

HELENE: I dagsläget den här modellen är väldigt högupplöst geografiskt. Däremot så bygger
den här uppsättningen som vi har nu webbgränssnittet på bara ett års tidsserie bara
vilket är alldeles för lite egentligen. Det är 2012 års data och det året är lite speciellt
det var ovanligt blött år och man har diskuterat att det kanske var ett bra år på det
sättet att det kanske ökar snabbheten på transporterna att det bidrar till worst case så
det blir worst case av allt liksom i såfall men det är inte riktigt sant. Så att egentligen
skulle man vilja ha aktuella väderdata och just nu håller DHI på att utveckla våran sån
här webbtjänst ja de ska sätta upp en webbtjänst mot aktuella data så den ska
modellen i sig kan ju köras för aktuella data det beror ju bara på vilket drivdata du
stoppar in liksom i väderdata. Det extra som jag behöver putta in till den här modellen
det är ju hur mycket som släppts ut och vad och hur länge har det här pågått och hur
länge vill jag titta på den här simuleringen och hur länge vill jag köra simuleringen.
Det är det jag behöver stoppa in så det är extremt lite och var koordinater för
utsläppet det är egentligen väldigt enkelt att starta den här körningen för mig jag
behöver inte sitta och trixa med annat.



ASTOR: Hur lång tid tar det att köra göra sån modellering?

HELENE: Ja precis det beror på hur lång simulerings period jag vill ha så att tar jag bara 48
timmar att den ska liksom köra som att [-] kolla hur långt har det här utsläppet nått på
48 timmar då går det väldigt snabbt då kanske det tar då pratar vi 10 minuter kanske
en kvart att få resultatet. Men om jag som nu då vill ha att det skulle köra en månad
för ofta ligger föroreningarna kvar väldigt länge i vattenmassan och speciellt om jag
kör ett inert utsläpp då att det inte bryts ned eller ja avdödas då tar det flera timmar
kanske en halvdag upp till en dag beror på hur servrarna är upptagna. Men det tar ju
mycket längre tid men oftast så tar det ju ja (.) om vi vet att utsläppet är nära skulle
jag inte starta en sån lång körning för jag skulle få vänta för länge på svaret så det
beror på var någonstans det händer så ja.

ASTOR: Ja.

HELENE: Men det kan ta ganska lång tid.

ASTOR: Ja och hur ofta använder ni er av modellen idag då?

HELENE: Ja det är ju i stort sett (.) ja det är ju ganska ofta egentligen för att nu har vi ju då dels
har vi ju utvärderat varje utsläpp som har varit och senaste jag tittade tillbaka nu var
det i februari och det var nu i (.) mars så (.) nu igen då så att varje månad åtminstone
är det något slags utsläpp som vi bedömer. Sen har vi har utvärderingar utifrån att vi
testar modellen på alltså att vi vill sätta upp något slags riskscenarier. Vad är riskerna
att det här kommer in. Vi behöver veta hur mycket kol vi behöver lagra upp och sådär
och då testar vi scenarios. Då kan det vara oftare i periodvis då och sedan har vi haft
också tester där vi tittar på olika scenarier och byta intag alltså var vi har intaget och
då kan det ju vara projektvis ganska intensivt så man använder det. Men ja, men en
gång i månaden om man bara ska hårddra det då.

ASTOR: Okej, och hur ser du på ett framtida behov av modellering?

HELENE: Ja, jag har lyft ganska mycket till DHI som har den här MIKE 3 FM idéer om vad vi
egentligen skulle behöva. Vi ser ju att vi har massa påverkar i vårt vatten av alla
möjliga ämnen inte bara det här med att det kommer ett plötsligt utsläpp utan vi vet ju
att det finns avloppsreningsverk och det finns deponier och det finns mycket
verksamhet industriella utsläpp, dagvatten osv. som kommer ner till sjön. Det här
kontinuerliga påslaget vi har ju det uppmätt i råvatten och vissa av de här ämnena är
ju sådana som går igenom till dricksvattnet och är allvarliga för oss och vi vill ju
kunna hantera och trycka på att man ska göra åtgärder uppströms. Och ju mer
information man har om var de kommer ifrån desto mer påtryckningsmedel har man.
Jag har ju sagt till DHI att egentligen skulle jag vilja kunna köra en modell, lägga i
massa avloppsreningsverk och deponier på flera platser samtidigt så skulle man
kunna räkna hur stor belastning kommer och källspåra det. Det hade varit jättecoolt
och väldigt väldigt bra för mitt uppströmsarbete. Men så långt lär de inte komma nu
den här gången heller utan dem har tagit till sig att ibland händer det sådana här
oljespill samtidigt eller dagen efter och då vill man ju kunna se om det kommer ut
från två håll samtidigt liksom. Då vill jag ju kunna beräkna hur stor blir koncentration



av det då och då är risken större att det både håller ut längre och att det blir större
påslag så: alltså det finns massor med utvecklingsbehov egentligen. Och det här med
aktuella väderdata och prediktera framtida klimat är också en frågeställning som är
högaktuell nu. Kommer läckage från deponier bli större eller inte? Kan det potentiellt
läcka mer från förorenad mark i ett klimatscenario? Kommer de här transporterna i
sjön gå snabbare? Kommer nedbrytningsprocesserna bli annorlunda i sjön om vi ser
varmare temperaturer tex eller inte? Eller tvärtom? Kommer omsättningen ifrån
sediment öka i samband med att det blir högre temperatur, mer algblomning och
kanske att vi sänker syresättningen i botten och det börjar omsättas mer och så. Det
finns jättemånga frågeställningar som vi inte kan besvara med den här modellen idag.

ASTOR: Nej. Och då kommer vi in på.Var du med på presentationen som Göran hade över sin
modell?

HELENE: Ja, jag har ju sett den förut.

ASTOR: Ja.

HELENE: Och ja så jag tror inte att den har ändrats sig så jättemycket

ASTOR: Görans?

HELENE: Ja precis, jag har sett hans modell och jag tror att inte att det hänt jättemycket sen jag
såg hans presentation. Jag har sett den under våren.

ASTOR: Ja, men precis. Men du har sett den ja.

HELENE: Precis

ASTOR: Ja, men såg du någon potential med den modellen?

HELENE: Den är ju väldigt lik. Potentialen med den, den stora fördelen är att den är öppen för
forskare att jobba med. Så där kan man lägga till funktioner enkelt. Enkelt kanske jag
inte ska säga men lägga till funktioner för alla möjliga typer av processer som
sedimentationsprocesser och nedbrytning och så. Så det finns ju väldig potential för
att utveckla där. Så det tror jag på (.) och det är framförallt för forskningsvärlden för
vår del. När det händer någonting då måste vi ha support på en modell som står redo
24/7 (.) och det kan man inte ha på en forskningsmodell så för att det finns ingen som
har det: ansvaret eller den supporten finns inte liksom. Så jag tror verkligen på att den
här (.) modellen som: Göran har skulle kunna användas till alla möjliga
frågeställningar för att belysa klimatförändringar och (.) alla påverkansanalyser
uppströms om det är så att man satsar pengar på den och om någon tar ansvar för den.
Men den kommer inte vara den där akuta spillutsläppshanteringsmodellen som vi
behöver för det här akuta läget. Det kommer den inte kunna göra

ASTOR: Nej.

HELENE: Som jag ser det.



ASTOR: Det skulle antagligen

HELENE: Så vi behöver två modeller egentligen tror jag

ASTOR: Ja, för DHI saknar friheten i att modellera andra saker än 2012 saknas idag t.ex.

HELENE: Ja, men de håller på att utveckla det (.) att lägga in aktuella väderdata. Problemet med
de är att de inte vill öppna upp för forskare att vidareutveckla så lätt vilket dem
förlorar på i slutändan tror jag. De vill ha sina egna projekt och inte öppna upp
modellen så mycket. Vi har faktiskt frågat ett flertal gånger om vi kan använda deras
modell och köra och har inte köpt loss själva modellen. Vi har ingen licens på MIKE
3 FM själva och vi äger inte modelluppsättnignen. En modelluppsättning är ju allt det
här som Göran har gjort, ta batymetrin alltså bottennivåerna, strömmarna och sätta
upp hela det här hydrauliska kombinationen som han har gjort. Vi äger inte den i
DHI:s modell. Hade vi gjort det skulle vi ha kunnat använt den uppsättningen och
delat ut den till andra och låtit dem forska på den samtidigt som vi hade en support
men nu har vi inte gjort det och det kostar för mycket pengar för att vi ska vilja göra
det. Vi får väl se vad som händer om DHI börjar vilja ta för mycket betalt för sin
webbtjänst då kommer vi i ett annat läge där vi kanske börjar titta på alternativa
modeller i sådana fall.

ASTOR: Har ni som ett abonnemang för den här modellen som ni betalar hela tiden? Årsvis
eller månadsvis?

HELENE: Årsvis ja precis. Och det har modellen när den sattes upp det gjorde man i samarbete
med Stockholm vatten och avfall som är den andra stora dricksvattenrpoducenten
som ligger i Mälaren. Så vi tillsammans finansierade själva projektet för att sätta upp
modellen och sedan så betalar vi då årsvis abonnemang för modellen. Jag har också
tyckt att det är DHI som skulle kunna se att det finns mervärde för att använda
modellen för andra syften t.ex att titta på algblomning för vattenförvaltningen och
kanske badvattenkvalitén för privatpersoner. Att det kan finnas intresse för helt andra
frågeställningar som de skulle kunna få ut av modellen och vidareutveckla den men
allt det där ligger ju hos DHI som en kommersiell (.) part kan man säga. Så att jag
försöker liksom se att det finns potential och utveckla men vi kommer ju inte kunna
ha råd för att stå för hela den utvecklingen då kommer det bli för dyrt för Norrvatten
och jag vet att Stockholm vatten och avfall har varit tveksamma till att använda
modellen i bedömningarna för att det finns så mycket osäkerheter i att det ligger bara
2012 års data eller att det bara är till 2012 års drivdata som finns inne i den så gör det
att dem inte så gärna litar jättemycket på modellen. Jag tycker att vi har inget bättre.
Jag väljer perioder som är hyfsade i förhållande till det skedet som vi har då när det
blir ett utsläpp så att det inte blir helt koko vindar och så.

ASTOR: Så det är bara parametrar som punktutsläpp och position som du kan förändra? ingen
drivdate eller hur?

HELENE: nej precis det var ju något som jag också tänkte att man skulle kunna lägga in fiktiva
väderdata för att se worst case också. Så länge man får ordning på balansen och sådär
och det tror jag också att DHI håller på och funderar på att utveckla vi är inne i ett



projekt med dem som heter future city water och utvecklar de den har modellen det
bara går lite trögt tycker jag. Projektet ska vara klart nu i sommar men jag tycker det
går skitlångsamt men iaf. Vi hade ambitioner och jag har pekat ut massa vägar de
kunde gå. Det finns potential och det finns en marknad för modeller absolut tycker
jag att utveckla vidare också för våra syften men också hade de varit lite mer
affärsmässiga hade de sett alla syften och möjligheter med sin modell och inte bara
hålla så stängda dörrar. Men Göran har ju en möjlighet han har ju snygg visualisering
av sin modell med dom där filmerna när man ser hur det färdas vattnet. Och han har
liksom inte lagt på några föroreningar och han har dessutom inte några tillflöden så
att det är rätt fascinerande att han får så bra beskrivning av resultaten bara av vindar
och temperatur. Det är häftigt tycker jag, ja men jag tror att absolut det skulle kunna
gå att öppna och bygga på massor med gränssnitt på hans modell till exempel och
göra applikationer på den. Så är ni lite affärsmässiga så har ni väl absolut öppningen
där för samarbete med Göran. Men du frågade om seatrack också där i rubriken på
mötesförfrågan. Känner ni till den eller?

ASTOR: Ja det gör vi

HELENE: det är en modell som SMHI tagit fram som jobbar på uppdrag åt framför allt
kustbevakningen och är kopplad mot deras system sjöbasis och det är den stora
fördelen med det systemet att den kopplar an till sjöbasis för där har kustbevakningen
all data om till exempel vatten intagen, känsliga vattenområden, stränder ja men allt
de måste skydda liksom. Plus lite säkert annan information om praktiskt sådär med
räddningstjänsten vad de har för råd med för prylar. Men den modellen är väldigt lik
egentligen den här som vi använder man lägger in ett utsläpp sen följer man en plym.
Den är möjligen aningen mindre upplöst geografiskt alltså jag tror inte att det skulle
spela så jättestor roll. Så vi är med på en utveckling vi har sagt att vi skulle kunna stå
för driften av den där SEATRACK modellen om den sätts upp och den ska sättas upp
av kustbevakningen som har fått pengar av MSB för mälaren. Och sen vet jag inte om
de har lyckats få full financiering för att driva modellen men vi har sagt att vi är
intresserade av att driva modellen och då skulle vi köra den parallellt med den
modellen som är mike 3 FM baserad så får vi väl se om de kan generera lika bra
resultat. Jag har sett den lite grann SEATRACK och tycker att den verkar lika
lättanvänd den kanske inte har exakt samma applikation just nu med att vi kan få ut
en graf på när det kommer och hur höga halter det kommer den är ganska visuell och
går väldigt mycket på ytan egentligen. Men jag har haft dialog med SMHI om den
modellen också och de skulle lika gärna kunna producera den nere vid vårt djup och
presentera data och all information finns där så det handlar mer om att paketera den
så att den också funkar lika bra för oss. Det som är en fördel är att den kör mot
aktuella drivdata. Att det är SMHI som driver den för att dels blir det en långsiktig
nationell (.)  den blir omhändertagen förvaltad på ett bra sätt den drivs då mot deras
(.) de har väldigt bra koll på sina egna drivdata förstås de vet var svagheterna finns
där och vad som ligger bakom. Göran tycker ju att han kan köra en bättre modell än
vad SMHI kör jag kan inte avgöra den stora skillnaden jag är tacksam om ni kan
utvärdera om det verkligen finns en så stor skillnad i prestanda. Stephan brukar säga
att DHI inte har validerat sin modell jag vet inte om det är sant heller jag har inte
ifrågasatt det för jag har inte sett uppsättningen från början men det är ju en sak som
är intressant egentligen för Görans visar ju upp ganska bra valideringar mot mätdata.



Jag gissar att SEATRACK borde visa upp liknande grejer och troligen har DHI gjort
något liknande i historien också men jag har inte sett dem just nu finns säkert där i
bakgrunden någonstans. Men ja jag vet inte om den är så enormt mycket bättre varför
den skulle vara så mycket bättre görans modell än de andras modell de körs ju liksom
på samma sätt egentligen det är drivdata med vindar och vattentemperaturer och
strömmarna som driver den. SMHI har ju en fördel för de har ju indatat i bakgrunden
tycker jag så det är deras stora fördel jag kan inte bedöma funktionerna som ligger i
dem. En annan fördel är att de har lite fler de har inte bara marint diesel de har flera
vanliga oljor eller bränslen som används i fartygstrafik än vad DHI modellen har. De
är ocks¨ öppna för att utveckla om vi skulle se flera behov. så att ja det finns fördelar
med alla.

ASTOR: Ja, det är det vi ska gå och jämföra tänker vi.

HELENE: Ja

ASTOR: ja Superbra jättebra insikt fick vi

HELENE: Okej bra då får vi se då vad ni hittar för något

ASTOR: Ja precis

HELENE: Jag ska ställa frågan till DHI lite grann om de har valideringsdata för modellen. Jag
har för mig att jag till och med har sett det nu när de håller på att utveckla att de har
jämfört med mätdata och sådär så jag tror nog att de presterar lika bra modelldata som
göran gör jag har svårt att tro annat. Han hade dessutom rensat bort sin datamängd så
jag blev lite sådär nu ser det ju bättre ut än det gjorde. Men jag hade rensat bort några
värden så jag jaha [skratt] det är lätt att trolla fram bra resultat då om man får plocka
bort.

ASTOR: VI kommer förhoppningsvis få möjlighet att köra hans modell och testa lite också så
får vi se vad vi får ut av det.

HELENE: Då får ni fråga ut lite vad han ser för svagheter i funktioner vad är det han inte har
med för han har ju bara en stor balja egentligen Mälaren som en stor balja så jag tror
inte han han har utlopp och inte in heller från stora åarna så fattar inte riktigt hur den
kan funka så himla bra. Det är lite mysko men det beror ju också på lite var man tittar
någonstans om det är känsligt för liksom inflöde så skulle man gå upp i Ekoln där
man har väldigt tydligt inflöde kanske den inte alls skulle prestera lika bra jag vet inte
hur det ser ut där det kanske ni kan titta på om man tittar på olika bassänger att den
inte presterar lika bra möjligtvis beroende på inflödet är mycket större och hur man i
sådana fall skulle lägga till det.

ASTOR: Ja, vi kom på också att eran modell vi förstår att den är sekretessbelagd och sådär
finns det någon möjlighet att vi kan vara med eller se hur den fungerar rent?



HELENE: Ja asså [-] Jag tänker dels är det ju MIke 3 FM den finns ju en variant som Stephan
har använt sig av så det är egentligen samma modell även om uppsättningen med
indata ser lite annorlunda ut..

ASTOR: Vi har gjort en sån universitets uppgift i koppling till en akvatisk modelleringskurs
där vi testade mike 3 och eco lab

HELENE: Ah just det. Så såhär ser det ut, webbgränssnittet

ASTOR: Jaså ser den ut såhär? Ok sen den är webbaserad helt och hållet

HELENE: Precis Precis, Så man kan köra den med ett scenario som ligger och snurrar, detta var
igår, ett utsläpp i kungsängen. Så om man kör den ser man hur volymen utvecklar sig
så här ser man upplösningen det är små trianglar och så stegar den fram.

ANTON: Jag har en fråga, Hur vet du vilken tidsperiod ni ska köra, är det här samma
tidsperiod/dag för det året?

HELENE: Jag kollar här (Helene visar) det här är forcing data, nu var det ju april då, så jag
kollar då hur det såg ut 29 april när det startade så kan man titta hur det såg ut med
vindar och avrinning, så har man vindhastighet och vindriktning och nu råkar det vara
relativt så det blir väldigt grovt, nu stämde det här för denna period annars får jag
skjuta tidsserien framåt eller bakåt, men jag kan inte skjuta hur långt som helst i juli
är ju vattentemperaturerna för höga. Men jag försöker anpassa lite grann med tanke
på hur vindstyrka och vindriktning ser ut, den blir ju inte så bra på det sätt.

ASTOR: men det ser ju intuitivt ut och lätt att använda?

HELENE: Den är väldigt lätt att använda, här om man ska göra ett nytt spill scenario sätter man
ut med hjälp av en liten positionsmarkör eller skriver in koordinaterna och sen klickar
man på vilket djup och sedan anger vilket ämne, [kan inte avgöra vad som sägs här],
och vi sätter den här och sedan frågar programmet efter hur mycket kubik i sekunden
och sedan vilken koncentration vilket är i 1/100 ml det här är ju för en bakterie då och
sedan anger jag hur länge det pågår, sedan då hur länge jag vill simulera den här
spridningen den sätter ut hur lång tid det här tar och sedan om det bryts ned eller inte.
Så kan jag ta en annan position för att ta emot datan än dom givna som finns redan så
kan jag få ut tidsserier för det som vi har eller visuellt. Så det är väldigt bra det här
verktyget på det sättet. Lätt och bra.

ASTOR: Vad bra, tack!

HELENE: Om ni vill kolla vidare på något liknande skulle jag rekommendera att kolla på
examensarbetet som studerat ekoln genom den här modellen där bör det stå om de
hydrodynamiska funktionerna och liknande samt utbyggnader där dom mäter pfas och
grejjer. Det borde ni fråga Stefan om för då kan kolla om funktionerna skiljer sig från
görans och den här.



ASTOR: Ja, men du sa att i exjobben använder dom sig av nedbrytning, har dom byggt på det
kan du använda det i din modell?

HELENE: Nej jag kan inte kolla nedbrytning.

ASTOR: Ah ok, så det är separat?

HELENE: Det är någon som har haft licensen och sedan haft en modellapplikation och lagt in
djupdata och beskrivningarna av den hydrauliska modellen och sedan kan man jobba
utifrån den och lägga på funktioner då och om man har den uppsättningen men vi har
inter det så vi kan inte göra det vi får begära att dhi får göra det. Men vi har
presenterat de här exjobben som rullat och visat att det har väldigt bra funktioner till
exempel det här med pfas, men det handlar om deras (dhi) vilja att bygga in, men det
kanske ni kan höra med stefan om den hydrauliska modellen, för det är ju vad görans
är idag då kan ni jämföra dom. Men nu måste jag avvika ser jag.

ASTOR & THE CREW: Tack så mycket!
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Tid:
Plats:

Närvarande:
Personer

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1) Meddelanden
Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet eller
annan löpande verksamhet.

2) Lägesrapport
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från projektplaneringen
eller vad som beslutades vid förra projektgruppmötet. Man rapporterar avvikelse från vad som
planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta.

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är genomförda
och markeras som klara i ärendeloggen.

3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje beslut
ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, åtgärd/uppgift
ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen.

4) Till nästa gång
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för att
det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut).

Vid protokollet
Skriv in namn

Justeras
Skriv in namn



Litteraturstudie
Dela upp sökord
“hydrodynamic modelling”

Projektplan punkter (exempel):
● Vad kommer projektet leverera?
● Hur kommer det att levereras?
● När kommer det levereras?
● Varför genomförs projektet?
● Hur mycket kommer projektet kosta?
● Generell tidsplan?

större måndagsmöten där plan inför veckan läggs upp

Huvudansvar
Mötestider, deadline samt kontakt: Tim Nedergård
LaTeX: Astor Gulz
Förstudie: Astor Gulz
Sekreterare: Amanda Johansson
Genomläsare: Amanda & Simon
Mendely: Lovis och Astor
Projektplansmall - Anton och Simon tar fram plan
ansvarsområden inom projektplan:

- bakgrund till projektet - preliminärt simon
- syfte och mål med projektet - preliminärt simon
- metod
- strategi -
- tidsplan -
-

Amanda och Lovis och övriga som kan ses torsdag eftermiddag på zoom och kollar på projektplanen

MÖTEN MÅNDAGAR: 10-11 varje måndag
Alla förväntas lägga 6 timmar per dagar

Till imorgon:
- kom på frågor till Stephan
- kolla på videos

Möte 13-15 Onsdag 30/3
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https://uu-se.zoom.us/my/ekaterinasokolova

Agenda

I framtiden vill Ekaterina att vi kommer med en agenda.

Introduktion
Viktiga datum (alla datum är införda i gruppens schema av Tim)
29 mars första datum för handledarmöte
4 april presenteras projektplaner. Ekaterina behöver godkänna denna.
1 h handledning per vecka
Skicka utkast till ekaterina senast kvällen innan nästa handledning

- Chansade på att boka under workshopen, isåfall ska vi skicka utkast  av projektplan till
torsdag eftermiddag

1/4 9:00 - möte med Ekaterina
20 april - förstudie klar

- Handledning torsdag 7/4 13:00
- Handledning tisdag 19/4 9:00

- Ska skicka förstudie under påskveckan senast fredag
- Feedback förstudie och inför mittredovisning

25/4 - mittredovisning
- 28/4 15:00 - feedback från mittredovisning

13/5 12:00  - första versionen av slutrapporten laddas upp
- 4/5 9:00 - diskutera hur det går
- 11/5 9:00

- Skicka in utkast på slutrapport den 10/5
- 17/5 9:00 - tid för återkoppling av utkast på slutrapport

30/5 8:15-17:00 - slutpresentation och opponering
- 24/5 13:00 - prata om rapport och prata om presentationen

1/6 - omarbetad slutrapport in
- 2/6 9:00 - återkoppling på slutrapporten

3/6 - kursen slut, total rapport klar



Diskutera hur vi kommunicerar
Hur vi kommunicerar med Ekaterina

- Mejl
Underlättar om alla är med på kopia på mail för att slippa extra steg att vidarebefordra
Alltid bra att ange tidsramen - Ekaterina kommer tänka på oss i samband med möten och
förberedelse inför dem. Utöver det så har hon väldigt fullt upp. Därför är det viktigt att vi är tydliga
med frågor och kommer förberedda till möten. Skriv när vi senast behöver återkoppling i mailen för
att ge Ekatarina en tidsram så att vi inte väntar i onödan. Fundera isåfall när det är rimligt att
påminna, har hon glömt eller väntar bara till när vi skrev vi behövde återkoppling?
Kommunikation och tydlighet är viktig!
Börja mailet med exempelvis “Hej Ekaterina” så hon vet vem mailet rör då alla är med i maillistan.
Mailadress: ekaterina.sokolova@geo.uu.se
Subject är viktigt, skriv huvudbudskap i mailen och kan skriva “kandidat”-ish i ämnet också

- Förberedelse inför möte
Alltid bra att skicka något inför mötet. T.ex. frågor så att Ekatarina kan kolla på dem innan mötet.
Vi ska dels skicka det vi kommit överens om, men också agenda och frågor om möjligt så ekaterina
hinner börja tänka innan
Är trevligt med möten på plats men kan ha zoomlänk ifall det behövs hybrid
Det kanske inte alltid funkar att komma, då meddelas vi av Ekaterina innan

- Dokumentation efter möte
Ska bestämmas inom gruppen
Bra om det finns en fil Ekaterina kan gå in och läsa hur det går. Exempelvis ge henne länken till vår
drive mapp

Förväntningar
Kommer förberedda till mötena och gärna lite innan
Skrivandet är en viktig del och hur texten utformas är viktig
En utmaning att arbeta i grupp, lägg tid på att ta fram regler för gruppen i början

- Ex konsekvenser och liknande
- Jämn arbetsbelastning
- Hur vill vi strukturera arbete

Förväntningar på ekaterina
- Bra kommunikation
- Bra feedback är viktig
-

Tips
- Läs internationellt - sverige har gjort liiite
- Org/review (?) artiklar i första hand
- Literaturstudie är första steget

- Hydrodynamisk modellering
- Kolla även på modellering på hav och andra sorters vattendrag
- Avgränsa inte till dricksvatten i första hand
- Sen avgränsar vi till sjöar och dricksvattenproduktion



- Disskutera vad vi inkluderar och exkluderar för sökord och fördela dessa
- Ca 20 st ord
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Tid: 8-9 30/3-2022

Meddelande från Stephan:

Plats: SLU/Zoom

“Jag har bokat ett mötesrum (Fyrisån MVM huset våning 4) på SLU imorgon mellan 8-9. Skicka ett

SMS (073 071 6710) till mig när ni är framme så kan jag släpper in er.”

Närvarande:

Zoom: Anton, Amanda, Simon, Ekaterina, Lovis

SLU: Tim, Astor, Stephan

Möte 30 mars:

Fråga Stephan om mail till Göran?

mail till modellforskare (Göran):

Viktiga datum som fungerar för stephan
● Han vill  ha max två möten till, gärna att vi hörs 19/4 (möte snabbt efter påsk)

● Stephan kan svara på mail t.o.m. torsdag 7/4 sen åker han på semester och är inte tillgänglig varken på

mail eller för möte innan 18/4

● Stephan skickar gärna görans mailadress till oss om vi frågar. Han sa att det är viktigt att vi formulerar

konkreta frågor till Göran för att han har ett väldigt fullt schema.

Syftet med projektet

Norrvatten är intresserade av hur modellen kan anpassas till ändamål Mälaren. Det finns sedan tidigare en

modell kalibrerad efter ett år som tar hänsyn till varifrån och när vattnet kommer. Modellen tar dock inte hänsyn

till biokemin bakom. Den kan simulera olyckor, risker samt simulera en organisms livstid från att den föds tills

tiden den dör, för ett års tid. I mälaren är det dock svårt att ta hänsyn till faktorer såsom vattenföring, djup,

skiktning och vågor. En modell som inte tar hänsyn till dessa faktorer är Norrvatten tveksamma till, de är även

tveksamma till modellen som bara är kalibrerad för ett år då den inte är representativ för längre perioder.

Besvarade frågor till mötet



Vilka är inparametrarna till modellen?

I dagsläget finns enbart temperatur som inparameter. Parametern används för att ta reda på skiktning samt

isbildning, det ger en bild över vilken nivå de behöver ta vatten.

Hur fungerar den modell som Norrvatten använder idag?

Det är en modell som tar hänsyn tillflöde enbart från några specifika inlopp under ett års tid. Deras andra modell

tar inte hänsyn till tillflödet men är öppen för allmänheten att använda, därför går den att äga och är möjlig att

utveckla. Modellerna kan användas i olika syften. Det är upp till Norrvatten att bestämma om de vill använda

den nya modellen med betydligt mer arbete som också har höga kostnader.

Vad finns det för andra modeller som kan vara intressanta?

Det finns en till modell från SMHI, den har en stor nackdel, den ser varje bassäng som en bassäng för sig. Man

kan säga något om vattnets ålder men inget om risker och varifrån vattnet kommer. Stoppas förorening in är den

direkt omblandad den andra modellen tar hänsyn till spridning mha vind och flöden.

SLU  har data över temp uppmätt från mälaren. De tar prover på 11 ställen 4(?) gånger per år/månad??

Den korta modellen har inte anpassat eftersom det är för dyrt

Kolla risker. Den ena modellen är hemlig och betalas för av NV. Den nya modellen är framtagen av en forskare

och vem som helst skulle kunna få den pga open access. Att ha en för bra modell är lite som att ha ett recept.

Temperaturen stämmer förvånansvärt bra i Görans modell med uppmätt data men det är något förvånande tycker

Stephan.

Hur ser randvillkoren ut för modellen och vilken data har använts för att ta fram den.

Kan komma fram till att det inte är lönsamt att göra ensam, finns andra aktörer som borde kunna vara

intresserade. Presentera drömscenariot som är dyrt, mellanscenario och ett billigt grundscenario med få

ändringar

Vänta med att maila och fråga om modellen tills vi har bättre koll och har konkreta frågor. Då kan vi få

reda på hur lång tid det skulle ta att göra en sådan kalibrering.

Kolla på SMHI’s  modell, den används nu, vi kan få tillgång till datan (via stephan). smhi är inte open access

men datan är tillgänglig

SMHI har gjort en modell för norrköping

Kan få mer info om hemlig modell om vi skriver ner frågor.

Då måste vi komma på en idé om hur vi ska jämföra: hur viktigt är det att kunna säga något om alger och färg på

vattnet. Också, det blir beräkningstungt, vad är rimligt att ha med i modellen.

Är det denna modell vi ska utvärdera eller modeller generellt eller finns det andra numeriska modeller vi

ska jämföra NV's modell med?



Vad är en bra metod att börja bearbeta?

Det är viktigt att göra en ordentlig litteraturstudie; hur långt har andra inom ämnet kommit och med vilket

resultat. Då får vi en uppfattning om hur rimligt det är. Det här blir vårat sätt att samla in argument för och

mot en viss insats (!) Jämförelsen är viktig, vi har ju idag inga argument eller kunskap om rimliga funktioner

och varför vissa är viktiga..

om vi kommer fram till astt den inte är värd att använda i tidigt skede. det är ett stort beslut så då måste vi vara

väldigt säkra och kunna styrka det med starka argument.  finns det kanske möjlighet att bara kalibrera delar av

mälaren

vattens uppehållstid i mälaren är tre år.

vad är relevant för dricksvatten

Hur kan vi som grupp lägga upp arbetsfördelningen?

Dela upp förstudien. Stephan ger exempel på vad/hur vi kan göra.

En person kan kolla på risker för dricksvattnet i mälaren. Det finns undersökningar för dricksvatten risker

SHU2018 och i mälaren. vad är vattenverken mest rädda för ska hända med mälaren. Det går att hitta underlag

på “mälarens hemsida”.

2-3 personer kan läsa på om modeller. Alla bygger samma underlag för hur modeller fungerar idag och sen kan

man dela upp så att en person kollar närmare på SMHI’s modell över sveriger sjöar. En person kollar på bra

modeller utomlands (finns mycket forskning om hav), och en person kollar närmare på hur Görans modell

fungerar. En bra början är  att kolla på ex-jobben (visar bra på tid), Ekaterina sitter på en skatt av info som

forskare inom området. vi måste själva lära oss att göra avgränsningar

Bra frågor som vi kan diskutera:

● En fråga är om det rimligt att använda modell - behöver följdfrågor

● Är modellen säker utifrån kalibreringarna?

● Vad finns det för risker för dricksvatten?

● Vore kul om i kunde göra någon form av modellering, det är bra om vi har en bra frågeställning till

modellen tills dess.

● Finns en poäng att få tag i göran innan påsk så vi hinner få svar

● Vad kan Görans modell göra just nu? Den kan modellera temperaturen.

● Vad har NV’s nuvarande modell. Och hur “bra” är den jämfört med Görans?

● Hur viktigt är det att kunna säga något om vattnets färg? Alger??

● Vi kan få tillgång till temperaturdata från intaget från 2012 och framåt av NV om vi frågar.

● Vi kan få data för det intagna vattnet av Stephan (från 2012 och framåt) som vi sedan kan jämföra med

Görans data. Vilken temperaturavvikelse är okej? Att ta sämre vatten gör det ca dubbelt så dyrt att rena

och ger mycket mera slam. Skulle det gå att se när det dåliga vattnet finns på ett visst djup t.ex.?

● Shyd (??) en modell som modellerar vatten i hela Sverige och hela Europa. modellerar hur varje

vattendroppe rör sig genom vattendrag i sverige - den visar hur näring rör sig i vattnet gör bedömning:

vad kan modellen idag göra (som den är nu), vad skulle den kunna göra i framtiden och vad finns för



andra alternativ. Behöver inte ens använda modeller, skulle kunna använda satellitdata. nu säger

stephan att den kan göra tempetraturberäkningar, vad skulle den kunna göra förutom detta. kolla i

litteratur, finns många modeller som använts i andra områden geografiskt och inom något andra

områden.

● (Rapport: home modell smhi 2010)
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Handledarmöte vecka 13
Datum: 2022-04-01

Tid: 09:00 - 10:00

Närvarande:

Plats: Ekaterina, Simon, Astor, Tim, Anton

Zoom: Amanda

Arbetsordning:

§1. Uppdatering, inbjudan till våra docs dokument.

vad i dokumentet ska vi dela med Ekaterina? Ska vi dela hela mappen eller bara
specifika saker?

Något som uppdateras löpande

Vi kan dela hela driven, Ekaterina loggar nog mest in om det blir problem.

Vi mailar länken till driven

§2. Återkoppling på mötet med Stephan.

har haft första möte med Stephan

§3. Genomgång av projektplan

vid feedback på skriven text börjar man ofta övergripande och går sedan in på språklig
nivå på stycken

Ekaterina frågar om det fanns instruktioner för hur den skulle skrivas. fanns ingen mall
så vi tog en vi hittade på internet

Lite väl omfattande för en projektplan. Vi har tagit bort många rubriker men fortfarande
omfattande

Vad är viktigt att ha med: tidsplan, bakgrund/introduktion, mål, metod, avgränsning tex
budget, kommunikation inom gruppen och med utomstående, arbetsfördelning. ta bort
vissa rubriker som vi kommer fram till inte behövs, eller omarbeta för att anpassa. finns



mallar för projektplan för exjobb. om vi redan har referenser bör detta inkluderas (tex
använt i bakgrunden).

Ordning på struktur:

- bakgrund/intro
- utmaningar med dricksvattenproduktionen

- börja brett, vad är svårt > mälarens risker > hantera risker mha
modeller

- vem är beställare - Norrvatten och vad de gör
- varför göra uppdraget, hur framtiden ser ut för sjön och vattenverk, hur

kan modellen hjälpa
- kan skriva om redan använda modeller och hur norrvatten arbetar med

sjön med nuvarande modell
- mål

- kolla på tre frågeställningar från stephan
- kan skriva något stort övergripande och sedan punkta upp delmål (max

fem) frågor ligger på annat ställe
- kalla det stora för syfte och specifika punkter för mål
- frågeställningar kan ligga under/efter frågeställningar

- målet måste konkretiseras
- syfte: max två meningar
- mål: punktlista inkompletta till hela meningar

- frågeställningar
- läs igenom lite artiklar om andra modeller så vi får grund att stå på plus

källor
- se över ordning på frågor
- parametrar är vagt ord

- indata, drivkrafter
- fundera på olika och lista
- handlar även om ökad funktionalitet i modellen

- ex alger, nedbrytning
- behöver lägga mycket tid på att formulera frågeställningar

- metod
- hur skiljer vi på förstudie och litteraturstudie

- alla projekt behöver någon form av litteraturstudie
- litteraturstudie

- olika studier kan ge oss olika vägledningar i hur vi ska göra
vårt projekt.

- Ekaterinas metod: bedöm en modell för att besvara
frågeställning

- man kan vara specifik i hur man genomför literaturstudien,
ex vilken litteratur man tittar på

- dela av metoden kan vara att köra modellen och att intervjua personer
med expertis

- förstudie måste vara med



- avgränsning, tex budget, tid - er, andra begränsningar
- kommunikation inom gruppen och andra utanför, arbetsfördelning
- tidsplan

- kolla om den går att göra finare
- kolla stavning
- alla tabeller och figurer ska ha en rubriktext

- nyckelreferenser

vi har externa avgränsningar, hur mycket tid kan vi få till projektet, från ekaterina,
stephan och göran

styckeindelning: fixa strukturen, skapa underrubriker

§4. Frågor till Ekaterina.

● Hur ska vi skilja på förstudie/litteraturstudie och metod/genomförande?
● WSB och omfattning i projektplan?

§5. Övrigt.

● byta tid/dag 28/4

lunchtid 28/4

om vi behöver hjälp med presentationen kan vi försöka maila
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Måndagsmöte vecka 14
Datum: 2022-04-04

Tid: 15:00-16:00

Plats: Öland, Geocentrum

Fikaansvarig: Tim

Närvarande: Tim, Lovis, Amanda, Astor

Zoom: Simon, Anton

Arbetsordning:

§1. Lägeskoll

Tim mår bra, har köat hela dagen utan resultat, har inte kommit igång än med kandidaten

Lovis mår bra, har också haft mycket annat, gjorde ppt i fredags

Astor mår bra och är trött, försöker förstå strukturen för kandidaten

Amanda mår bra, har haft mycket saker i huvudet

Simon, mår bra men har socit dåligt, allt fokus borta efter helgen

Anton känner som Simon, halvt död. Kul att komma igång.

§2. Revidering av fikaansvarig

Tim föreslår att vi skjuter fikaansvaret en vecka, alla godkänner.

Allt detta finns i planeringsdokumentet.

§3. Genomgång av projektplan

Ser bra ut, vi l’mnar till efter revidering

§4.  Planera redovisning av projektplan (powerpoint)

Sammanfattning: Lovis



Bakgrund: Simon

Syfte och mål: Tim

Metod: Astor

Avgränsningar: Lovis

Kommunikation och rapportering: Amanda

Tidsplan: Anton

§5. Tydligare uppdelning av förstudie?

astor föreslår att vi strukturerar upp hur de ska kolla på modellering. Skönt att tillsammans
bygga en uppfattning om vilken sorts information och artiklar som eftersöks

Modelleringsgänget ses 10:15 för att gå igenom

§6. Genomgång av veckoschema

Inför handledning: ses onsdag 15.15 för att gå igenom vad som ska diskuteras på
handledningen. Bra om frågor om vad som är lämpligt att kolla angående modeller

Insåg att det är mycket som ska vara klart till långfredagen så vi kommer få köra hårt. Kommer
att ha måndagsmöte måndagen under omtentaveckan.

§7. Övrigt

● Fråga Stephan vad modellen de använder heter?

Sammanställa om vi har frågor på mötet på onsdag. Astor mailar och frågar.
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Handledarmöte vecka 14
Datum: 2022-04-07

Tid: 13:00 - 14:00

Närvarande:

Arbetsordning:

§1. Uppdatering, fortfarande lite otydliga mål och svårt att lägga upp en plan.

Ekaterina kommenterar att vi inte har några nyckelreferenser

- nyckelreferenserna kan vara kortare studier

borde citera artiklar i bakgrundsinformationen - visa att vi har läst något

vi behöver få ordning på samarbetet, kommer annars att bli svårt sen (amanda har ett  förslag:
kortare möten dagligen)

målet behöver definieras tydligare, se kommentarer i ekaterinas dokument

- pratar vi om dricksvattenrening eller råvasttenkvaliten
- hur kan råvasttnets kvalitet påverka reningsprocessen
- rening dimensioneras mot inkommande vatten
- vad är de generella riskerna: kemikalier, cancerogena ämnen (?) tre olika

- kolla inte på beredning, vi kan rena bort allt
- kolla på vad som är riskerna för god råvattenkvalitet och för att skydda

vattentäkterna

dela upp oss så vi läser olika saker

- välj nyckelreferenser vi alla läser för förståelse
- några läser och skriver, någon lär sig klicka runt i modellen

§2. Frågor till Ekaterina.

● Är det MIKE 3 FM som Norrvatten använder nu? Och är det den dyra
modellen?

○ Ja
○ den är utvecklad genom åren, avancerad och dyr att använda. användning kräver

även en viss kompetens.



○ dynamiken har använts och ett gränssnitt har sparats för norrvatten
○ Det som tar flera dagar i modelleringen är dynamiken, hur vattnet blandas. Efter

flera resultat kan man sätta en tracer som programmet då beräknar med hjälp av
ekvationer. Genom gränssnittet kan norrvatten klicka och sätta in vad som hade
hänt om föroreningar hänt 2012. Situationen 2002 skulle kunna se annorlunda
ut. Kan välja situationer från 2012 som matchar dagenns förhållanden till bästa
mån.

● Det finns framförallt en mätstation i Adelsö för lufttemp, nederbörd, ska
den tas hänsyn till?

○ Felkällor till modellering är att det endast finns en mätstation, mätningar
stämmer då inte för hela sjön, hade det behövts fler mätstationer?

■ Ekaterina säger att hon inte vet hur bra modellen behöver vara, och det
avgör hur många stationer som behövs.

● Hur mycket ska vi sätta oss in i hur modeller fungerar? (modellerar)
○ En hel del! annarss blir det bara literaturstudie. kör norrvattens och Görans, hur

enkelt var det att implementera en situation?
○ måste läsa på ordentligt innan vi kör modellerna
○ ekaterina tycker det ska ingå i projektet att köra modellerna
○ ekaterina tycker vi ska jobba kvantitativt

■ hitta tio bästa artiklar med sökord vi bestämmer

● Vad är ett bra upplägg på förstudien generellt (det finns många
frågeställningar och de är svåra att dela upp)?

○ tims bild är att det är som en något bredare bakgrund än i slutgiltiga rapporten
på ca 10 sidor.

○ frågeställningar i lite ny formulering mer eller mindre
○ förslag på upplägg:

■ utmaning för tåvattenkvalitet / risker för dricksvattenproduktionen
(allmänt) 1 sida, 5-10 ref

■ utmaningar tillämpade till vår studie - utmaningar för mälaren i
kontexten dricksvattenförsörjning 1 sida, 5 ref

■ hydrodynamisk modellering 2 sidor, 10-15 ref
● ändamål - varför använda hydrodynamisk modellering
● processersom modellerna tar hänsyn till
● drivdata

■ hydrodynamisk modellering av mälaren 2 sidor, 5 ref
● görans modell
● norrvattens modell
● SMHs modell - seatrack

● Känner du till flera modeller som används idag?
● Tips på hur man läser vetenskapliga artiklar, samt att välja vetenskapliga

artiklar?
○ ekaterina söker:

■ på scopus.com
■ nyckelord: hydrodynamic (slipper hydrologic),
■ model***** för att inkludera: modelling, modell, models, etc.

● 2000 hits - för mycket
■ la till drinking: 77 → bättre
■ letar bland resulraten efter lämpliga svar



■ la till review: jämförande → fick inget lämpligt
■ developing best practice guidelines for lake modelling to inform

quantitative microbial risk assessment - bra match, kolla upp
■ sökte på de brauwere - bra författare inom området

○ få ner sökning till ca 70 → välj 10 bästa och läs abstracts
○ när vi har koll på mälarens risker kan vi också se vilka saker som är viktigast i

modelleringen
○ ekaterina vill att vi snart mailar innehållförteckning för förstudie, olika sökord

och rubriker

§3. Är det rimligt att göra en förstudie på “alla relevanta” parametrar i
sjömodellering? Nedan har vi hittat några parametrar som ingår i
hydrodynamiska modeller. Vi har en idé som är att stor del av arbetet skulle
kunna vara att rangordna dessa efter relevans?

kolla på det som de som tillverkat modellerna tyckte var viktigast i uppbyggnaden



§4. Avslut

förstudien ska in nästa fredag - då bör vi ha kunskap för att brja kontakta göran och stephan
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Uppdelning förstudie

● utmaning för råvattenkvalitet / risker för dricksvattenproduktionen (allmänt) 1 sida, 5-10
ref - Tim

● utmaningar tillämpade till vår studie - utmaningar för mälaren i kontexten
dricksvattenförsörjning 1 sida, 5 ref  - Amanda

● hydrodynamisk modellering 2 sidor, 10-15 ref
○ ändamål - varför använda hydrodynamisk modellering - Simon
○ processer som modellerna tar hänsyn till - Astor
○ Drivdata - Simon/Astor?

● hydrodynamisk modellering av mälaren 2 sidor, 5 ref
○ görans modell

■ drivvariabler
○ norrvattens modell - Lovis

■ Drivvariabler och allt kopplat till modellen
○ SMHIs modell - seatrack  -Anton

■ Drivvariabler
■ Lite mindre djupt

○ Katarinas 2 modeller? - Anton
■ Lite mindre djupt

Dagliga möten: 13:30

Amanda fixar zoomrum för allt.

Topic: KAND-22

Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting

https://uu-se.zoom.us/j/63341665835



Meeting ID: 633 4166 5835

Bättra kommunikationen

Deadlines:

Onsdag - börja formulera text

Fredag - klart
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Tid: 10:12
Plats: Blekinge

Närvarande: Amanda, Simon, Tim, Astor,
Zoom: Anton

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1) Meddelanden
Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet eller
annan löpande verksamhet.

Diskussion kring påskledighet: ledigt Fre-Mån
Förstudie första utkast: fredag
handledning Ekaterina: tis 9:00
Inlämning slutversion: ons 17:00

2) Lägesrapport
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från projektplaneringen
eller vad som beslutades vid förra projektgruppmötet. Man rapporterar avvikelse från vad
som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta.

Simon: sakta framåt. har börjat jobba rätt ordetligt på sin del. har fått ett ganska bra skelett. Traglar
mycket i samma vatten angående andra modeller. Kollar en hel del på andra modeller men har svårt
att hitta olika saker.

Tim: börjat komma igång, haft en riktigt bra morgon. Hittat en bauta-guideline från WHO. Finns även
livsmedelsverket och folkhälsomyndigheten. Hittade referens till verktyg som kollar hur mycket
patogener som släpps ut i vattnet.

Astor: Hade mycket skrivkramp förra veckan, är taggad nu!Ska kötta och få lite text. Håller på och
kollar på modeller och vilka processer som är relevanta. Håller det ytligt och går inte in på
beräkningsnivå. Svårt att välja relevanta parametrar.
Hur läser man en artikel?

- CtrlF “sökord”

Kan vara värt att kunna kolla på vilka beräkningar som sker, hur många steg, osv.

Anton: Det går, men det går upp och ner. Har flyt när man hittar en artikel, sen tar det tid att lea och
läsa. Blev lättare nu med uppdelning.

Amanda: Cyanoalert visar algblomning. Svårt att välja vad som är en betydande risker. Tråkigt att
bara hitta Stephans artiklar.

Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är genomförda
och markeras som klara i ärendeloggen.



3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje
beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring,
åtgärd/uppgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen.

Tim vill ha en egen rapport för sin del: Fixat!

4) Till nästa gång
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för att
det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut).

Vid protokollet
Skriv in namn

Justeras
Skriv in namn
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Handledarmöte vecka 16
Datum: 2022-04-19

Tid: 09:00 - 10.00

Närvarande: Amanda, Tim, Lovis, Anton, Astor

Arbetsordning:

§1. Genomgång av förstudie

● Bör inte finnas några stavningsfel när vi är 6 pers som lusläser
● Vi har kommit en god bit på vägen men använd de två dagarna väl och välj vilka

kommentarer som är rimliga att hinna med
● Ekaterina har många kommentarer då vi har gett mycket information
● Fundera kring strukturen, kan det gå att slå ihop och omstrukturera

○ behövs verkligen alla underrubriker
○ är texten kort kan de tas bort för att öka flytet. bra med underrubriker för

att komma igång
● mälaren - mer beskrivande rubrik - beskrivning av mälaren ganska kort - ta bort

underrubrik?
○ slå ihop övergödning och algblomning
○ behövs mer angående risker för dricksvattenkvalitet

● behövs mer om kemiska föreningar
● läs på kring naturligt organiskt material
● 5 kända modeller - bra, kanske bättre rubrik

○ finns en till modell som är gratis - har inte namn nu
○ kanske skriva något om studier som skapar egna modeller, så att läsaren

inte tror att det måste vara en av dessa
■ där är det snarare kod som är modell och inte programvara

○ struktera varje del för varje modell på samma sätt
○ saknade lite exempel i Deft3D

● 4 Hydrodynamiska modeller
○ osäker på om rubriken passar
○ många olika processer för olika risker

■ ta upp om vattenkvalitet igen så man inte glömmer
○ konceptuella modellen



■ pratar om 6 - steg, inspireras av detta när vi strukturerar resten av
avsnittt.

○ tänk om angående strukturen för 4.1, 4.2, 4.3 - korta och dålig struktur
○ referenshanteringen måste vara på samma sätt för varje referens

● förstudien bygger rapporten, behöver inte vara så fint indelat, blir mer finindelat
i rapporten

● ekaterina har tips om en sökning - ligger som kommentar i dokumentet

§2. Frågor

● Astor frågar om sex stegen - är det rimligt att skriva ganska exakt vad som redan
finns

○ svar: ska bygga vidare på det som redan finns för att slippa göra nytt
● ekaterina tror det kanske kan vara bra att slå ihop vissa delar och jobba

tillsammans - kan underlätta och ge bra nya idéer
○ risker och mälaren ska vara en grupp
○ 1, 2 , 3 behöver läsa igenom resten också
○ 3 se vad som är relevant i 4 för mälaren
○ 4 och 5 bör också jobba mer över gruppgränsen
○ 5 - lägg flest människor på detta

§3. Övergripande genomgång

● läs igenom allt och se över terminologi, samma fel kanske skrivs genom hela men
endast kommenteras i början

● hydrodynamiska modeller vs Hydrologiska modeller: läs på vad det ska kallas -
Ekaterina tror på hydrodynamiska

● Ekateringa tolkar corioliseffekten annorlunda
○ läs på noga

● är de angivna hydrodynamiska processerna för alla sjöar eller mälaren - det är
okej med alla sjöar nu

● med språk kan ekaterina mena att något inte stämmer, tex att språket är för
vardagligt

§4.  Steg framåt

● Nästa deadline - imorgon 17:00
● Mittredovisning nästa vecka: 25/4

○ skicka presentationen till ekaterina efteråt och fredagen innan
○
○ ska presentera 10 min hur projektet ligger till i förhållande till

projektplanen
○ ska innehålla detaljerad beskrivning av projektets metod

■ det vi kan göra är
● läsa på
● bekanta oss med befintliga modeller



● ta kontakt med stephan och fråga om vi får köra norrvattens
modell

● intervjua göran och försöka få tillgång till modellen
○ utgå från sex stegen
○ vilka data användes
○ hur har du kalibrerat, mha vilken data
○ vilka begränsningar ser du
○ hur har vind hanteras
○ har han använt samma bytometri
○ gärna mera än en timma

● intervjun kommer vara en del av metoden
● kanske även intervjua norrvatten - han svarar på samma

frågor som göran
○ dokumentera svar på bra sätt

● litteraturgenomgång
○ på god väg men behöver fortsätta

● kör gärna båda modellerna
● bra för oss att tydligt första deras behov, kanske intervjua

deras råvattenexpert
○ hade varit bra med två intervjuer på norrvatten - en

kring deras behov
○ intervjua antingen Stephan eller annan expert

● borde konna nå alla våra mål med studien genom
litteraturstudie, intervjuer och att testköra modeller

●
● krav på rapporten finns att göra en osäkerhetsanalys

○ generella begränsningar med modellerna
● bra att maila stephan idag så vi har bestämt ett möte med stephan innan

mittredovisning
● utifrån norrvattens råvattenkvalitetsproblem, definiera scenarier att köra i båda

modellerna (samma i båda). Då kan vi jämföra båda modellerna. Då får vi lite
kvantitativt material

○ kommer bli olika för har nog olika kalibrering
○ men bra för att se vilka skillnader som finns, vad som behöver

implementeras kanske blir tydligare
● funsera på hur vi beskriver modellerna idag

○ hur har norrvatten satt upp sin modell och hur har göran satt upp sin
modell

§5.
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Tid: 10:22
Plats: Blekinge

Närvarande: Amanda, Tim, Anton
Zoom: Astor, Sinom, Lovis

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)

1) Meddelanden
Här meddelas sådant som har gemensamt intresse men som inte hör till någon aktivitet eller
annan löpande verksamhet.

Hur bokar vi intervju med Stephan
- skriv i mailet att vi vill göra intervju, fråga om separast eller i anslutning till intervjun. Vi

måste få ut vad som är intressant för dom. Skriva vilka oråden vi vill intervjua inom och vem
han tror är kompetent nog att svara på frångorna

- frågor
- vad är dera största problem i dagsläget - kan ju avvika från det vi tror är största

problemet . hör i mailet hur han vill lägga upp det och ta ett möte så fort som möjligt.
- ha agenda klar innan mötet osch skicka en dag innan
- är nog bra att skilja på mötet och intervjun - olika saker diskuteras och intervjufrågorna får

han inte tillgång till innan
till göran

- färst öppna upp och se vad det finns för möjligheter
- modellen

- astor tolkar att man kan se temperaturens spridning genom mälaren mha strömningar
osv

- försöka få till i början på nästa vecka
prio

- få klar förstudien till imorgon
- ha möte torsdag morgon för uppstart
- AW: lördag!!!

plan:
- börja med att se över sina egna kommentarer idag, hjälp varandra när klara
- se över referenser: författare som saknas och felformatterade referenser
- när man känner att man gjort det viktiga på sin del, hjälp någon annan som har mycket att

göra
Möte 10:00 imorgon onsdag

2) Lägesrapport
Rapport från varje pågående aktivitet. Rapporteringen sker utgående från projektplaneringen
eller vad som beslutades vid förra projektgruppmötet. Man rapporterar avvikelse från vad
som planerats. Om allt arbete löper enligt plan redovisas endast detta.



Om det finns tidigare beslut om ändringar och åtgärder redovisas här att de är genomförda
och markeras som klara i ärendeloggen.

3) Ändringar och åtgärder/uppgifter
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje
beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring,
åtgärd/uppgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen.

4) Till nästa gång
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar för att
det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut).

Vid protokollet
Skriv in namn

Justeras
Skriv in namn
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Innan mittredovisning ska metoddel vara väldigt påbörjad
- Metod innehåll

- Intervjumetodik
- Literaturstudie
- Metod för testkörning av modeller

Ska skriva intervjufrågor och ha dessa klarra till tisdag
- Innan de räknas som klara ska de granskas och testköras

Behöver kolla upp vilka krav som finns inför slutrapport och se över hur vi ska få gjort det
Lovis och Tim jobbar med mittredovisningen och ansvarar för presentation
Amanda skriver intervjudel för metod
Anton kör metod för testkörning av modeller
Amanda och Anton delar på metod för literaturstudie
Astor och Simon ansvarar för intervjun

- Skriver frågor
- Analyserar frågor
- Testkör frågor

Måndagsmöte innan presentation: 13:15
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1§ Möte med Stephan imorgon
- Vill fråga stephan vad vi ska fråga göran

- Simon känner sig kompetenslös
- Vill kolla med Stephan hur han tycker vi ligger till - visa projektplan och så
- Måste få ut från stephan vad som är viktigt för honom att veta från göran
- Plan är att börja med att visa och diskutera vår game-plan
- Borde fråga Stephan vad dom har mest problem med i sin rening
- Även fråga vad dom idasg använder sin modell till, vad använder dom modellen till idag?
- Lång diskussion kring hur vi tror att modellen fungerar och hur kalibreringen faktiskt används

- Måste fråga Stephan

2§ Möte med Ekaterina torsdag
- Ska fråga Ekaterina om det är nödvändigt eller en bra idé att testa MIKE 3 FM
- Pratar om det efter mötena med Stephan och Göran
- Skicka frågor till mötet med Göran och ber henne kolla igenom inför intervjun, imorgon tisdag

2§ Mittredovisning
- Känns lugnt

3§ Inför intervju onsdag
- Alla ses på plats och Tim bokar ett grupprum.
- Kan vara värt att fråga om felprocent
- Spelar in, två antecknar, en följer med och en intervjuar

- Astor intervjuar, Simon är backup, Anton ör backup-backup, Amanda och Tim antecknar
och Lovis är backup-antecknare

- Behöver joba mer tillsammans för att få ihop intervjun
- Ska skriva frågor och syfte så det är tydligt vad vi vill ha svar på och om det är vad vi får svar på

nu

4§ Övrigt
- Hur jämför man två modeller?

- Kan jämföra resultat när man kört
- Kan formulera en kravprofil för modellen från Stephan - och sen jämföra med denna

- Fungerar det med arbetstider så som vi kör nu?
- Hade varit skönt att kunna sitta tillsammans någon timma om dagen
- Testar med att köra våra dagliga checkins på plats
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1§ Berätta om hur långt vi kommit hittills
- Vi går igenom mittredovisning för att visa vart vi kommit

Tim går igenom ppt och Stephan säger att syfte och mål är mycket bra. Stephan tycker vi ska testa Görans
modell och testa i relation  till några risker exempelvis testa en specifik punkt som sopanläggning.
Han frågar oss hur vi känner att vi ligger till. Vi svarar gul/orange men det känns inte orange för Stephan.

2§ Frågor till Norrvatten
1. Om vi vill intervjua någon på Norrvatten om risker vid deras process och modellering, dig

eller någon annan?
Stephan nämner någon som heter Helen som ansvarar för modellen (MIKE 3 FM) som de
använder idag. Hon är väldigt upptagen men vi kunna få en mail till henne och om vi har tur
kunna ha ett 20 min möte med henne. Han rekommenderar oss att maila 4 smarta frågor till henne
(Ex: vad skulle ni göra utan modellen? Vilken typ av utsläpp behandlas mest? {Stephan tror olja
och bakteier}) där sista är: Har du möjlighet att ha ett 20 min möte med oss?

Stephan pratade också om möjligheten för oss att följa med honom till Norrvatten och jobba där
en dag. Också att han visar oss runt i reningsverket. Detta bör vi ligga på honom om för att få det
att hända.

2. Vilka faktorer gällande råvattenkvalitet är mest relevanta för er idag?
De har utmaningar med mikrobiologiska risker. Om 5-6 år har man ultrafilter så varken bakterier eller
virus kan komma igenom. Har reningsverk i Bro och Upplandsverket händer ofta spill, exempelvis en
damm som rann ut. Olja instrument som mäter PAH (pH?????)  vid intaget, filtret fungerar så att de måsta
aktivera det för att det ska fungera och därför är det bra för dem att ha ett hum om när olja kommer fram
till dem. Annars kan det bli väldigt dyrt och de behöver använda “pulverkol”. De vill alltså gärna veta när
olja kommer fram.
Flera båtar som paserar varje dag och en bilväg nära så en lastbil kan köra av bron, kort uppehållstid.
Förgiftningshotet men är inget man räknar med.

År 2000 Stora förändring kan skapa ändring i kvalite. Har mätare som mäter och anpassar beroende på
aluminium osv.

Ett intresse för dem gällande Görans modell är att man hade kunna använda den till att simulera tex 30 år
framåt, kolla störtregn och få veta vad som hade hänt, för trygghet. Denna frihet finns inte i deras
sammarbete med DHI utan skulle kosta dem mycket.

3. Är det MIKE 3 FM som ni använder idag?
Ja, skapad av DHI och betalar abonnemang som är jobbigt i längden.
Kan inte göra ändringar till modellen idag. DHI sköter validering och kalibrering. Som gjordes 2012 över
bara ett år.



4. Vad används er modell till idag?
a) Hur ni använder den från “start till slut”?

En person använder modellen (helen) är uppströmsansvarig. Hon jobbar med varningscentraler som ringer
henne när olyckor osv skett i anslutning till vatten som de använder i regningsverket. Hon sätter sig då
och modellerar den utsläppspunkt, volymer, flöden osv som hon har tillgång till och kan då få en inblick i
riskerna. Stephan säger att det händer ibland, ungerfär var tredje vecka är det något av hög relevans som
är bra för dem att modellera.

Den används för exemplevis olja, jämför med hydrologisk modell som är likt nuläget, skitkat eller
oskiktat? Gör flera simuleringar som tar timmar eller dagar som visar spridning. Från det kan man
bestämma åtgärder.

Hydrauliska bortkopplad från det hydrokemiska?? Hydrauliska måste man inte köra om utan man har ett
underlag för hur hydrodynamiken fungerar och kan använda den datan till att skapa punktkällor som
modelleras mha den dynamik som finns. Han tror det är det som är i Görans modell…
Man delar upp i boxar i djup och höjd, närmare upptaget är det högre upplösning vilket är viktigt eftersom
att omblandningstiden är så mycket kortare. Göran har redan kört flera år så går att hämta.

Helen loggar in på skyddad server som DHI troligen äger.
5. Kemiska komponenten är den med i mike 3?

Nej men Ekatarina var med och byggde ut den kemiska/biologiska  modellen? (Fråga Ekaterina)
Mjukvaran ägs av DHI men intressanta är nedbrytningshastighet och det är troligt att ekatarina varit med i
det. Används flera gånger per år kanske var tredje var fjärde vecka används MIKE 3. SEATRACK
används och kan fråga om skillnader.

6. Hur implementeras QMRA i dagens modell?
Är en modul som tillhör.

7. Hur mycket har Norrvatten modifierat MIKE 3 FM modellen?
De har inte modifierat modellen, det är en färdig modell som är inköpt

3§ Frågor om intervjun med Göran
1. Den data som ni har över Görans modell, hur kom ni fram till den?

Göran har hållit föredrag för Norrvatten och Sthml Vatten 2 ggr. Då körde han simuleringar och
de har påbörjat en dialog redan.

2. Vad vet ni om Görans modell?
Han har även modell över andra sjöar, vänern vättern.
Har inte använt hans modell men varit med på 2 möten där göran presenterade.
Han visade 3 applikationer, temperaturskiktning påverkas mycket av det, spridningssimuleringar väldigt
intressant för norrvatten,
Hur djup sjön är på olika ställen var djuphål existerar och vilka områden som kan bli anaeroba.
Fysikaliska modellen som göran kan ge. Kan ge information om intaget exempelvis är bra kan se om man



vill ha flera intag och ta in vatten från olika platser och nivåer. Ultrafiltermembran gillar inte kallt vatten.
Stockholm vatten kan också sett görans modell-

3. Vad är viktigt för er att veta om Görans modell?
Stephans största fråga är med, vilka begränsningar har modellen, temperatur mätningen är imponerande.
Kemiska risker är viktigt vart vattnet kommer inte bara temperatur.
Roligt att se hur lång tid man kan lita på modellen baserat på omsättningen på en del av sjön. Olika vatten
omsätts olika fort, om man har en bra bild vart vattenkemin är nu, hur lång tid är resultatet pålitligt. Om
man gör spridningsberäkningar hur länge är de pålitligt. Kan få modellen men se att redan idag kan man
göra ädringar hade varit bra. Bygga på modellen men blir dyrare, begränsningar som finns för att utvidga
för att se exempelvis 500m längre.

Modellen räknar inte in intag, uttag eller nederbörd. Räknar görans modell in avdunstning?
Skulle mälaren torka ut efter 100 år av modellen??
Modellen kan kanske göra klimatsimuleringar, borde kunna leka med olika klimat exempelvis med moln
eller sol, Hur ändras en viktig parameter i sjön exempelvis temperatur. Skulle kunna göra med mike 3
men måste betala.
Är görans modell gratis? Göran är professor och gillar att testa. Han frågar norrvatten om bidrag för
temperaturgivare men är mest intresserad av sjön och hur den fungerar, men kommer inte ta betalt för
modellen av norrvatten. Tog fram hypsografisk kurva från smhi, underliggande ekvationer är densamma
för alla sjöar. Kan modellen kan ha hög upplösning men har visat dygns upplösning. Finns indatan?
Nederbörd mäts inte oftare än en gång i timmen, inte så bra mätningar för vindhastighet hur känslig är
modellen? Om man skulle vilja använda görans modell måste det finnas rutin hur man interpolerar värden
och granskar data. Indatan och drivdatan kan vara ett helvete, har man en modell finns en indatafil
någonstan som de har gjort. Behövs många mätningar för att validera men.

Det man inte kan få i Görans modell i nuläget är hur gammalt vatten är. Eftersom har modellerar skiktning
är det troligt att man kan modellera rörelse. Vad som händer i en bassäng är mest intressant för
Norrvatten, finns en home modell som används som också kan visa temperatur. Smhi gör inget utan
uppdrag, staten måste gå in då.

Fråga till helen vad hon vet om andra pågående processer och kanske fråga SMHI om det kommer ske
något. Jämför data från SLU data med data med modeller, har upplösta data av temperatur och syrgas för
varannan meter som man jämför med modeller.

Västerås kör inte mike, Stockholm kanske använder Seatrack, kan bli ett gemensamt arbete med andra
vattenverk att utveckla Görans modell.
Göran färgade flödena så man kunde se hur ämnet sprids ut under sin presentation kort tid typ 3 veckor.
Vattenståndsmätningar finns i mälaren hur går det med i modellen. Har inte så bra vattenföringsdata för
mälaren
Vatten Web, kan man klicka runt lite på sjön.

4. Har vi en chans till att köra Görans modell tror du?
Den drivs av, vind sol och temp. (kanske moln?)
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Handledarmöte vecka 16
Datum: 2022-04-28

Tid: 12:00 - 13:00

Närvarande: Astor och Ekaterina

Zoom: Resten

Arbetsordning:

§1. Frågor gällande förstudie

● Anledning till varför R. Lindqvist (sid.2) är med är att det finns två författare med
efternamnet Lindqvist. Fel?

● Specifika fel med referenslistan?
- rörigt med versaler, kursivt och olika typsnitt
- skriver inte månad för vetenskapliga artiklar

- gör detta konsekvent
- delatares - bra med länk
- DHI - mer beskrivande titel?
- titlar: genomgående samma (kursivt är nog bäst)

§2. Mittredovisning

● Uppdatering.

Tim berättar hur mittredovisningen gick till

Ekaterina säger att vi borde testat frågorna, tiden räckte inte för att testa men fungerade bra
ändå.

Stephan har mailat Helene om möjlighet till en 20 min intervju

Intervjuerna kommer att ha olika syften - då är det helt okej att fråga olika frågor. Men vill vi få
koll på modellerna bör vi fråga samma frågor för att kunna jämföra

Kan fråga Frida Ekman som gjorde exjobb där

- jobbar på stockholm vatten och avlopp (?) som har samma vattentäkt
- https://www.linkedin.com/in/fridaekman/
- har modellerat ekoln som ex-jobb

§3. Övergripande uppdatering kring möten med Stephan och Göran

Stephan:

● Han berättade att de främst använder modellering för att förutspå spridning.



● Var Ekaterina med och “byggde” ut den kemiska/biologiska komponenten till
modellen som Norrvatten använder idag?

● Kemiska och biologiska risker är viktiga för Norrvatten att kunna modellera.
● Intresset för Görans modell verkade handla mycket om möjligheten att simulera

framtida scenarion (30 år framåt, vad händer om det störtregnar etc.)
- gissar att man vill ha möjlighet att byta ut vissa indata för att kunna köra om modellen

och få andra resultat
- Ekaterina skickar lite presentationsbilder från sitt undervisningsmaterial

- hon har även en övning som vi kan göra om vi vill, om vi inte får tillgång till några
andra modeller

- om görans modell kan släppa ut färg är det ganska få steg kvar, bara några ekvationer till
● Tillgång till MIKE 3 FM verkar krångligt, men vi kan testa att ställa några frågor

gällande modellen och Norrvattens modellverksamhet till Helen (ansvarig för
modeller på Norrvatten).

- Nu jobbar man på att få in fler hydrologiska år
- hydrodynamik har flera beräkningstunga ekvationer, föroreningar är lättare att beräkna
- ekvationer som beskriver oljeutsläpp och hur oljan rör sig
- för kemiska ämnen använder de tracer
- för att beskriva hur föroreningar sprider sig behöver man hydrodynamiska modeller,

men även tracer ekvationer utöver detta för att förstå spridningen
- vissa vattenkvalitetsproblem är mer komplexa, tex algblomning: bryts ned, äts upp,

sedimenteras osv
- olja är lite mer komplaxt, behöver ta hänsyn till densitet och liknande

Göran:

● Vi har spelat in mötet och transkriberat det.
● Görans modell är inte uppdelad i ett meshnät utan räknar Mälaren som en stor

bassäng (Problem för spridningsberäkningar?).
- upplösningen är intressant
- använder sig av ett meshnät men delar inte upp mälaren i bassänger
- skriv mer om mitgcm i rapporten
-
● Vi har möjlighet att testköra Görans modell och behöver sätta upp en rimlig

frågeställning för den testkörningen. T.ex. färglägga ett område (avfall) och se hur
spridningen ser ut?

- hur tänker vi kring tidsplan
- behöver köra modellen när vi har lite mer kött på benen
- vi är lite osäkra kring deadlines för individuella uppgifter

§4.  Steg framåt

- ekaterina funderar på om vi ska skicka in nåot mer ofärdigt innan den 10/5 så att vi kan
ändra riktning innan vi gått för långt åt något håll eller annat tar bort inlämningen 10/5



och skickar istället ett ännu “råare” utkast 6/5  och tar ett handledaremöte 10/5
9:00-10:00 istället för 11/5 9:00-10:00

- behöver inte vara särskilt färdigt
- tänk på rubrikerna - behöver vara logiskt
- tänk på hur vi återanvänder text från förstudien och vart den kommer in
- kan vara bra om man kan skapa förståelser för andra modeller men svårt att få till

praktiskt, är bra att ta fyra timmar och köra ekaterinas övning
- struktur

- intro
- bakgrund
- metod
- resultat

- helst tabeller och figurer (ca 10 är bra antal)
- upprepa inte det som visas i en figur/tabell i text för mycket

- diskussion
- tolka resultat i kontext av andra studier och vad den betyder i en större

kontext
- slutsats

- helst i punktform som tydligt kopplas till våra mål
- bilagor

- intervjufrågor
- intervjusvar
- video?
- resultat från modelleringar

- allt ska kopplas till våra mål, som får revideras under tiden
- varje rubrik kopplar tillbaka
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1§ Catch-up
- Har överlag gått bra att transkribera, ibland svårt att höra
- Alla blev klara
- Simon och Tim är borta torsdag-fredag

- Tim har FUM tisdag onsdag
- Fredag är den enda som går bort helt
- Simon kan jobba på distans

- Helen kan ha intervju onsdag-torsdag

2§ Upplägg för veckan
- Amanda - fortsätter på analysmetoder
- Anton - skriver PM vetenskapligt skrivande
- Astor & Anton- för över förstudien och ser över vad vi behöver kolla mer på, och skriver

bakgrund om MIT-GCM
- Tim - Skriv intervjufrågor till intervju med Helen

- Skriver och testar
- Simon förbereder inför körning av modell
- Simon och Astor gör Ekaterinas övning
- Lovis ser över literatursök metod

- Sökord, analys, och resultathantering
- Om man blir klar innan imorgons möte kan man…:

- Läsa gamla kand-arbeten
- Börja literatursöka vad som kan vara relevant för resultat
- Admin - kolla igenom, organisera, ladda upp rapporter
- Kolla inför handledarmöte

Saker vi behöver göra:
Överföra förstudie till slutrapport. Astor

- Skriva rubriker till rapporten och strukturera rubriker
- Fylla ut med t.ex. MIT-GCM
- Bakgrund - Risker, mälaren omfång (inte nödvändigtvis risker i mälaren), andra modeller.

PM om hur man skriver vetenskapliga artiklar
Förbereda/köra Görans modell
Intervju med Helen

- Syfte att förstå deras behov och hur de använder modellen
Resultat

- Presenteras i form av trappa?
- Vad vill vi ha för resultat
- Utveckla risker i mälaren

Köra modellen
- Simon har gjort ett superdator konto

Metod



- Metod för litteraturstudie, hur ska den presenteras och analyseras
Diskussion
Resultat

- Riskavvägningstabell från rapport RISKER I MÄLAREN (eller liknande namn)
Literatursök

3§ Skriva PM
- Anton skriver

4§ Handledning onsdag
- Pratar om imorgon samt börjar fundera om man blir klar idag

5§ Inför Norrvatten intervju
- Tim fixar

6§ Övrigt
- Kör möte 10:00 imorgon och resten av veckan
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Handledarmöte vecka 18
Datum: 2022-05-04

Tid: 09:00 - 10:00

Närvarande: Anton, Amanda, Lovis, Astor

Zoom: Simon, Tim

Arbetsordning:

§1. Uppdatering

- ta kontakt med Frida
- Simon uppdaterar om hur det går med simulering i görans modell

- ekaterina undrar om det finns uder interface till MITgcm eller bara kod
- bara kod verkar det som

- man måste koda in alla ändringar, kommer göran visa?
- ja, senare
- värt att spela in

- fundera innehållsmässigt vilket scenario vi ska köra, vad är värdefullt
- stephan var intresserad av utsläpp från båt, trafik eller avfall i närheten

- intressant att se upplösningen i det område
- Ekaterina har åsikten att man bygger en modell för ändamålet, konsulter

jobbar inte så - de bygger en för alla
- vilken tidsperiod ligger i görans modell

- 2017 har vi för oss
- behöver få reda på vilken indata som används
- tidsperiod och indata är viktigt

- scenariet måste vara meningsfullt, visar på funktionaliteten och besvarar en
fråga

§2. Frågor

- Kolla på frågeställning 2 i rapporten
- Hur förhåller sig MITgcm med MIKE 3 FM?

- jämför uppsättningen av modellerna var för sig
- jämför vi tillämpningen av programvaran. sätt kriterier utifrån vad vi

jämför
- ursprungstanken med att beskriva programvaran kommer att komma in i

uppsättningen
- kan jämföra i tabellformat
- pros/cons

- Hur formuleras denna fråga på bästa sätt?
- frågeställningar kan formuleras vassare nu när vi har mer kunskap



- Mål
- ska vara med i slutrapporten
- kan ha både frågor och mål i slutet av introduktionen
- i mål är ofta tillvägagångssättet inkluderat

- När man säger Mike 3 är modellerad 2012 menar man validerad 2012 men modellerar
aktuell data?

- man bygger en uppsättning som man använder
- när man använder den uppsättningen “kör” man den perioden
- när man validerar sätter man in dasta och kollar hur det stämmer
- stämmer det så kalibrerar man - är man noggrann över 1-2 år
- en statistisk modell är baserad på data och kan bli svår att tillämpa utanför den

perioden
- kört 2012, sparat tunga resultat (hydrodynamik, beräkningar) och byggt ett

system så att när norrvatten vill köra en simulering så är hydrodynamiken
sparad och dessa beräkningar kan användas

- finns det funktionalitet i görans modell att spara hydrodynamik , just nu går inte
det på norrvattens modell (????)

-
- Kommentar om 2007

- kan vara att det är en gammal källa, men står 2007 i rapporten

§3. Förstudie

- Behöver vi revidera eller räcker det med att ändra i bakgrund?
- revidera och lägg in i rapporten
- förstudien är godkänd men feedback behöver revideras i rapport

jobba med rubriker nu innan all text är på plats, sen kan de tas bort

§4.  Metodfrågor

Intervjuanalys

- Svårt att ha som kvantitativ data, Amanda har koll kör på hennes sätt.

Litteraturstudie

- behöver vi metod för hur vi tar till oss information?
- Det finns steg, inclusion exclusion criteria.
- Bra att redovisa sökord, beskriva hur man tänkt när man valt studie.
- Svårt att vara noggrann i efterhand.
- Hade ett förslag att vi skulle citera fler källor, Bra att ha flera källor.
- DHI har vetenskapliga användningar, försöka citera dessa.
- förslag: sök GCM AND lake AND model****

§5.  Övriga frågor

- DHI tar betalt för utveckling av programvaran och uppsättning
- kan försöka prata med dom som skapade DHI
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1§ Catch-up
- Astor har kollat referenserna, några behöver lägga till länk eller info, har gjort en lista med dom

som behöver fixas som ligger i stora mappen
- Amanda ska kolla igenom så att bok-referenser stämmer överens med SLUs system

- Tim håller på med resultat för risker
- Framförallt farleder - borde vara klar runt 3-4 idag
- Finns en farled som är lite som E4an för båttrafik och fraktskepp

2§ Upplägg för veckan
- Jämföra modellerna

- Från förstudie, intervjuerna
- För och nackedelar med modellerna mot varandra

- Klura på tabeller för resultat från intervjuer
- Återkoppling från utkast 9-10 tisdag

Saker vi behöver göra:
Överföra förstudie till slutrapport. Astor
PM om hur man skriver vetenskapliga artiklar
Förbereda/köra Görans modell
Intervju med Helen

- Analys
Resultat

- Presentation av intervjuresultat
- Riskavvägningstabell från rapport RISKER I MÄLAREN (eller liknande namn) för att väga

risker??
Köra modellen

-
Metod
Diskussion
Resultat
Literatursök

3§ Skriva PM
- Är ett senare problem?

4§ Handledning tisdag
- Frågor:

- Ska vi ha med om andra modeller?
- Hur lägger vi upp och presenterar resultatet?

6§ Övrigt
- Möte imorgon 10:15
- Alla möten 10:15 denna vecka
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Handledarmöte vecka 18
Datum: 2022-05-10

Tid: 09:00 - 10:00

Närvarande via Zoom: Alla

Arbetsordning:

§1. Uppdatering

Astor berättar vad vi gjort sen sist. Disskuterat mycket kring hur vi vill lägga upp resultatet.
Simon har haft möte med Göran och de har pratat om hur modellen kan köras. Har inte kommit
fram till hur detta ska redovisas än.

Kommer ha grafer som visar ett punktutsläpp i Mälaren. Måste definiera en kvadrat någonstans.

Fokus att prata om idag ligger på rapport och tidsplan

Vi har även pratat med Helene sedan sist, i form av en kortare intervju. Resultatet från intervjun
läggs upp på liknande sätt.

Har inte hört av oss till Frida för det känns som vi har mycket data vi inte vet hur vi ska dra ihop
till rapporten

Anton visar hur det ser ut i modellen

Man kan hantera ett utsläpp som pågår under flera tidssteg → behöver mer konversation med
Göran dock

Verkar inte helt omöjligt att få tillgång till att köra Norrvattens modell. Bra hade varit att kunna
köra två likadana utsläpp i båda modellerna

§2. Rapport

Literaturstudien ska behandlas mer som resultat. Eftersom metoden för lit-studien kommer i
metoden bör det behandlas mer som resultat. Ekaterina är inte van vid bakgrundsdelen.
Allmänna kontexten är det som ska vara i introduktionen, sen kommer metod, sen resultat.
Beskrivning av Mälaren kan komma under metoden. Hydrodynamisk modellering kan komma
under modellering.
Hur lång får resultatdelen bli då? Kan fundera på om man kan kondensera lite, framförallt
hydrodynamiska delen
Vi har resonerat att det som besvarar frågeställningarna hamnar i resultatet

Frå

Kalla “görans modell” för samma sak rakt igenom



Avgränsningar - behövs nog inte ett helt avsnitt, bara några meningar
- vilken tillgång till modeller och liknande
- inte ett måste

2.3 och 2.7 under resultat
Generella risker med råvasttenkvalitet - bra bakgrund! kan också vara intro om vi tar bort
bakgrunden
2.5 - bra!
2.4 - kan ta bort underrubrikerna, det står i första meningen vad stycket handlar om

Hjälper bra att ha underrubriker för att ha koll på logiken men kan vara bra att ta bort dessa sen
i slutrapporten

Lovis frågar om vi ska nämna andra modeller när vi inte sen jämför dom
- vi har lagt till punkt i diskussion som möjlighet att disskutera och vasrför de kan vara

med
- Sätt de två modellerna vi studerar i ett sammanhang, flytta texten om andra modeller up

i diskussionsavsnittet och sätt i kontext
- om vi känner att något inte passar ska det finnas
- kan lägga in som bilaga och referera till denne i disskutionen

Mål och mer detaljerade delmål
frågeställningar kan komma innan målen - de är steg att besvara frågeställningarna

Bra med tabellformatet för att presentera resultat av intervjun - lättöverskådligt
Litteraturstudie skulle också kunna vara bra med tabeller

§3. Tidsplan

13/5 - komplett utkast, på studium plus mail
1/6 - viktigt att vi inte lämnar in för sent så Ekaterina hinner läsa och lämna återkoppling
Ekaterina vill gärna ge råd får presentationsteknik - lägg in i mötesdagordning inför
presentationen.

§5.  Övriga frågor

Få till testkörning av Norrvattens!!

Viktigaste: inte att visa att ni har mycket material, men tillräckligt för att besvara
frågeställningar.
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Abstract: finns ett
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Innehåll: bra struktur
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1§ Efter inlämning
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- Diskussion
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- PM
- Abstract
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3§
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Handledarmöte vecka 18
Datum: 2022-05-17

Tid: 09:00 - 10:00

Närvarande via Zoom: Alla

Arbetsordning:

§1. Uppdatering

Kollar igenom hur det ser ut med inlämningen

§2. Rapport

Ser ganska bra ut! Omfattande rapport, de flesta bitarna är på plats. Viss mognad i diskussionen.
Generellt lätt att läsa och genomtänkt innehållsmässigt. Ser fram emot att se resultat för
modellering, framförallt Görans men även Norrvattens.

Har inte frågat om att få köra Norrvattens. Har först problem med Görans, har dragit ut på tiden.
Finns trösklar i Görans modell, den är svår. Får vi inlogg till Norrvattens kommer vi få
modelleringsresultat - den är lättare att köra. Ekaterina tycker vi ska fråga.

Ekaterina har hittills inte läst bakgrunden, men har kommentar om strukturen

- Eftersom vi har MITgcm, borde MIKE 3 FM också ha ett avsnitt?

Metod

- Tyckte metoden var tråkig och svår att ta sig igenom. Kan ha varit att språket var tråkigt
och upprepande. Se över om det går att göra smidigare. Flyter inte på riktigt. Men den
duger.

- Hitta bättre ord för organisationer
- Undvik upprepningar
- 3.3 - bara en underrubrik, ta bort
- Görans applicering - byt ord till uppsättning eller tillämpning
- Saknas uppgifter om mesh (för båda uppsättningar)
- Står olika angående validering. är görans validerad eller bara mot temp., samma för

MIKE 3 FM
- Kan vi inkludera temperaturprofiler Göran använt i rapporten

- beskrivs densitet som  en funktion av temp (kollar på data)
- om inte borde inte datan från ppt stämma
- ytvatten ok, inte djup
- inkludera inte dasta med beskriv att det finns skillnader mellan uppmätt och

simulerat



- belys mer i rapporten hur stora och tjocka lager det är i vertikalled
- man gör finare upplösning där man väntar sig förändring

- figur 2 - inte supertydligt hur den är gjord
- se över hur den beskrivs, var det smidigt? enkelt att göra så med punktkällor?

resultat

- minska antalet rubriker för bättre flyt
- tre första rubriker hör ihop och kan vara i samma avsnitt

- avsnitt för skillnader var väldingt kort - slå ihop med utveckling
- två tabellerna går att slå ihop till en och ha på samma sida

- har isf kvar text drivdata och funktioner
- Stavas E. coli och skrivs kursivt
- 4.7 in och utflöden påverkar inte temperasturen så mycket - är nog därför modellen

fungerar förvånansvärt bra
- fundera på formulering “förvånansvärt bra” enligt intervjun tolkar vi på ett visst

sätt och från egna erfarenheter annat
- Kemi - tänk igenom uttryck

Diskussionen

- Flyter på, bra innehållsmässigt
- lite för många avsnitt - försök slå ihop

- sista tre kan nog slås ihop på något sätt
- de hör ihop, handlar om vår studie och inte modellutvecklingen

- förslag till vidare studier hade inte mycket information
- 5.2 kan kanske in i 5.3, den är kort

- om vi vet tid det tar att köra kan vi jämföra båda
- Kallar norrvatten företag - vad har bolaget för definition
- Vad innebär den support vi skriver om - förtydliga
- är potential och prioriteringstrappa olika saker?
- Funderar på om det är relevant för oss att citera litteraturen eller inte. Ofta tolkar man

sina resultat i kontect till andra. Vanligt att det förekommer referenser i diskussionen

slutsats

- Gillar punktlistor men detta funkar

Sammanfattning

- kan göras bättre, var inte bra skriven med avseende på terminologi. Lite slarvigt skrivet
- I sammanfattningen räknas varje mening, ska vara tydlig och välformulerad
- Vad betyder resultat och diskussion i större sammanhang

Gul marketing: se över språket

Översätt peer review till svenskt begrepp

Ifrågasätter att inte författare i referens Umeå Universitet 2022

Var konsekventa DHIs eller DHI:s



§3. Tidsplan

har nu lämnat in första kompletta utkastet för slutrapporten

på fredag lämnas en reviderad version in för opponering - är som en preliminär slutgiltig
rapport

24/5 möte med Ekaterina för att prata om presentationen

30/5 - slutpresentation

1/6 - inlämning av sista version

§4. Problem med modellering

§5. Frågor
- Ska de transkriberade intervjuerna vara med i appendix?

- tror det räcker med analysen
- Varför ska vi inte ha information om MIKE 3 FM och MITgcm i bakgrunden?

§6.  Övriga frågor

§7. Efter reflektion och uppdelning

Astor: Flyttar MIKE 3 till bakgrund.

Anton: borta idag

Tim:

Lovis: Ändrar sin merod och sammanfattning

Simon: mailar Göran,

Amanda: Ser över sin metod, börjar kolla på generella kommentarer om ord, uttryck och språk

Satsar på att använda ordet tillämpning
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- Presentation
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Närvarande: Alla utom Amanda

Mötesanteckningar
§1

Ska opponera denna vecka, nötade mycket förra veckan på rapporten. Förbereder
presentation och ska skriva individuellt.  populärvetenskaplig sammanfattning vi vet typ
hur man gör. Antal sidor är lite oklart. Abstrakt max en sida mer som en halv sida.
Populärvetenskapligt 3 sidor är långt.

kommentarer från Stephan och Göran, Göran hade gått igenom saker som vi hade missat
att modellen kunde göra. Vet inte hur mycket han läst dock. Vi har ändrat innehållet av
rapporten lite och lagt in körningen i rapporten.  Vi har delat upp oss i 3 grupper för
presentationen, Stephan lär vara på en av presentationerna. Tim och Amanda har gjort
mest med risker osv och andra är uppdelade på modellering.

Frågor om hur presentationen går till. Vi gör en presentation för alla men varje grupp
får korrigera lite i sin del.

§2

Går igenom videos på presentationen och hur de visar problemen. Förstasida säga vem
som är handledare och uppdragsgivare tar vi på sida 2. Vattenverk inte reningsverk
viktigt. Har tid att gå igenom mycket i bakgrunden. Finns inga tydliga regler om
presentationen, strukturen behöver inte vara samma som rapporten. Kan ta en
frågeställning i taget att börja med risker sen gå till resultat och sen börja om på
modellering. Börja med risker sen gå till modeller, förklara verksamheten med mike just
nu och sen med nya modellen och hur den förhåller sig. Viktigt med att visa hur metoder
används, besvara frågeställningar tydligt.

Presentationen håller sig i rummet så bilder kanske får tas ändå. Klippa och ta 3 djup
från Görans temperaturdata och göra dom större. Trevligt att ge lyssnaren tid att hinna
med att smälta figurer osv. Visa figur sen presentera axlar lite som väder beskrivning.
Sen beskriva generella saker först som trender av rörelse. Ta några minuter för bilder
och grafer kan inte ha för många. Förklara videos under spelningen. Är lite teater så är
bra att vara teatrisk. Dela upp drivdata och funktionaliteter på 2 olika slides. 3-4
bulletpoints med 5 ord i varje men bra att läsa på innan.

Utvärdering är bra i presentationen också. Begränsningar som finns i metoder och
projektet är bra. Vilka känslor vill vi väcka? Risker i huvudstaden, skatter som slösas på
dyra modeller? Sista bilden spelar roll, den bilden kommer hänga kvar länge under
opponeringen. Kan tacka bidragande till men klicka tillbaka till slutsatser för att låta den
stå uppe under frågor.



Fördelning mellan grupperna? Pratar ihop oss i grupperna 2 och 2. Blanda röster för att
hålla uppmärksamhet, början och slutet är mest uppmärksamhet. Mer vågigt genom att
byta talare. Paus är bra, säga när man behandlat en frågeställning, ta liten paus ta det
långsamt börja igen med nytt. Kan säga i starten att man strukturerar presentationen
från frågeställningar. Tänka på vad folk har för förutsättningar innan och se till att man
blir förstådd annars verkar vi dumma.

§3
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1 Inledning
Syftet med den här rapporten är att skapa en grundförståelse för ämnet hydrodynamisk modellering
och dricksvattenberedning samt vilka utmaningar med produktionen av dricksvatten modellering
kan hjälpa till att beräkna. Förstudien kommer främst att användas vid ett kandidatarbete i miljö- och
vattenteknik på Uppsala Universitet. Arbetet går ut på att göra en bedömning av vilka investeringar
som behöver göras för att få en befintlig modell att uppfylla de krav som krävs för att den ska kunna
användas av Norrvatten i deras dricksvattenproduktion.

2 Risker vid rening av råvatten

2.1 Reningsprocessen
I Sverige använder reningsverk antingen grundvatten eller ytvatten som råvattenkälla. Råvatten-
kvalitén är generellt sätt bättre när den kommer från grundvatten då ytvatten bland annat ofta har
högre humushalter och är mer känslig för störningar än vad grundvatten är (Lindberg & R. Lin-
dqvist 2005). Många av de reningsverk som försörjer många människor med dricksvatten använder
ytvatten som råvattenkälla eftersom vattenbehovet överskrider vad som är möjligt att utvinna ur
grundvattnet utan att störa den hydrologiska balansen (Eveborn et al. 2017). På grund av att ytvat-
ten generellt har sämre råvattenkvalité så ställer detta även större krav på vattenverken i form av ökat
antal beredningssteg och prestandakrav på dessa. Ett typiskt ytvattenverk innehåller ofta följande
reningssteg (Dryselius 2012):

• Grovavskiljning: tar bort större partiklar som fisk, alger och växtrester.
• Flockning och avskiljning: Kemikalier tillsätts så att humusämnen och andra partiklar flockar

till större strukturer som sedan avskiljs genom sedimentering eller filtrering, kan ske i flera
steg.

• Desinfektion: Klor, ozon eller UV-ljus används för att vidare desinfektera vattnet för att fram-
förallt minimera risken för mikrobiella föroreningar.

Stegens omfattning kan variera beroende på de lokala förutsättningarna som kan förekomma, både
sett till begränsande resurser och kvalité på råvattnet (ibid.).

2.2 Generella risker
När råvattnet ska renas behöver flera faktorer analyseras för att den slutgiltiga produkten skall hålla
en acceptabel kvalité. Det handlar bland annat om mikrobiologiska, kemiska och radioaktiva aspek-
ter såväl som den allmänna acceptansen av vattnet sett till exempelvis lukt och smak (WHO 2017).
Konsekvenserna av att konsumera dricksvatten av otillräcklig kvalité kan vara olika. Det kan vara
snabbt insjuknande inom förloppet av timmar eller dagar efter konsumtion, det kan även vara mer
allvarliga hälsoeffekter som uppkommer först år efter kontinuerlig konsumtion (ibid.).
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2.2.1 Mikrobiologiska föroreningar

Den enskilt största faktorn som leder till sjukdom genom konsumtion av dricksvatten är att det
förekommer mikrobiella föroreningar i vattnet i form av patogena virus, bakterier eller parasiter
(WHO 2017). Risken att bli sjuk eller smittad genom dricksvatten är liten jämfört med många andra
livsmedel men då dricksvatten leder ut till nästintill alla människor i ett område kan konsekvenserna
bli mycket allvarliga om kontamination sker (Abrahamsson et al. 2009). Den vanligaste orsaken till
att vattnet kontamineras är att mänsklig eller animalisk avföring når vattnet. Transporten av exkret
behöver inte vara direkt utan kan exempelvis orsakas av otillräcklig rening av avloppsvatten som
sedan släpps ut eller att råvattentäckten är i nära anslutning till betesmark. Att patogenerna slutligen
når konsumenten kan bero av flera olika orsaker. Ofta beror det på en tillfällig avvikelse i kvalitén på
råvattnet vilket kan leda till att barriärerna i vattenverket inte räcker till. Ibland kan det även bero på
kontamination under distributionen efter vattenverket fram till konsumenterna eller mellanlagring.
Då kan det vara skador på ledningsnätet eller dålig tätning i skarvar som leder till att patogener
når vattnet (WHO 2017). Att analysera mikrobiella föroreningar tar även längre tid än många andra
analyser. Detta leder till att om analyserna visar att det utgående vattnet kan innehålla potentiellt
riskfyllda halter patogener så finns risken att det redan nått ut till konsumenterna (SMI 2011).
Reningen av patogener är komplex då många olika typer av patogener kan uppvisa olika egenska-
per. De är ofta diskreta, ojämnt distribuerade, har olika lång inkubationstid, olika tåliga mot olika
desinfektionsmedel och kan växa naturligt i miljön (WHO 2017). Under 2010 och 2011 skedde
stora utbrott av parasiten Cryptosporidium i Östersund och Skellefteå (Dryselius 2012). Orsaken
till utbrotten är inte helt fastslagna men anledningen till att parasiten passerade skyddsbariärerna
i vattenverken var att de endast använde klorering som desinfektion, något som Cryptosporidium
är uthärdig mot i de koncentrationer som används vid beredning. Både i Östersund och Skellefteå
fanns det innan utbrottet inte någon UV-behandling, vilket i större utsträckning fungerar mot Cryp-
tosporidium (SMI 2011). För de flesta patogener är de kallare förhållandena i Sverige ogynnsamma
för mikrobiell tillväxt, men för vissa patogener som t.ex. Cryptosporidium så gynnades de av kallare
förhållanden vilket visar på svårigheter med att hantera reningen av patogener (Dryselius 2012).
En bred rening är det bästa sättet för att minska risker för att patogener når konsumenten. Flera olika
typer av säkerhetsbarriärer minimerar risken för att icke önskvärda föroreningar tar sig igenom till
distributionsnätet. En god avskiljning inledningsvis i reningsprocessen minskar även desinfektions-
behovet senare i reningen (Lindberg & R. Lindqvist 2005).

2.2.2 Kemiska föroreningar

Kemiska föroreningar är till skillnad mot mikrobiella mer diskreta på det sätt att de ofta får häl-
sofarliga konsekvenser först efter flera år av konsumtion (WHO 2017). När gränsvärden sätts för
hur mycket kemiska föroreningar dricksvatten får innehålla så utgår man ofta från TDI (Tolererbart
Dagligt Intag), vilket är den mängd människor kan konsumera utan att vattnet medför några hälso-
risker (Svensson et al. 2009). Orsaken till att kemiska föroreningar sprider sig i yt- och grundvattnet
kan bero på flera saker. Naturlig vittring av kemiska ämnen kan förekomma då omgivande mark
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ständigt släpper ifrån sig kemiska föreningar. Punktutsläpp från industrier är även en stor orsak,
speciellt i mindre industriellt utvecklade länder där kraven på rening är mindre hårda, dock sker det
även i olika utrsträckning över hela världen. Det sker även kontamination genom dagvatten som när
det slutligen på ytvattnet för med sig föroreningar som finns i städerna eller lantbruk (WHO 2017).
Det finns flera olika tekniker som kan användas för att rena råvatten från oönskade kemikalier, dessa
behöver anpassas efter lokala förhållanden i råvattentäkten. Kat-/anjonbyte är ett sätt att rena vattnet
från bland annat arsenik, fluor, kalcium och magnesium (ibid.). Även många kemiska föroreningar
binder bra till humösa ämnen och kan då renas under flockningen och avskiljningen i reningspro-
cessen (Kirchmann et al. 2017).

3 Beskrivning av Mälaren och risker för Mälarens vattenkvali-
tet

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och har en area på ungefär 1073 km2 (SMHI 2022a). Mälaren
har ett avrinningsområde på ungefär 22 600 km2 inom vilket det ingår delar av Uppsala, Västman-
land, Örebro, Dalarna, Södermanlands län och hela Stockholms län (ibid.). Mälaren har ett medel-
djup på 12.8 meter och ett maxdjup på 66 meter, Mälaren har över 8000 öar, holmar och skär (ibid.).
Stora delar av Mälarens avrinningsområde ingår i skyddsområden och generellt anses vattnet i Mä-
laren ha en god kvalitet (Carlström 2022). Mälaren försörjer idag drygt 2 miljoner människor med
dricksvatten och har ett uttag på 8 m3/s (Mälarens-vattenvårdsförbund 2022a).
Vid modellering av Mälaren delas sjön upp i olika bassänger, bassängerna har då olika volymer
och olika uppehållstider (Carlström 2022). Mälaren är idag indelad i 32 olika bassänger där den
minsta, Galten, har en omsättningstid på endast ett par veckor och de största fjärdarna i mellersta
delarna av Mälaren har en omsättningstid på nästan två år (Mälarens-Vattenvårdsförbund 2022). Att
en bassäng har en lång omsättningstid innebär att ämnen hinner sjunka och bli sediment vilket leder
till att de får lägre halter av miljögifter och närsalter (ibid.). Det innebär att olika bassänger, med
olika omsättningstid, får olika bakgrundshalter av miljögifter och närsalter (ibid.).
Mälaren är en näringsrik sjö som är belägen under högsta kustlinjen och låg under vatten då inlandsi-
sen smälte (ibid.). En sådan sjö har ett tillrinningsområde som domineras av näringsrik lerjord och
den näringsrika lerjorden gör att marken runtomkring lämpar sig för jordbruk. Detta innebär i sin
tur att det vatten som rinner till Mälaren är näringsrikt och att växtligheten i Mälaren blir hög (ibid.).

3.1 Risker som påverkar vattenkvalitet

3.1.1 Övergödning och algblomning

Som tidigare nämnt är Mälaren en näringsrik sjö. En näringsrik sjö är känslig för övergödning
(ibid.). I mälardalen består ca 25 % av landarealen av jordbruksmark (Mälarens-vattenvårdsförbund
2022b). Att jordbruk finns i avrinningsområdet medför att fler näringsämnen rinner ut i sjöar och
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vattendrag, främst fosfor och kväve (Mälarens-vattenvårdsförbund 2022c). I sjöar är fosfor ett be-
gränsande näringsämne, och den ökade koncentrationen av fosfor i vattnet leder till att växtligheten
gynnas (ibid.). Den ökade, förhöjda koncentrationen av begränsande näringsämnen är vad som kal-
las övergödning.
Under sommaren får Mälaren problem med algblomning. Den vanligaste orsaken till detta problem
är cyanobakterier (Naturskyddsföreningen 2021). Cyanobakterier kan bilda gifter som är farliga för
både djur och människor, dessa gifter försvinner inte då vattnet kokas (ibid.). Det är varma tempe-
raturer och övergödning som är orsaken till cyanobakteriernas kraftiga tillväxt (ibid.). Övergödning
leder till en ökad produktion av plankton som leder till en ökad tillväxt av organiskt material, alger
och cyanobakterier (Mälarens-vattenvårdsförbund 2022c). När detta material sedan dör måste det
brytas ned på botten vilket kan skapa syrebrist (ibid.). Det används stora mängder syre för att bryta
ner det döda materialet på botten (Naturskyddsföreningen 2021). Vid syrebrist frigörs mer fosfor
från sediment vilket ytterligare bidrar till övergödningen (ibid.). Algerna konkurrerar med andra
växter om solljus, och att de skuggar bottnarna kan göra så att andra växter inte får tillräckligt med
solljus, det här har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden i sjön (ibid.).

3.1.2 Invasiva arter

I Mälaren finns det idag ett utbrett problem med den invasiva arten Sjögull (Carlström 2022). Sjögull
växer på ytan och riskerar därför att täcka vattenytan och minska det solljus som kommer ner i vattnet
vilket påverkar växt- och djurliv under ytan (ibid.). Det leder till en försämrad vattenkvalitet och en
ökad risk för algblomning (ibid.).

3.1.3 Avloppsutsläpp

Övergödning i sjöar kan också ske som resultat av utsläpp av avloppsvatten (ibid.). Till exempel
kan kraftiga regnfall leda till att avloppsledningar svämmar över eller att en högre volym kommer in
till reningsverk vilket kan ge en försämrad reningseffekt (ibid.). Vid kraftigt regnfall, olyckor eller
driftstörningar vid pumpstationer ökar risken för bräddning, det vill säga att spillvatten bräddar ut
i närbelägna vattendrag då spillvattenledningarna inte hinner transportera bort allt vatten (ibid.).
För att undvika detta kan avloppsledningar dimensioneras för att klara häftiga regnfall, dock kan en
sådan dimensionering leda till att spillvattnet späds med regnvatten (ibid.). Då kommer en större
volym in till reningsverken och reningseffekten kan försämras vilket riskerar att bräddningen sker
på reningsverken istället (ibid.).
Ifall orenat avloppsvatten hamnar i vattendrag finns det risk för mikrobiell smittspridning (ibid.).
Den största orsaken till att mikrobiell smittspridning sker är vid oavsiktliga avloppsutsläpp (ibid.).
Bakterier såsom E. coli överlever endast ca en månad medan virus och parasiter kan överleva en
mycket längre tid (ibid.). Det är även virus och parasiter som kan orsaka sjukdomsutbrott (ibid.).
Ett problem i dagens vattenverk är att kemikalier, som läkemedelsrester och hormonstörande ämnen
passerar nästintill opåverkade (ibid.). Läkemedelsresterna och de hormonstörande ämnena kan ha
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en stor negativ påverkan på fiskar och andra vattenlevande organismer.

3.1.4 Naturligt organiskt material

Naturligt organiskt material finns naturligt i skogsmarker från vilka det sker ett kontinuerligt läckage
till intilliggande sjöar (Carlström 2022). Det lösta organiska materialet bidrar till brunifiering av
sjöar (ibid.). Den bruna färgen är ett problem i dricksvattenproduktionen (Norrvatten 2019). Den
bidrar med lukt, smak och färg och kan bilda hälsofarliga biprodukter vid desinfektion (ibid.). En
hög mängd organiskt material i vattenledningarna kan även leda till en högre halt bakterier (ibid.).

3.1.5 Miljögifter

I vissa delar av Mälaren har ökande halter av koppar, kvicksilver och TBT (tributyltenn) noterats
i sediment (Carlström 2022). Är halterna är högre på ett lägre sedimentdjup tyder det på att an-
vändningen av miljögiften har ökat (ibid.). Detta trots att utsläpp från industrier idag kontrolleras
(Mälarens-vattenvårdsförbund 2022c). Idag sker delar av utsläppen från mer diffusa källor, bland
annat genom kemikalieanvändning i hushåll och trafiken (ibid.). Blyanvändning har minskat dras-
tiskt men trots detta är blyhalter i sjöar mer eller mindre oförändrade då föroreningar ligger kvar i
marken och läcker ut långsamt (ibid.). Mälaren påverkas även av andra länders utsläpp, till exempel
tillförs kvicksilver till våra marker och vatten genom nedfall från luften (ibid.). Mälaren är en sjö
med ett aktivt båtliv och är hem till nästan 300 småbåtshamnar (Carlström 2022). Båtarna bidrar
med utsläpp och vissa båtar är målade med giftig bottenfärg som innehåller TBT som riskerar att
hamna i vattnet (ibid.).

3.1.6 Olja

En risk som kan påverka vattenkvaliten och levnadsmiljöerna för de arter som lever i eller är be-
roende av Mälarens vatten är oljespill. Mälaren skulle kunna kontamineras av olja som resultat av
olyckor i sjötrafiken eller närliggande vägtrafik, spill från bensinstationer eller oljecisterner, med
flera. (ibid.). Oljor som släpps ut i vatten beter sig olika beroende på vilken typ av olja det är som
släpps ut (Kulander et al. 2004).
Oljans viskositet avgör hur fort den sprider sig, över olika stora ytor och hur lätt den är att samla upp
(ibid.). En olja med hög viskositet sprider sig över långsammare över mindre ytor samt bildar mer lätt
uppsamlade klumpar än en lågviskös olja som istället bildar tunna skikt som är svåra att samla upp
(ibid.). En olja förändras efter det att den släpps ut i vatten, när den först släpps ut breder den ut sig,
klumpar ihop sig, transporteras och avdunstar (ibid.). Till exempel ändras oljans viskositet ändras
som resultat av avdunstning (ibid.). Avdunstningen sker snabbast vid höga temperaturer, stark sol
och är störst under de första timmarna (ibid.). Det sker även en biologisk nedbrytning av oljan, men
för den krävs tillgång på syre, kväve och vatten samt att organismerna behöver en anpassningsperiod
för att kunna bryta ned oljan (ibid.).
Utsläpp av olja i hav och sjöar kan ha stora effekter för de djur och organismer som lever i områ-
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det. De kolväten som finns i oljan kan döda plankton, ägg, yngel och vuxna fiskar samt att andra
vattenlevande organismer kan drabbas av en biologisk stress (Kulander et al. 2004). Trots att kon-
centrationen ganska snabbt späds till en koncentration som inte är akut giftig så kan organismernas
långsiktiga överlevnad påverkas då bland annat deras beteendemönster och fortplantning kan på-
verkas. Effekter på de organismer som lever i bottensediment kan finnas kvar i upp 10 till 20 år
(ibid.).

3.1.7 Klimatförändringarnas väntade påverkan

Klimatförändringarna väntas ha stor påverkan på planeten om inga stora åtgärder sker inom en snar
framtid. En förändring som redan idag kunnat mätas är en stigande medeltemperatur. Att tempe-
raturen stiger leder till att isar smälter snabbare, vilket i sin tur leder till att jorden kan reflektera
mindre solljus som leder till att temperaturer stiger ytterligare. Att isarna smälter leder även till för-
höjda havsnivåer. Höjda havsnivåer skulle kunna påverka Mälaren så att den blir till en havsvik och
att risken för översvämningar runt Mälaren ökar (Carlström 2022). Mälaren är den av de svenska
sjöarna som bedöms få störst problem orsakade av klimatförändringar (ibid.).
Klimatförändingar väntas leda till fler extremväder, ökade temperaturer, mer avrinning, med flera.
En form av extremväder är frekventa eller långvariga skyfall. Vid skyfall ökar risken för översväm-
ningar i avloppsledningar. Klimatförändringarna skulle även kunna leda till höjda temperaturer i
vattnet och färre dagar med isläggning (Ejhed 2020). På grund av den höjda temperaturen och mins-
kade isläggningen kommer Mälaren få tydligare skiktning och ett minskat vattenutbyte mellan yt-
och bottenskikt, detta ökar risken för syrefria bottnar (ibid.).
Ökad avrinning och ökade temperaturer (ibid.). Detta väntas bidra till ökad övergödning och därmed
även ökad mängd cyanobakterier (ibid.). Förutom att cyanokakterierna medför toxiner och risk för
syrebrist på botten kan den ökade tillväxten av bakterier skapa problem i ledningsnät (ibid.). Som
resultat av minskad försurning finns det en uppåtgående trend i mängden naturligt organsikt mate-
rial och sjöar (ibid.). Det naturligt organiska materialet bidrar till brunifiering som väntas öka som
resultat av ett varmare klimat, en ökad nedbrytning i marken och ökad avrinning (Livsmedelsverket
2022). Det här kan störa desinfektionsprocesser i vattenverket (Ejhed 2020).
Klimatförändringar väntas även medföra ökad mikrobiell smittspridning (ibid.). Ökad temperatur,
ökad avrinning och ökade vindar innebär risk för ökad förekomst av Cryptosporidium (ibid.). Den
ökade risken för bräddning som resultat av ökad nederbörd kan leda till att fler patogena ämnen
släpps ut i vattnet (ibid.). En ökad population, som också väntas, kan leda till att en ökad mängd
läkemedelsrester hamnar i vattnet (ibid.).
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4 Hydrodynamisk modellering

4.1 Syfte och konstruktion av modeller
Att beskriva naturfenomen i exakthet är en utmaning som forskare grubblat över länge. Idag saknas
fortfarande delar av förståelsen för hur processerna fungerar och ekvationerna som finns tillgängliga
avspeglar inte verkligheten helt felfritt. Men, med det underlag som finns, rimliga avgränsningar
och antaganden går det ändå att få en tillräckligt korrekt bild av verkligheten för att kunna bygga
användbara modeller av den.
Skälen till att vilja modellera sjöar skiljer sig åt mellan olika projekt men det gemensamma är att,
om man har en fungerande modell så slipper man göra stora mätningar i fält och kan istället effektivt
simulera området med hjälp av datormjukvara. Ofta krävs, förutom djup matematisk och fysikalisk
förståelse även mycket datorkraft och programmeringskunskap för att bygga fungerande modeller.
Det krävs även stora mängder data från tidigare år för att simulera och validera modeller (Yu et al.
2022).
Sjömodellering kan utökas utöver ren hydrodynamik genom att kombineras med exempelvis eko-
hydrologi för att modellera övergödning i sjöar eller geokemi för att modellera förekomsten eller
spridningen av kemiska ämnen i sjöar. Hydrodynamisk modellering i kombination med annan mo-
dellering är alltså också relevant för förståelse för sjöars ytvattenkvalité och kan användas för att
underlätta analys och förståelse av sjöars beteende som helhet (Bhagowati & Ahamad 2019).
Att konstruera en helt ny modell är tidskrävande och kostsamt, det är många delar som ska samverka
och det är viktigt att ha en metodisk arbetsgång för att säkerställa att modellen blir användbar. I en
recensionsartikel sammanställd av Yu et al. (2022) redovisas en arbetsstrategi i 6 steg. Dessa 6
steg är en bra utgångspunkt att ha med vid utvecklingen av nya modeller. Processen inleds med
steg 1, projektplanering. Här ligger fokus på att översiktligt beskriva den avsedda användningen av
modellen, vilken modelltyp som är relevant samt vilken omfattning modellen bör ha. I steg 2 betonar
Yu et al. (ibid.) vikten av att konceptualisera sjön genom att bygga en förståelse för dess biologiska
och fysiologiska struktur. Detta görs bäst genom att samla in tillgänglig data och ena förståelsen av
sjöns beteende. Steg 3 innefattar en representation av den konceptualiserade sjön med matematik
och bör även klargöra vilka parametrar och vilken indata som modellen kommer att kräva. Under
rubrik 4.2 förklaras parametrar som är intressanta för sjömodellering mer ingående. I steg 4 och 5
talar Yu et al. (ibid.) om kalibrering, validering och osäkerhetsanalys av modellen. Steg 6 innefattar
slutrapportering och arkivering av den färdigställda modellen. Detta förklarar Yu et al. (ibid.) är
viktigt för att ha underlag som kan underlätta bedömandet om modellen passar till dess ändamål
och för att kunna återskapa modellen i framtiden.
Utefter de sex steg som redovisas ovan delar vi nedan upp arbetsstegen i relevanta hydrodynamis-
ka processer, relevant drivdata och modellvalidering som krävs för att på ett noggrant sätt kunna
modellera hydrodynamik.
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4.2 Hydrodynamiska processer
Här definieras och förklaras allmänna processer som är av intresse för att modellera hydrodynamik:

• omblandning, densitet och temperaturskiktning
• batymetri
• vind och lufttemperatur
• tillflöde
• corioliseffekten.

4.2.1 Omblandning, densitet och temperaturskiktning

Stabilitet är ett mått på hur många fysikaliska fluktuationer en sjö har. Det beskriver hur homogen
sjön är med avseende på hur förändringar i drivdatan över tid påverkar fysiska och kemiska struktu-
rer, såsom skiktning, strömning och kemisk balans i jämförelse med ett grund/nollvärde. Stabilitet
tar inte avseende på biologiska förändringar, såsom eutrofikation och fiskbestånd. (Magee & Wu
2017). Hur vattentemperatur sprider sig i sjövatten är nära relaterat till omgivningens lufttempera-
tur och vindhastighet (ibid.). Värmen vid ytskiktet är en av faktorerna som driver värmeväxlingen
mellan skikten och vid mindre vattenvolymer kommer det att ske snabbare då skillnaderna blir större
snabbare än motsvarande djupa sjöar (ibid.). Temperaturskiktning är ett fenomen som uppkommer
av att vattenmassor har olika tyngd vid olika temperaturer och vatten är som tyngst vid 4° C. Om en
sjö är skiktad så innebär det att den horisontella flödeshastigheten är betydligt större än den vertikala
flödeshastigheten. Detta fenomen förklarar också som en logisk följd varför temperaturen i skiktade
sjöar är horisontellt homogen och inte vertikalt homogen (Yeates & Imberger 2003). När tempera-
turskiktning uppstår så kan skiktens biokemiska karaktär variera till den grad att olika vattenmassor
innehållande olika ämnen/bakterier transporteras med olika hastighet (Magee & Wu 2017). Det är
därför relevant att modellera temperaturvariation för att få en klar bild av en skiktad sjös flödes- och
partikeldynamik. Med allt detta i åtanke sker det säsongsvis under vår och höst stora omblandningar
av sjön när lufttemperaturen blir mindre konstant och klimatet ändras (SMHI 2021).

4.2.2 Batymetri

Batymetri motsvarar vad topografin innebär för land fast på botten av sjön, det kan liknas som
en höjdkarta över botten av en vattenbassäng. Formen på bottnen påverkar hur stor friktion som
verkar på vattnets volym och därigenom strömningen i bassängen då värdet på friktionen skiljer
sig åt beroende på ytans lutning, material och släthet. Skiktningen påverkas också av batymetrin
då formen på bottnen begränsar hur homogen form en skiktning kan ha till exempel om det är
stor skillnad på djupet på liten snittlängd. Datan för en sjös batymetri fås genom att loda bottnen
och beroende på hur exakt denna lodning är ju mindre måste man interpolera batymetrin (Wölfl et
al. 2019). Kvalitén och kvantiten av indatan avgör hur mycket interpolation som krävs och därmed
mäter det även retroaktivt hur trovärdig modellen är. Krävs mindre interpolation kan modellen anses
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producera mer trovärdiga resultat då indata punkterna är mätdata från verkligheten (Magee & Wu
2017).

4.2.3 Vind och lufttemperatur

Magee & Wu (ibid.) har visat att vindens hastighet påverkar omblandning och temperaturskiktning i
en sjö mer än vad luftens temperatur gör. De påvisar även att vindens påverkan är relaterad till sjöns
areal. Magee & Wu (ibid.) säger att omblandningen i en sjö med större areal påverkas mer av vindens
hastighet än en mindre sjö på grund av ökat moment vid sjöns yta. För grundare sjöar så relaterar
även vindstyrkan mer till instabilitet och temperaturvariation än om en sjö är djup. För djupare
sjöar är lufttemperaturen en större bidragande effekt än vindhastigheten i utformningen av sjöns
temperatur. Svårigheten som medkommer med att modellera med vindstyrka och lufttemperatur
som drivdata är att det är data som är svår att förutspå. Storleksmässigt kan variationen i datan vara
stor och dygnsvariationen kan också vara svår att skatta en prognos. Idag använder många modeller
(kap.5) sig av att modellera över befintlig meteorologisk data.

4.2.4 Tillflöde

Avrinningsområdet till sjöar är ofta stort, varierat och vatten med olikt innehåll som strömmar från
olika inflöden. Inflödets innehåll varierar beroende på vilket avrinningsområde det kommer ifrån på
grund av markanvändning, volym och temperatur (DHI 2009), därför är det ett viktigt moment att
modellera (SMHI 2022b). Volymen på inflödet kan påverka dynamiken i sjön. Skiktningen i sjön
är en funktion av inflödet då den påverkas av hur vattenkvalitén i sjön förändras över tid. Vattnet
från inflödena kan ha annan temperatur, densitet och kemisk balans jämfört med sjön. Inflöde är
något som modelleras externt och indatan från den modellen tas sedan med i den för sjön. S-Hype
och MIKE-SHE är två exempel på modeller som kan modellera inflöde till sjöar genom att räkna på
vattentillförseln till åar och andra vattendrag i ett område (MIKE 2022).

4.2.5 Corioliseffekten

Utöver vindens påverkan på strömningen i sjöar har även corioliseffekten en konstant verkan som
är bra att inkludera i modellen. Trots att friktionen från vinden är dominerande på ytskitens ström-
ningsmönster finns det exempelvis tillfällen under dagen då vattenrörelsen på djupet kommer vara
vinkelrät till vindriktningen. Då är corioliseffekten betydande nog (Crosman & Horel 2010).

4.2.6 Patogener

Patogener härstammar ofta från animalisk eller mänsklig avföring och det är ofta små, diskreta och
varierade (WHO 2017). De ankommer till sjöar från två källor; antingen uppströms från inflödena
till sjön eller intill strandkanterna. Beroende på vilken källa patogenen kommer ifrån påverkar hur
den färdas med vattenströmningen i sjön. Eftersom patogener antingen sitter på andra partiklar eller
finns fria har strömningen en stor effekt på patogeners rörelse/färd (SMHI 2022b). Det är ett viktigt
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moment att modellera då man kan avgöra vart (om det finns) patogener finns i sjön och om det utgör
risk för vattenreningen och människor.

4.3 Drivdata
Drivdata/indata är funktionsvariabler som påverkar utdata en modell producerar. Drivdatan mäts
från verkliga värden och det är data som förändras över tid. Nedan presenteras intressant hydrologisk
drivdata.

• Vind: Vindriktning och vindhastighet påverkar vattnets flöde i sjön, friktionen från vinden på
vattenytan får vattenmassor att röra sig.

• Lufttemperatur: Lufttemperatur och solstrålning påverkar värmen på vattenytan och därige-
nom skiktningen och värmeflödet i sjön.

• Nederbörd: Mängden nederbörd påverkar volymen vatten i sjön likaså volymen av inflödet
till sjön. Det påverkar även temperatur och densitet i sjön till viss mån.

• Molnighet: Molnigheten påverkar hur mycket solstrålning bassängen tar emot och därigenom
algblomningen och som tidigare nämnt temperaturen i sjön.

Annan användbar drivdata kan vara:
• Tillförseln av vatten från vattendrag: Inflödet från åar varierar i volym, hastighet och karaktär.

Densiteten, volymhastigheten och kemisk balans kan vara av intresse.
• Kartor över is-tjocklek: Under vinterhalvåret kan en sjöns yta täckas av is och det påverkar hur

vattnet flödar. Vart det blir is och dess tjocklek är användbar indata för att beskriva dynamiken
i sjön.

4.4 Kalibrering, validering och osäkerhetsanalys av modellers utdata
Inom modellering är kalibrering den process som innefattar att köra och jämföra en modells alstrade
data med historiskt observerad data. Man gör detta för att belysa modellens precision i jämförelse
med verkligheten. Yu et al. (2022) säger att det är rekommenderat att bryta ner kalibreringsproces-
sen i ordning av omfattning. Det är smart att börja med större fysikaliska faktorer som temperatur,
vattennivå och vattenhastighet innan man går in på att kalibrera biokemiska variabler som syrehalt
eller patogener. Trots god metodik kan kalibrering vara en krävande process och omfånget av ett ka-
libreringsprojekt exemplifieras bra i en examensrapport där S. Lindqvist (2019) undersökte effekten
av framtida klimat på strömningsmönster i Ekoln.
För att sedan validera en modell kan man utföra en känslighetsanalys där man modifierar en para-
meter i taget och jämföra utdata med tillgänglig data från sjöar med liknande tillstånd. Kalibrering
och validering av modeller blir också allt svårare med ökat antal dimensioner (1D, 2D, 3D), dels för
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att körtiden ökar (Ishikawa et al. 2022). Därför är det viktigt att vara systematisk och konsekvent
när problem uppstår.
Det sista man bör göra innan modellen kan anses vara klar för arkivering är att uträtta en osäkerhets-
analys på utdatan. Detta görs på bästa sätt genom att simulera modellen utefter modellens målbild.

5 Kända hydrodynamiska modelleringsverktyg

5.1 Delft3D
Delft3D är en hydrodynamisk modell som simulerar flöde och transport av olika beståndsdelar i
vatten. För att simulera de hydrodynamiska processerna behöver man lösa differentialekvationer,
bland annat “Reynolds-averaged Navier-Stokes” (ibid.) och advektion-konvektion ekvationer som
kan lösas med numeriska algoritmer. För att beräkna den termiska värmeväxlingen mellan luft och
vatten använder sig Delft3D av fem olika modeller av termiskt flöde som har olika parametrar i
beaktande (ibid.).
I studien av (ibid.) visas att modellen tar 85,2 timmar att simulera den sammanställda datan från
ett års period från datan som användes för samtliga modeller i denna studie (ibid.) där de endi-
mensionella och tvådimensionella modellerna endast tog sekunder respektive minuter att simulera
(ibid.). Delft3D har dock många olika användningsområden och kan därför modellera fler paramet-
rar. Bland dessa områden finns, stratifikation, densitetsflöden, flöden av floder, termisk stratifikation,
vinddrivna strömmar, med mera (Deltares 2022a). I studien av Ishikawa et al. (2022) hade modellen
tillgång till meteorologisk data, inflöde, utflöde, vattennivå, temperatur och flödeshastighet för att
kunna modellera flödeshastighet, stratifikation och temperatur (ibid.). En stor fördel med delft3D är
att programmet är open source. Detta innebär att programmet är öppet att ladda ner, justeras och är
gratis att använda (Deltares 2022b).

5.2 MB-Dyresm
Multi-Basin dynamic reservoir simulation model som heter förkortat MB-DYRESM är kortfattat
en modell utvecklad för att hantera svagheter hos endimensionella och tredimensionella modeller.
Problemen som kan uppstå med endimensionella modeller är de inte är lika verklighetstrogna som
3D modeller medan 3D modeller kan vara väldigt dyra. MB-Dyresm bygger på en endimensionell
modell (DYRESM) och blandar in mer komplex programmering för att vara en bättre representation
av massflödet. Detta gör att modellen blir mer effektiv gällande datorns kapacitet och kan fortfarande
ta in lång tid i beräkningar (Zhou et al. 2021).
För att bygga ut på DYRESM använder 3D modellen Lagranges schema som bygger vidare på
DYRESM modellen och beräknar transport mellan celler genom att räkna in gravitationellt utbyte
mellan partiklar (ibid.). Den grundläggande DY-modellen kräver en hypsografisk kurva av sjöns
botten, metrologisk data, inflöde och utflödes volym, temperatur och koncentration, utöver detta
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krävs också kemisk, fysisk och biologisk data om man vill kalibrera och jämföra modellens validitet
(GLEON u. å.). För att förbättra 3D modellen kan man räkna in topologiska egenskaper av cellerna
och räkna in horisontellt momentum från exempelvis vind. Den kan också byggas ut och användas
tillsammans med en biokemisk modell för att räkna med långvarig påverkan av faktorer som global
uppvärmning (Zhou et al. 2021).

5.3 Seatrack

Seatrack är en modell som till stor del används i Östersjön för att beräkna rörelsen av olika föremål
som exempelvis olja. Denna modell används i stor del för att modellera rörelsen av många olika
partiklar och objekt som exempelvis olja eller plankton (Arneborg et al. 2017). För att göra detta
använder den sig av utdata från flera olika modeller som inkluderas i programmet. Bland dessa finns
det modeller för atmosfärisk data, havsvågor, data för åar och beckars utflöden såväl som modeller
för drift, spridning av objekt och vittring (ibid.).
För att beräkna rörelsen av partiklarna används en modell utvecklad av SMHI som heter PADM som
bygger Lagranges ekvationer (Liungman & Mattsson 2011). Dessa modeller är mycket avancerade
och kräver mycket data för att kunna göra sina beräkningar. PADM kräver data om flöde, temperatur,
vind, isförhållanden med mera. Den kan sedan göra en verklighetstrogen simulation. Huvudanvän-
dingen för Seatrack är att kombinera flera modeller för att applicera PADM’s beräkning av flytande
partiklars rörelse där man kan beräkna allt från olja till alger och plankton (Arneborg et al. 2017).
Seatrack kan justeras efter behov och har tre olika konfigurationer beroende på hur breda områden
och hur bra resolution man vill ha. Ända fram till januari 2017 fanns det tre konfigurationerna att
välja mellan där de alla var justerade efter Östersjön. Den första hette BSo1 har ungefär 2 kilometers
resolution som har ett öppet gränssnitt mot atlanten och använder HIRLAM för att driva atmosfärisk
data. Andra konfigurationen heter NSo3 som har en resolution på cirka 6 km som täcker Östersjön
och Nordsjön, även denna uppsättning använder sig av HIRLAM. Konfigurationerna körs 4 gånger
per dag för att projicera en 60 timmars prognos. Den tredje prognosen är lik den andra och kallas
NSo3 Long som har samma resolution och täcker samma område men drivs av ECMWF för att ha
en 10 dagars prognos som den projicerar en gång per dag (ibid.). Seatrack kostar dock i dagsläget
90 000 euro per år i drift med sina projektioner över Östersjön och Nordiska havet. Dessa kostnader
beror på kostnader av servrar då seatrack är ett online verktyg, underhåll och övervakning av system
(state 2015).

5.4 Telemac
Telemac är en tredimensionell modell som använder ostrukturerad meshupplösning. Den ostrukure-
rade meshupplösningen används på liknande sätt i deras tvådimensionella modell i det horisontella
planet. Meshupplösningen är uppdelad för ett flertal modellplan som är uppdelad mellan den pla-
na ytan och skiktningsplanet. Modellplanens placering bestäms med hjälp av rutnät. Modellering
med telemac används främst för grunda vatten men kan även formateras genom styrande ekvationer

13



som inkluderar dynamiskt tryck. Genom en sådan formatering kan kortare våglängder tas hänsyn
till som oftast finns i djupare vatten. Då modelleringen tar hänsyn till grunda vatten kan den även
modellera torrperioder med lågt eller inget vatten. I sådana fall används en metod som kallas FVM
(finite volume method) som beräknar olika höjder på vattnet (Telemac-Mascaret 2022).
I en manual för Telemac- 3D modeller beskrivs modellen mer ingående. Mjukvaran kan ta hänsyn
till följande processer i en sjö eller i ett hav enligt RD (2016):

• temperaturens och/eller salinitens påverkan på densiteten
• friktion från botten
• corioliseffekten
• påverkan från lufttryck, regn, avdunstning och vind
• termiska utbytet med atmosfären
• källor och sänkor för flöden
• modeller för turbulens som tar hänsyn till flytförmågan/bärigheten
• tidvatten
• diffusion av spårämnen
• oljespill.

RD (ibid.) använder sig av ekvationer som den tredimensionella Navier-Stokes ekvationen, massans
bevarande i avseende på fluidmekaniska processer, hypotesen hydrostatiskt tryck och Boussinesq
approximationen som är en apporoximation av Navier-Stokes. Telemac-3D kan användas till flera
användningsområden. Främst har modellen använts på marina miljöer för att analysera strömmar,
om de induceras främst av tidvatten eller densitetsgradienter. Modellen har testats med avseende på
strömmar både med och utan påverkan av yttre krafter såsom vind och lufttryck (ibid.).

5.5 MIKE 3 FM
Det hydrodynamiska modelleringsverktyget MIKE 3 FM är utvecklat för marina miljöer, kuster
samt flodmynningar. Modellen är byggd på numeriska lösningar med de tredimensionella Reynolds-
averaged Navier-Stokes ekvationerna. För att ta hänsyn till den horisontella bilden används kartesiska-
eller sfäriska koordinater. För den fria ytan används sigma koordinater. Gränssnittet för konvektiva
flödesmätningar beräknas genom Riemannhypotesen (MikePoweredByDHI 2022).
I dagsläget använder sig Norrvatten av MIKE 3 FM (DHI 2009db) för hydrodynamisk modellering
av Mälaren. Modellen är en väl beprövad mjukvara som kan simulera strömmar tredimensionellt, på
olika djup. Syftet med modellen är att beskriva Mälaren i sin helhet, modellen kan tillämpas samt
förbättras beroende på frågeställning. Resultaten för modellen begränsas av indatan, meshupplös-
ningen samt tillgången till kalibreringsdata. Modelleringen kan tillämpas till flera olika använd-
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ningsområden. Denna förstudie kommer fokusera på dricksvatten (Mälarens-Vattenvårdsförbund
2010).
Indatan som driver modellen är batymetrin, islossning, meteorologi samt tillförsel av vatten där data
tas från SMHI. Utdatan är vattenstånd, temperatur, omblandning och strömmarnas mönster. Året
som Norrvatten valde att simulera var 2007 där delas Mälaren upp i 16 olika vattenförekomster.
Modelleringsåret 2007 valdes för MIKE 3 FM eftersom det en stor mängd mätdata (ibid.).
Modellen delar upp Mälaren i flera celler som är tre- eller fyrkantiga där de hydrodynamiska ekva-
tionena löses. Beräkningsnätet för Mälaren begränsas mellan Köping till Stockholm, samt mellan
sundet Stäket och sundet mellan Eolshäll och Solviksbadet. Cellerna väljs beroende på djup, läge el-
ler var strandlinjen går. Varje cell behöver ett initialvärde att utgå ifrån i sina beräkningar, för MIKE
3 FM krävs startvärden för vattenstånd och temperatur. Simuleringen startar i vintertid, strömmen
nollställs för att sedan anpassa sig till drivningen. Modellen tar hänsyn till såväl horisontella som
vertikala storlekar på celler. Den vertikala upplösningen beskriver sommar skiktning och transport
till djupvatten, den horisontella upplösningen tar hänsyn till flöden i trånga sund (ibid.).
Modellen löser ekvationer som bygger på rörelsemängd, turbulent kinetisk energi och konservering
av massa. Dess tredimensionella beräkningsnät kan beräkna temperatur, vattenstånd, strömmar och
turbulens. Modellen kan ta hänsyn till de allra viktigaste hydrodynamiska processerna. De viktigaste
hydrodynamiska parametrarna enligt Vattenvårdsförbundet är turbulent blandning, värmetransport,
utbyte av värme med atmosfären, drivning av vattenståndsvariationer, corioliseffekten, bottenfrik-
tion, variationer i densitet, tillflöden av färskvatten och vindens drivning på ytan (ibid.).
Hur snabbt modelleringen går beror på upplösningen. I dagsläget tar det ca 10 dagar för modellen
att modellera ett års tid av data. Det finns några osäkerheter med modellen, dess nettoflöde beror
på var vattenförekomsterna definieras och kan därför ses som en skattning av värden. En annan
osäkerhet är att det saknas mätdata för flera inflöden samt djupdatan är begränsad eftersom den
främst kommer från grunda områden. Lufttemperaturen, vinddatan och nederbördsmätnignarna är
inte representativa för hela Mälaren då mätdatan tas från mätstationen Adelsö. Den hydrografiska
mätdatan såsom mätdjup och mätfrekvenser är begränsad på grund av låg tillgång till data.
Eftersom modellen utgår från modelleringsåret 2007 ger det en viss osäkerhet då inflödet var lägre
då än vad den varit på senare år (ibid.).
För att kunna se om resultaten efter modelleringen är rimliga krävs jämförelse med annan mätdata.
För MIKE 3 FM modellen finns ingen data att jämföra strömningsmönster med, dock jämförs nio
olika temperaturprofiler. Temperaturerna i modellen stämmer överens med mätdatan från de nio
uppmätta punkterna (ibid.).
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PM Vetenskapligt skrivande

Populärvetenskap syftar ofta på information som har gjorts enkel att förstå, detta kan göras på flera
sätt exempelvis hålla en engagerande ton som innehåller entusiasm om området. I de allra flesta fallen
har vetenskapligt skrivande ett större avseende på kulturell förbindelse där man i större grad tar i
beaktande tillämpningar, vardag och betydelsen för världsbilden (Eriksson u.å.). Alltså måste
människor som inte läst ämnet förstå kontext och resultat. Man vill också att texten ska vara något av
intresse för läsaren så de kommer läsa (Brändén u.å).

I en populärvetenskaplig text behöver man förenkla texten men akta gränsen där förenkling går över
till felaktig information (Brändén u.å). Det finns många saker att tänka på när man skriver
populärvetenskapligt förutom att väcka intresse bland annat att man skriver en kort men meningsfull
text och att förklara de viktiga resultaten som gås igenom. Man måste också använda sig av
terminologi som är av kännedom för allmänheten och undvika speciella beteckningar (Johnsson 2022)
Introduktion och diskussion måste vara läsbara för alla även de som inte är insatta i ämnet. Det är
vanligt att dåliga vetenskapliga artiklar bara läses av de som behöver läsa då de inte väcker intresse
eller kan göra sig förstådd av allmänt folk (Brändén u.å.). För att veta vilken nivå artikeln ska ligga på
är det bra att inte rikta in sig på en allmänhet utan en person. Personen kan vara någon som är lite
avlägsen, exempelvis en släkting som inte är insatt i ämnet texten handlar om (Johnsson 2022).

Intresset av läsaren måste fångas direkt men också hållas under texten genom att visa läsaren att man
är kunnig inom området utan att ge känslan av att man har en överlägsen attityd. När man håller en
god ton som läsaren förstår skapas en samhörighet mellan skribent och läsare. För att göra detta finns
det flera punkter att tänka på, första punkten är att försöka definiera en målgrupp som tidigare nämnt
att inte bara tänka på en allmänhet. Detta gör det enklare när man skriver att tänka vad som är
intressant för denna eller dessa personer (Brändén u.å).

Vidare i skrivandet måste man tänka på textens innehåll det är viktigt att tänka på att sålla bort
informationen som inte är nödvändig. Man kan tänka att man ska skriva en spännande berättelse och
bör därför välja en intressant historia. Det man också kan tänka på är att det som inte är viktigt för
berättelsen måste ej vara med. Det är också bra att ta upp spännande ämnen som väcker etiska eller
samhällsfrågor i historien. I sin text är det bra att ha simpla liknelser för att dra kopplingar till läsarens
vardag. Är det möjligt kan man försöka strukturera texten runt metaforer eller liknelser men dåliga
metaforer kan vara missvisande och leda läsaren åt ett annat håll (Brändén u.å).

Disposition och struktur är mycket viktiga när man vet textens innehåll, med en röd tråd blir mer
avancerade saker lättare att förstå. Det är viktigt att börja i en sådan ordning att man börjar med grund
innehåll som läsaren kommer behöva senare för att förstå resonemanget. Om man läser texten igen
kan man se om det finns delar som måste läggas till eller tas bort för att skapa ett flyt genom artikeln
(Brändèn u.å.). Detta gör att det är mycket viktigt att tänka på struktur i förhand exempelvis bakgrund
och metoder som utnyttjats för att nå resultatet kan skrivas om väldigt begränsat (Johnsson 2022).

I en vetenskaplig artikel finns det tre huvuddelar, det finns en inledning där man redovisar sin rubrik,
sin inledning, bakgrunden av rapporten och artikeln. Inledningen ska sammanfatta kort vad texten
handlar om men som tidigare nämnt ska inledningen hållas kort, inte längre än 2 meningar. Efter
inledningen går man sakta in på huvudtexten där man ger en kort introduktion till ämnet och går
igenom frågeställningarna som ska besvaras. Nästa steg är fördjupningen där man ska presentera



ämnet mer ingående, man kan ha underrubriker om detta gör texten mer lättläslig. I fördjupningen bör
man gå igenom bakgrundsinformation på ett lättläsligt och intresseväckande sätt. Det är också viktigt
att visa på orsaker och konsekvenser av frågeställningarna i ämnet, sedan drar man samband och till
sist drar man slutsatser. Efter detta kommer avslutnigen där man svarar på frågeställningarna som togs
upp i inledningen eller drar slutsatser från fördjupningen (Skolverket u.å.).



Referenser:

Bränden H. (u.å.). Om populärvetenskapligt skrivande. [Blogg]. Tillgänglig:
https://henrikbranden.se/vetenskapsskribent/att-skriva-popularvetenskap/ [2022-05-02]

Eriksson, G. (u.å). populärvetenskap. [Forum] Tillgänglig:
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/popul%C3%A4r
vetenskap [2022-05-02]

Johnsson, A. (2022). Skriva populärvetenskapligt. [Forum]. Tillgänglig:
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/kommunicera-din
-forskning/skriva-popularvetenskapligt

Skolverket, (u.å.). POPULÄRVETENSKAPLIG ARTIKEL. Tillgänglig:
https://www.skolverket.se/download/18.1d7693d81684bec9282730/1548151345321/popularv
etenskaplig-artikel-naturvetenskap-teknik-grundskola.pdf [2022-05-03]



Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Arbetsrapport

Dokumenttyp
W-22-95/L-00

Datum
2022 - 03 - 30

Ersätter

Författare Simon

Handledare
Ekaterina Sokolva

Rapportnamn
Förstudie modeller

SMHIs modell S-Hype är en Hype modell över Sverige (S(sverige)-Hype (hype=modell). Hype står för
“Hydrological predictions for the environment” och verkar vara utvecklat av SMHI och studier gjorda åt
SMHI. Hype är en “semi-distributed catchment model”, Jag antar att det betyder att det är en modell med
halvtäckande insamlingspunkter för mätdata (och inte ett skryt om hur VIP deras modell är).

De gröna prickarna visat mätstationer, färgen visar överensstämmelsen mellan modell och mätdata,
storleken visar yta för avrinningsområdet(uppströms). Vattenföringsdata kommer från smhi medan kemisk
data kommer ifrån “datavärdskapet för sjöar och vattendrag vid SLU”. Få punkter på kartan verkar ha
information om kemisk data. Ibland blir datan för lågvattenföringen dålig p ga att det är procentsatser.
Små skillnader i små värden get stora procentuentala skillnader. man  bör använda “stationskorrigerade”
värden för att få mindre avvikelser.

Den simulerar vattenflöde och substans flöde från regndroppe till olika förvarsenheter och flöden till
havet. De lär ha ngn sorts heightmap för sverige och sedan till viss säkehet beräkna vart vattenflödet
kommer rinna åt för håll och därigenom vart det stannar och vilka bäckar/åar/älvar det hamnar i. Datan
beräknas/bekräftas sedan genom mätstationerna. (Programmet är open source tydligen, inte omöjligt att
implementera i vår modell?)

s-Hype är menad att användas för flera bassänger samtidigt och använder inte fysik för deras beräknar
utan “natur koncept” (säkert därför det är möjligt att beräkna). Ju fler bassänger som tas med ju bättre blir
nätverket mellan ett större område av bassänger. Den valideras genom punkt mätningar i åar/älvar och
genom “spatially distributed observations”. Kan inte vara skit svårt att skapa då det implementerades först
2003 (då datorer sög, inte beräknings tungt)

Modellen används på det sätt stephan beskrev och som tidigare nämnt. Den används för att förutspå
översvämningar och torkor , den kan förustpå, vattenkvalitet, kemiskbalans, vaten morfologi(?) och
klimatförändringar genom att beskriva flödet generationsvis och förändra nästa generation beroende på
temperatur och nederbörd. Modellen har ett stort antal parametrar och måste till stor del kalibreras
manuellt. Deras tidssteg är per dag. Den kalibreras regionellt och inte för induviduella stationer. Den



kalibreras då stegvis för vissa hydrologiska processer och inte hela landet samtidigt. Så säg att det är ett
stort regnoväder över Mora-Rättvik, man kalibrerar då modellen för snitt nederbörd över vissa området
beroende på tillgänglighet av mätdata och avgränsning, sedan temperatur och kör simuleringen. Modellen
tar också med evapotranspiration, snö förvaring och smältning, jordfuktighet, grundvattenfluktuationer
och rutt från åar -> sjö -> älv -> hav. Den har utvecklats i nästan 15 år så dom har haft tid på sig att tilläga
jordegenskaper för regioner, gissar att det är så de beräknar alla de egenskaperna (vattenkapacitet,
grundvattenflöde, jordfuktighet etc). De använder något som de kallar “markklasser” i deras modell som
består av en kombination av jordart och markanvänding, det finns upp till tre markskikt med valfri
tjocklek och rörlig grundvattenyta. Avrinning från alla markskikt samt ytavrinning och dränering, erosion
tas också med. Allt detta verkar ha angetts för hand i över 17000 delområden och 200000 beräknings ytor.

Så kalibreringen fungerar genom att man anpassar till mätdata och anger vilken jordart som är
dominerande i området samt markanvänding, ett exempel är barrskog, moränjord. Det anges ett värde som
modellen sedan förhåller sig till. “Kalibreringen görs iterativt i två steg, först tas en generell grundmodell
fram därefter ställs lokala avvikelser in för ett fåtal nyckelparametrar”. Det följer ett schema:
1. Hydrologiska parametrar för små, sjölösa typområden
2. Hydrologiska parametrar för vattendrag och sjöar
3. Vattenkvalitetsparametrar för små, sjölösa typområden
4. Vattenkvalitetsparametrar för sjöar och vattendrag
(Vad dessa parametrar är har jag ingen aning om utan kan bara gissa. Jag tror man måste sätta sig in i
open source koden elr ngt).

Bedömningar görs konstant under simulering för att bekräfta om värdena är rimliga. Det gör dom genom
att kolla lokala mätningar, litteratur värden och genom “erfarenhetsvärden”. Om det finns lokala
avvikelser tas dom med i modeleringen, såsom för viktiga sjöar kan man ta med retention magasinering
och internbelastning i simuleringen. Mätpunkterna i regionen vägs sedan efter vikt, där störst läggs på det
längre nedströms. Mynningar och nav punkter har särskilt vikt på grund av att fosfor och kväve ska kunna
beskrivas på ett korrekt sätt.

De beräknar osäkerhet som en genomsnittlig avvikelse i procent genom (c - o) / o
Där c är genomsnittligt modellvärde och o är genomsnittligt mätvärde



Källor:
https://www.smhi.se/en/research/research-departments/hydrology/hype-our-hydrological-model-1.7994?
msclkid=c4388be9affc11ec9c441e29b43914b3

https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb

https://vattenwebb.smhi.se/modeldiff/

1.8906!06_Göran_Lindström.pdf

https://hypeweb.smhi.se/ (här hittas open source)

https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/kalibrering-och-utvardering-av-s-h
ype-1.26735

https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/om-data-i-vattenwebb/kalibrering-och-utvardering-av-s-h
ype-1.26735



Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp

Dokumenttyp
Projektgruppsprotokoll

Dokumenttyp
W-22-95/L-01

Datum
2022 - 05- 21

Ersätter

Författare Alla

Handledare
Ekaterina Sokolva

Rapportnamn
Tabell över sökningar

Databaser: SCOPUS, NE, Google…

Avgränsningar: Review-artiklar, exjobb, statliga instutioner…
Bara artiklar från 2000 och framåt?

Sökområden:
Dricksvattenkvalitet i Mälaren (e. coli, mikroorganismer, marindiesel, löst ämne?): Tim & Amanda
Modeller: Simon, Astor, Anton, Lovis.

Från Ekaterina:

○ få ner sökning till ca 70 → välj 10 bästa och läs abstracts
○ när vi har koll på mälarens risker kan vi också se vilka saker som är viktigast i

modelleringen

Nyckelord: Hydrodynamisk modellering, modell, vatten, flöde,
Engelsk översättning av nyckelord: hydrodynamic model*****, review,
Bra författare: de brauwere

Förslag av Ekaterina: Developing best practice guidelines for lake modelling to inform quantitative
microbial risk assessment - bra match, kolla upp

Dokument Databas Datum för
sökning

Alla sökord Antal träffar

Hydrodynamisk
modellstudie av
Mälaren

Google 2022 04 04 Hydrodynamisk
modellering

126 000

Övergripan
de riskanalys av
mälaren som

malaren.org 2022 04 04 - -



Dokument Databas Datum för
sökning

Alla sökord Antal träffar

Response of
water
temperatures and
stratification to
changing climate
in three lakes
with different
morphometry

Scopus 2022 04 06 “response of
water
temperatures and
stratification”

2

Occurrence and
mass flows of
contaminants of
emerging concern
(CECs) in
Sweden's three
largest lakes and
associated rivers

Scopus 2022 04 07 mälaren* and
drink***** or
drick*****

12

Spatial and
seasonal trends of
organic
micropollutants
in Sweden's most
important
drinking water
reservoir

Scopus 2022 04 07 mälaren* and
drink***** or
drick*****

12

Effects of an
extreme
precipitation
event on water
chemistry and
phytoplankton in
the Swedish Lake
Mälaren

Scopus 2022 04 07 mälaren* and
drink***** or
drick*****

12

Guidelines for
Drinking-water
quality: fourth
edition
incorporating the
first addendum

Google 2022-04-11 WHO Guidelines
for
Drinking-water

486 000 000

Riskprofil:
Dricksvatten och
mikrobiologiska
risker

Google 2022-04-12 Lindberg, T., &
Lindqvist, R.
(2005).
Riskprofil:
Dricksvatten och
mikrobiologiska
risker. Sverige:

4 780



Livsmedelsverket

Fakta om
Mälaren

Google 2022-04-12 Mälaren 2 080 000

Mälaren och dess
närområde

Google 2022-04-12 Mälaren 2 080 000

Mälarens historia Google 2022-04-13 Mälaren 2 080 000

Hur mår
Mälaren?

Google 2022-04-13 Mälaren 2 080 000

Nyttjande och
påverkan

Google 2022-04-13 Mälaren 2 080 000

Vad är
algblomning?
-Naturskyddsföre
ningen

Google 2022 04 14 Algblomning 182 000

Mälarens
framtida
vattenkvalitet

Google 2022 04 20 oljespill
mälaren
dricksvatten

3650

Oljeskadeskyddet
- MSB

Google 2022 04 20 risk
oljespill
mälaren

4 950

Internationellt
utbyte om
naturligt
organiskt material

Google 2022 04 20 naturligt
organiskt
material
mälaren

30 500

Brunifiering -
Livsmedelsverket

Google 2022 04 20 naturligt
organiskt
material
sjöar

401 000

Övergripande
riskanalys av
mälaren som
råvattentäkt och
ekosystem

malaren.org 2022 04 04 - -



Dokument Databas Datum för
sökning

Alla sökord Antal träffar

Hydrodynamisk
modellstudie av
Mälaren

Google 2022 04 04 Hydrodynamisk
modellering

126 000

An automated
calibration
framework and
open source tools
for 3D lake
hydrodynamic
models

Scopus 2022 04 06 “Theo Barachini” 6

A review on lake
eutrophication
dynamics and
recent
developments in
lake modeling

Scopus 2022 04 07 hydrodynamic
AND model****
AND lake AND
review

53

A review of
recent
developments in
lake modeling

Scopus 2022 04 07 hydrodynamic
AND model****
AND lake AND
review

53

Developing best
practice
guidelines for
lake modeling to
inform
quantitative
microbial risk
assessment

Scopus 2022 04 07 Developing best
practice
guidelines for
lake modeling to
inform
quantitative
microbial risk
assessment

98

MIKE 3 Flow
Model FM
Hydrodynamic
Module, User
Guide

Google 2022 04 08 MIKE 3 FM 77 600 000

MIKE 3 Flow
Model FM
Hydrodynamic
Module, User
Guide

Google 2022 04 08 MIKE 3 FM 77 600 000

A modeling
framework to
track phosphorus
sources of the

Scopus 2022 04 08 hydrodynamic
and quality and
drink**** and
lake

54



drinking water
intakes in a large
eutrophic lake

Effects of
dimensionality on
the performance
of hydrodynamic
models for
stratified lakes
and reservoirs

Scopus 2022 04 08 delft3d AND
hydrodyn*

61

The Cross-Shore
Component in the
Vertical Structure
of Wave-Induced
Currents and
Resulting
Offshore
Transport

Scopus 2022 04 11 water and
hydrodynamic,
and wind and
surface

211

A new pseudo
three-dimensional
hydrodynamic
model with
Lagrangian
vertical mixing
and Eularian
horizontal mass
exchange

Scopus 2022 04 11 dyresm AND
hydrodyn*

60

Data-requirement
s for application
of
DYRESM-CAED
YM

Google 2022 04 11 Dyresm data 9 120

  Yeates,  P.  S.
and  Imberger,  J.:
Pseudo
two-dimensional
sim-
ulations  of
internal  and
boundary  fluxes
in  stratified
lakes
and   reservoirs,
Int.   J.   River
Basin   Manag.,
1,   297–319,
https://doi.org/10.
1080/15715124.2
003.9635214,

Google 2022 04 12 Yeates,  P.  S.
and  Imberger,  J.:
Pseudo
two-dimensional
sim-
ulations  of
internal  and
boundary  fluxes
in  stratified
lakes
and   reservoirs,
Int.   J.   River
Basin   Manag.,
1,   297–319,
https://doi.org/10.
1080/15715124.2
003.9635214,

79



2003. 2003.

Scientific
Documentation
of Seatrack Web;
physical
processes,
algorithms and
references

Google 2022 04 13 Seatrack web 108 000

Delft3D-FLOW
User Manual

Google 2022 04 13 delft3D data 120 000

Delft3D 4 - Open
Source
Community

Google 2022 04 19 Delft 3D open
source

66 600

Telemac
modeling system

Google 2022 04 19 Telemac
Modeling system

51 500

TELEMAC-3D

Google 2022 04 19 TELEMAC
MODELING
SYSTEM

79 700

Numerical
Simulation of
Deep-Sea
Sediment
Transport
Induced by a
Dredge
Experiment in the
Northeastern
Pacific Ocean

Scopus 2022 05 03 MITGCM
Hydrodyn**
model*

23

MITgcm
Documentation

google 2022 05 03 MITGCM user 40 300
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Risker vid dricksvattenproduktion (allmänt)

Risker vid rening av råvatten

I Sverige använder reningsverk antingen grundvatten eller ytvatten som råvattenkälla. Råvatten-
kvalitén är generellt sätt bättre när den kommer från grundvatten då ytvatten bland annat ofta har
högre humushalter och är mer känslig för störningar än vad grundvatten är (Lindberg och R. Lin-
dqvist 2005). Många av de reningsverk som försörjer många människor med dricksvatten använder
ytvatten som råvattenkälla eftersom vattenbehovet överskrider vad som är möjligt att utvinna ur
grundvattnet utan att störa den hydrologiska balansen (Eveborn m. fl. 2017). På grund av att ytvat-
ten generellt har sämre råvattenkvalité så ställer detta även större krav på vattenverken i form av ökat
antal beredningssteg och prestandakrav på dessa. Ett typiskt ytvattenverk innehåller ofta följande
reningssteg:

• Grovavskiljning: tar bort större partiklar som fisk, alger och växtrester.
• Flockning och avskiljning: Kemikalier tillsätts så att humusämnen och andra partiklar flockar
till större strukturer som sedan avskiljs genom sedimentering eller filtrering, kan ske i flera
steg.
• Desinfektion: Klor, ozon eller UV-ljus används för att vidare desinfektera vattnet för att fram-
förallt minimera risken för mikrobiella föroreningar.

Stegens omfattning kan variera beroende på de lokala förutsättningarna som kan förekomma, både
sett till begränsande resurser och kvalité på råvattnet (Dryselius 2012).
2.2 Generella risker
När råvattnet ska renas behöver flera faktorer analyseras för att den slutgiltiga produkten skall hålla
en acceptabel kvalité. Det handlar bland annat om mikrobiologiska, kemiska och radioaktiva aspek-
ter såväl som den allmänna acceptansen av vattnet sett till exempelvis lukt och smak (WHO 2017).
Konsekvenserna av att konsumera dricksvatten av otillräcklig kvalité kan vara olika. Det kan vara
snabbt insjuknande inom förloppet av timmar eller dagar efter konsumtion, det kan även vara mer
allvarliga hälsoeffekter som uppkommer först år efter kontinuerlig konsumtion (ibid.).

Mikrobiologiska föroreningar

Den enskilt största faktorn som leder till sjukdom genom konsumtion av dricksvatten är att det före-
kommer mikrobiella föroreningar i vattnet i form av patogena virus, bakterier eller parasiter (WHO

2017). Risken att bli sjuk eller smittad genom dricksvatten är liten jämfört med många andra livs-
medel men då dricksvatten leder ut till nästintill alla människor i ett område kan konsekvenserna

bli mycket allvarliga om kontamination sker (Abrahamsson, Ansker och Heinicke 2009). Den van-



ligaste orsaken till att vattnet kontamineras är att mänsklig eller animaliskt avföring når vattnet.
Transporten av exkret behöver inte vara direkt utan kan exempelvis orsakas av otillräcklig rening
av avloppsvatten som sedan släpps ut eller att råvattentäckten är i nära anslutning till betesmark.
Att patogenerna slutligen når konsumenten kan bero av flera olika orsaker. Ofta beror det på en till-
fällig avvikelse i kvalitén på råvattnet vilket kan leda till att barriärerna i reningsverket inte räcker
till. Ibland kan det även bero på kontamination under distributionen efter reningsverket fram till
konsumenterna eller mellanlagring. Då kan det vara skador på ledningsnätet eller dålig tätning i
skarvar som leder till att patogener når vattnet (WHO 2017). Att analysera mikrobiella föroreningar
tar även längre tid än många andra analyser. Detta leder till att om analyserna visar att det utgående
vattnet kan innehålla potentiellt riskfyllda halter patogener så finns risken att det redan nått ut till
konsumenterna (SMI 2011).

Reningen av patogener är komplex då många olika typer av patogener kan uppvisa olika egenskaper.
De är ofta diskreta, ojämnt distribuerade, olika lång inkubationstid, olika tåliga emot olika desinfek-
tionsmedel och kan växa naturligt i miljön (WHO 2017). Under 2010 och 2011 skedde stora utbrott
av parasiten Cryptosporidium i Östersund och Skellefteå (Dryselius 2012). Orsaken till utbrotten
är inte helt fastslagna men anledningen till att parasiten passerade skyddsbariärerna i vattenverken
var att de endast använde klorering som desinfektion, något som Cryptosporidium är uthärdig mot
i de koncentrationer som används vid dricksvattenberdning. Både i Östersund och Skellefteå fanns
det innan utbrottet inte något UV-filter, vilket i större utsträckning fungerar mot Cryptosporidium
(SMI 2011). Dessutom trodde man länge att de kallare förhållandena i Sverige var ogynnsamma
för mikrobiell tillväxt, något som ofta är sant men att t.ex. Cryptosporidium gynnades av de kallare
förhållandena vilket visar på svårigheter med att hantera reningen av patogener (Dryselius 2012).
En bred rening är det bästa sättet för att minska risker för att patogener når konsumenten. Flera oli-
ka typer av säkerhetsbarriärer minimerar risken för att icke önskvärda föroreningar tar sig igenom
till distrubutionsnätet. En god avskiljning inledningsvis i reningsprocessen minskar även desinfek-
tionsbehovet senare i reningen (Lindberg och R. Lindqvist 2005).

Kemiska föroreningar

Kemiska föroreningar är till skillnad mot mikrobiella mer diskreta på det sätt att de ofta får häl-
sofarliga konsekvenser först efter flera år av konsumtion (WHO 2017). När gränsvärden sätts för
hur mycket av kemiska föroreningar får innehålla så utgår de från TDI (Tolererbart Dagligt Intag),
vilket är den mängd människor kan konsumera utan att de resulterar i några hälsorisker (Svensson
m. fl. 2009). Orsaken till att kemiska föroreningar sprider sig i ytvattnet kan bero på flera saker.
Naturlig vittring av kemiska ämnen kan förekomma då omgivande mark ständigt släpper ifrån sig
kemiska föreningar. Punktutsläpp från industrier är även en stor orsak, speciellt i mindre indutriellt
utvecklade länder där kraven på rening inte är lika hårda som i Sverige. Det sker även kontamination
genom dagvatten som när det slutligen på ytvattnet för med sig föroreningar som finns i städerna
eller lantbruk (WHO 2017).

Det finns flera olika tekniker som kan användas för att rena råvattnet från oönskade kemikalier,
dessa behöver anpassas efter lokala förhållanden i råvattentäkten. Kat-/anjonbyte är ett sätt att re-
na vattnet från bland annat arsenik, fluor, kalcium och magnesium (ibid.). Även många kemiska
föroreningar binder bra till humösa ämnen och kan då renas under flockningen och avskiljningen i
reningsprocessen (Kirchmann m. fl. 2017).
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Lexikon
● Tillståndsvariabel (engelska =  State variable)
● Vattenståndsvariationer, hur en sjöns vattennivå förändras förhållande till en referensnivå.
● Batymetri, beskriver bottens fysiska form, i en sjö eller hav (motsvarande topografi på land)
● CFD (computional fluid dynamic) beräkningsströmningsdynamik
● Biomimetic propulsion (system designat att studera djurs kollektiva beteenden)
● Parametrisering, processen att finna parametriska ekvationer för t.ex. kurvor eller ytor.
● Biaskorrigering, att statistiskt korrigera simulerade värden för att få dem att efterlikna

observerade.
● EC-Earth, en klimatmodell som används på global skala,. Den används främst för att

modellera europeiskt och nordiskt klimat.
● E-HYPE21, en hydrologisk modell som dagligen används till att modellera hydrologiska

förhållanden över Europa.
● Epilimnion, det översta skiktet i en sjö.
● Hypolimnion, det understa skiktet i en sjö.
● Hydrodynamisk modell, en modell som kan ta hänsyn till stömningsmönster i vatten.
● Hypeweb, SMHI’s egna databas med simulerad data från HYPE. Det är en öppen databas.
● Råvattentäckt, en källa av vatten som utnyttjas till dricksvattenproduktion.
● Stratifiering, skiktning i en sjö som följd av att olika vattenmassor har olika salthalter eller

temperatur.

Övergripande vad en modell är
En modell är ett sätt att med datorkraft skapa sig en uppfattning om verkligheten genom att beskriva
naturliga företeelser med matematiska/fysikaliska ekvationer. Syftet med att konstruera en
hydrodynamisk modell över en sjö som Mälaren är att kunna förutspå förhållanden i sjön utan att
behöva gå ut och mäta i fält. Att ha tillgång till en sådan fungerande sjömodell är både tidseffektivt
och bra ur ekonomisk synpunkt. I detta kapitel kommer vi främst att ta hänsyn till parametrar i
modeller som relaterar till och är intressanta för att få en överblick över Mälarens råvattenkvalitet.
(inkorpererat preliminärt)

Ändamål

Intro

Att beskriva ett naturfenomen i exakthet är en utmaning som forskare gäckats av under hela
människans tid och för att få en tillräckligt korrekt bild av dynamiken behövs beräkningar som är
rimliga att utföra och det fås alltid genom avgränsningar. Det vi lär oss i skolan är att räkna på naturen
i dess enklaste former, ofta genom ren matematik eller i fysik i två dimensioner och man börjar inte
med mer avancerade grejer först inpå de senare universitetskurserna. En modell är ett sätt att med
datorkraft skapa sig en uppfattning om verkligheten genom att beskriva naturliga företeelser med
matematiska/fysikaliska ekvationer. Att återskapa naturen på datorprogram för att simulera och
analysera är minst sagt användbart för att förutse och förstå vad det är som sker. Detta gäller för en
myriad av naturfenomen inte minst för vattenbassänger och deras dynamik. I detta kapitel kommer vi
främst att ta hänsyn till parametrar i modeller som relaterar till och är intressanta för att få en
överblick över Mälarens råvattenkvalitet.



Skälen till att modellera vattenbassänger skiljer sig mellan olika projektet men det gemensamma är att
man slipper göra stora mätningar över området av intresse och kan istället effektivt simulera området
med hjälp av datormjukvara. Ofta krävs det mycket uppsättning för att få modeller att fungera och
data från tidigare år behövs för att simulera framtida scenarion, den data som behövs är den som krävs
för att simulera processerna som förflyttar vattenmassorna i bassängen.

Olika exempel där modeller har använts

Danska Hydrologiska Institut (Hädanefter DHI) gjorde en förstudie över hur ett modelutformande av
mälaren skulle kunna se ut vars syfte var att “Beskriva dynamiken i de fysiska förhållandena med
avseende på strömmar och skiktning samt hur dessa beror på olika drivande faktorer” och sedan
konstruera en modell över sjön och visa strömning och skiktning (källa förstudie dhi). Liknande
modelleringsprogram såsom delft3d används för samma syften då de utför nästan samma beräkningar
och får nästan samma resultat. Detta beror på att det är i grunden baserad på liknande teknologi och
deras beräkningsmetoder är designade för att lösa samma sorts problem. Skillnaden mellan
programmen är kostnad, kvalitet och rigorositet. (källa ishikawa gonzales & DHI)

Mishra och Singh använde sig av modellering när dem undersökte om man kunde förutspå en
framtida torka i ett ambitiöst projekt. För en sådan modell krävs mycket indata punkter där
hydrodynamiska variabler som strömning och bassängvolym kompletteras med data som
markfuktighet och nederbörd och hur mycker jordbruksmark det finns i närheten samt hur grödornas
vattenupptagningsförmåga ser ut (källa mishra & singh).

Verktyg som seatrack av SMHI och DHIs MIKE 21/3 mjukvara används för att i stora vattendrag och
hav spåra oljespillning från fraktfartyg och fartyg genom indata(källa smhi & mike).
SMHIs s-Hype modellerar avrinningen till vattendrag genom att använda sig av naturkoncept istället
för det mer fysikaliskt centrerade modellerna deras konkurrenter använder sig av. Syftet med s-Hype
är att förmedla kunskap om flödena i åarna och älvarna för att förstå hur strömningen i vattendragen
ser ut. Datan som s-Hype ger ut är viktigt för att ge en bild av hur inflödet ser ut till olika
vattenbassänger (källa smhi hypeweb).

Modellering begränsas inte bara till dynamisk hydrologi utan kan även användas för ekohydrologi för
att modellera eutrofikation i sjöar genom att använda drivdata som beskriver begränsande
näringsämnen för cyanobakterier såsom fosfor och kväve. Syftet med sådana modeller är att simulera
hur mycket alger och eutrofikation en sjö kan komma ha. En slutsats man kan se är att
hydromodelring används för flera olika ändamål för att underlätta analys och förståelse och
förutsägelse av naturen (källa Bhagowati ahamad).

Konceptuell modell, processer och drivdata (Förklara fysiken, naturkoncepten)
Begreppet konceptuell modell introduceras här för att formellt fastslå skillnaden mellan modell och
verklighet. Eftersom naturliga system är närmare oändligt komplexa krävs en otrolig datorkraft för att
att modellera verkligheten. \parencite{Jorgensen}har sett en generell trend inom modellering; att i
modeller utveckla många och specifika detaljer, i syfte att modellera specifika tillstånd. Denna trend
är en intressant aspekt för att, om man har bra kännedom om området i fråga och utvecklar detaljer i
modeller så kan man undvika att ta hänsyn orelevanta parametrar. På så sätt effektiviteras modellernas
användning. En detaljmodellering kan t.ex. vara hur ett specifikt ämnes beter sig i en viss miljö, hur



ämnet reagerar med miljön eller hur miljön påverkar ämnets rörelse i miljön. I sektion
\ref{Mälarparametrar} går vi igenom intressanta och specifika modelleringsmöjligheter för Mälaren,
men för att kunna gå in på så specifik detalj krävs det först att en modell kan hantera grundläggande
hydrodynamiska processer.

Att bygga en modell
I en recentionsartikel sammanställd  av \parencite{Yu2022} redovisas en arbetsstrategi i 6 steg. Dessa
6 steg är en bra utgångspunkt vid utvecklingen av nya modeller. I steg 2 betonar \parencite{Yu2022}
vikten av att först konceptulera sjön genom att bygga en förståelse av dess biologiska och fysiologiska
funktioner. Detta görs bäst genom att samla in tillgänglig data och ena förståelsen av sjöns beteende.
Steg 3 innefattar en representation av den konceptualiserade sjön med matematik och bör även
klargöra vilka parametrar och vilken indata som modellen kommer att kräva. Under rubrik
\ref{Hydrodynamiska parametrar} förklaras parametrar som är intressanta för sjömodellering mer
ingående. I steg 4 och 5 talar \parencite{Yu2022} om flera viktiga aspekter av modellering;
kalibrering och validering. Kalibrering är processen att köra och jämföra modellens alstrade data med
historiskt observerad data och kan vara en väldigt krävande process. Validering likaså krävande och
bygger på osäkerhetsanalys av modellens utdata. Omfånget av hur ett kalibreringsprojekt kan se ut
exemplifieras bra i en examensrapport “Vilken effekt har framtida klimat på strömningsmönster i
Ekoln - en modelleringsstudie baserad på MIKE 3 FM” av \parencite{Sandra}. Kalibrering och
validering av modeller blir också allt svårare med ökat antal dimensioner (1D, 2D, 3D), dels för att
körtiden ökar \parencite{Ishikawa2022}.

Vi delar nedan upp relevanta processer och lämplig drivdata som krävs för att på ett noggrant sätt
kunna modellera hydrodynamiska processer i Mälaren.

Hydrodynamiska parametrar

I en förstudie gällande kalibreringen av en mälarmodell (modellerad i MIKE 3 FM), beställd av
Mälarens Vattenvårdsförbund (2009) definierades att följande parametrar är av intresse för att
modellera strömning i Mälaren (listan är även uttökad med några tänkbart relevanta processer):

Processer:
● Vindens friktion mot ytan.
● Nederbörd.
● Batymetri (bottens topografi).
● Tillflöde från land och tillflöde från intilliggande åar
● Temperaturskiktning.
● Flödeshastigheter och omblandning
● Coriolis-effekten p.g.a jorden rotation
● Vattnets densitet*



Temperaturskiktning

Temperaturen hos sjövatten är nära relaterat till omgivningens lufttemperatur och vindhastighet
\parencite{Magee2017}. Om en sjö är skiktad så innebär det att den horisontella flödeshastigheten är
betydligt större än den vertikala flödeshastigheten. Detta fenomen förklarar också som en logisk följd
varför, temperaturen i skiktade sjöar är horisontellt homogen och inte vertikalt homogen
\parencite{Yeates2003}. När temperaturskiktning uppstår så kan skiktens biokemiska karatkär variera
till den grad att olika vattenmassor innehållande olika ämnen/bakterier transporteras med olika
hastighet \parencite{Magee2017}. Det är därför relevant att modellera temperaturvariation för att få
en klar bild av en skiktad sjös flödes- och partikeldynamik.

Omblandning och densitet

Stabiliteten över tid i en sjö beror på dess djup där grundare sjöar upplever större temperaturer flöden
då avstånden mellan skikten är mindre. Värmen vid ytskiktet är en av faktorerna som driver
värmeväxlingen mellan skikten och vid mindre vattenvolymer kommer det att ske snabbare då
skillnaderna blir större snabbare än motsvarande djupa sjöar \parencite{Magee2017}. Dessutom
spelar vattnets densitet en roll i omblandningen och skiktningen av sjön där vattenmassorna med
högre densitet sjunker och vice versa. På större djup är vattnet kallare och tyngre än skikten ovan.
Omblandningen är nära kopplad till vindstyrka och temperaturskiktning och areal av sjön som nämnt i
tidigare stycken. Med allt detta i åtanke sker det säsongsvis under vår och höst stora omblandningar
av sjön när lufttemperaturen blir mindre konstant och klimatet ändras \parencite{Magee2017} & smhi
(https://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/sveriges-sjoar/vattentemperatur-i-sjoar-1.172778?ms
clkid=eba4ec5bbb0911ecb9dd36618758f2a8)

Vindstyrka och lufttemperatur

\parencite{Magee2017} har visat att vindens hastighet påverkar omblandning och temperaturskiktning
i en sjö mer än vad luftens temperatur gör, men även om vindens generella påverkan är större är det
ändå relevant att ha en sjös areal och djup i åtanke. \parencite{Magee2017} påpekar t.ex. även att
omblandningen i en sjö med större areal påverkas mer av vindens hastighet än en midre sjö p.g.a. ökat
momentum vid sjöns yta. För grundare sjöar så relaterar även vindstyrkan mer till ostabilitet och
temperaturvariation är om en sjö är djup.
För djupare sjöar så är lufttemperaturen en större bidragande effekt i utformningen av sjöns
temperatur. Svårigheten som medkommer med att modellera med vindstyrka och lufttemperatur som
drivdata är att det är data som är svår att förutspå. Storleksmässigt kan variationen i datan vara stor
och dygnsvariationen kan också vara svår att prognosera. Idag använder många modeller (kap
modeller) sig av att modellera över befintlig meteorologisk data.

Batymetri

Batymetri motsvarar vad topografin innebär för land fast på botten av sjön, det är en höjdkarta över
botten av en vattenbassäng. Formen på bottnen påverkar hur stor friktion som verkar på vattnets



volym och därigenom strömningen i bassängen då värdet på friktionen skiljer sig åt beroende på ytans
lutning, material och släthet. Skiktningen påverkas också av batymetrin då formen på bottnen
begränsar hur homogen form en skiktning kan ha till exempel om det är stor skillnad på djupet på liten
snittlängd. Datan för en sjös batymetri fås genom att loda bottnen och beroende på hur exakt denna
lodning är ju mindre måste man interpolera batymetrin. Tumregeln är att ju mindre interpolation som
krävs ju korrektare är datan med avseende på hur det ser ut i verkligheten, därför påverkar kvaliteten
på datan  också kvaliteten på modellen då denna indata kan vara begränsande.
\parencite{Magee2017}

(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00283/full)

Tillflöde

Avrinningsområdet till sjöar är ofta stort, varierat och vatten av olika karaktäristik strömmar från olika
inflöden. Inflödets innehåll kommer variera med innehåll beroende på vilket avrinningsområde det
kommer ifrån. Detta på grund av markanvändning och karakteristik samt volymen och temperaturen
på inflödet, därför är det ett viktigt moment att modellera, beroende på volymflödet från de olika
inflödena kommer det att påverka dynamiken i sjön, likaså är skiktningen beroende av temperaturen
och innehållet från inflödet, även temperaturen i sjön påverkas till viss mån av inflödet. Inflöde är
något som modelleras externt och indatan från den modellen tas sedan med i den för sjön. S-Hype och
MIKE-SHE är två exempel på modeller som kan modellera inflöde till sjöar genom att räkna på
vattentillförseln till åar och andra vattendrag i ett område. (källa s-hype, mike she och dhi förstudie

Coriolis-effekten p.g.a jordrotationen

Coriolis effekten påverkar vindriktningen över sjöarna den roterar kring brisen ett helt varv (360
grader) över 24 timmar. Under dagarna är effekten mindre då uppvärmningen av sjön och friktionen
över ytan är dominerande men det finns ett tillfälle under dagen då brisen kommer vara parallell till
vindriktningen och då är effekten stor nog för att den ska räknas som betydande. Eftersom vinden är
en viktig parameter att ha med att modellera en sjös dynamik är även Corioliseffekten det \parencite
{Crosman2017}

Olika typer av modeller.
Distribuerade modeller är en kategori av modeller som är uppbyggda för att ta hänsyn till stor rumslig
variation. Detta uppnås genom att modellerna utnyttjar tusentals rutnätspunkter där alla punketer skiljs
åt med flera parameter- och variabelvärden. En annan modelltyp, som är något mindre datorkrävande
är den klumpade som istället endast tar hänsyn till några parametrar. Dessa skiljer sig väsentligt åt vid
körning och validering eftersom att antalet parametrar skiljer sig drastiskt åt. Ett problem som kan
uppstå när man har för många parametervärden är det blir svårt att validera modellen (Refsgaard,
1997).
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Delft3D:
https://www-scopus-com.ezproxy.its.uu.se/record/display.uri?eid=2-s2.0-85127026313&origin=result
slist&sort=plf-f&src=s&st1=delft3D&st2=hydrodyn*&sid=27880dbbdd0c2b39ecd6755341f68f31&s
ot=b&sdt=b&sl=53&s=%28TITLE-ABS-KEY%28delft3D%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28hydrod
yn*%29%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=&featureToggles=FEATURE_NEW_DOC_DETAI
LS_EXPORT:1

● Jämför resultat av
○ Temperatur
○ flödeshastighet
○ Turbulens

● Visar att alla modeller kan beräkna säsongsmässiga skillnader i stratifikation och temperatur.
Vattenhastigheten kan endast räknas ut av 2D och 3D, 3D är närmare verkligheten. Med fler
dimensioner ökar kvaliten av modellen med avseende på fel, varians och förhållanden.

Delft3D:
● Används för att simulera flöde och transport av beståndsdelar i vatten kroppar. För att

simulera hydrodynamiken och numeriska algoritmerna bakom den så löser Delft3D
grundvatten ekvationer. För att beräkna värmeväxlingen mellan vatten och luft använder
Delft3D 5 olika modeller för termiskt flöde.

● Tar 85,2 timmar jämfört med 3.7 min för 2D
○ Behöver bathymetiska data.
○ Har en grid generator som är mer exakt.
○ Behöver:
○ Temperatur mätninngar
○ …

● Conclusion: området för flödeshastighet är viktigt. 3D midellen hade en positiv koppling i
denna mätning. problem kan vara vattenbalansberäkning, detta beror på dålig övervaknig, är
viktigt med bra mätnnigar av volymflödet av inflöden och utflöden som inkluderar byggnader
som utskov.

Text DELFT3D:
Delft3D är en hydrologisk modell som simulerar flöde och transport av olika beståndsdelar i vatten.
För att simulera de hydrodynamiska faktorerna och numeriska algoritmer så löser modellen flertalet
differential ekvationer bland annat “Reynolds-averaged Navier-Stokes” och “advection-diffusion”.
För att beräkna den termiska värmeväxlingen mellan luft och vatten använder sig Delft3D av 5 olika
modeller av termiskt flöde som har olika parametrar i beaktande.

Modellen tar 85,2 timmar att simulera sammanställd data från ett års period i studien där de
endimensionella och tvådimensionella modellerna tog endast en bråkdel av tiden (Scopus). Delft3D
har dock många olika användningsområden och kan därför vara mer omfattande. Bland dessa
områden finns, stratifikation, densitetsflöden, flöden av floder, termisk stratifikation, vinddrivna
strömmar med mera (manual). I studien hade modellen tillgång till meteorologisk data, inflöde,
utflöde, vattennivå, temperatur och flödeshastighet för att kunna modellera flödeshastighet,
stratifikation och temperatur (Scopus).

https://content.oss.deltares.nl/delft3d/manuals/Delft3D-FLOW_User_Manual.pdf



text MB-Dyresm:

Multi-Basin dynamic reservoir simulation model som heter MB-DYRESM kortfattat är en modell
utvecklad för att hantera svagheter hos endimensionella och tredimensionella modeller. Problemen
som kan uppstå är att endimensionella modeller inte är lika verklighetstrogna medans 3D modeller
kan vara väldigt dyra. MB-Dyresm bygger på en endimensionell modell (DYRESM) och blandar in
mer komplex programmering för att bara representation av massflödet. Detta gör att modellen blir mer
effektiv gällande datorns kapacitet och kan fortfarande ta in lång tid i beräkningar (scopus).

För att bygga ut på DYRESM använder 3D modellen ett “Lagrangian scheme” som bygger på
DYRESM modellen  och beräknar transport mellan celler genom att räkna in gravitationellt utbyte
mellan partiklar(Scopus). Den grundläggande DYRESM modellen kräver hypsografisk kurva av
vatten botten, metrologisk data, inflöde och utflödes volym, temperatur och koncentration, utöver
detta krävs också kemisk, fysisk och biologisk data om man vill kalibrera och jämföra modellens
validitet (Manual). För att förbättra 3D modellen kan man räkna in topologiska egenskaper av cellerna
och räkna in horisontellt momentum från exempelvis vind. Den kan också byggas ut och användas
tillsammans med en biokemisk modell för att räkna med långvarig påverkan av faktorer som global
uppvärmning (scopus).

Text Seatrack web:
En modell som används i stor del i baltiska havet för att beräkna partiklars rörelse som exempelvis
olja är Seatrack Web som kallas Seatrack. Denna modell som kan användas för rörelsen av många
olika partiklar och objekt som exempelvis olja eller plankton. För att göra detta använder den sig av
utdata från flera olika modeller som inkluderas i programmet. Bland dessa finns det modeller för
atmosfärisk, havsvåg och data för floders utflöden såväl som modeller för drift, spridning av objekt
och vittring (scopus).

För att beräkna rörelsen av partiklarna används en modell utvecklad av SMHI som heter PADM som
bygger Lagranges ekvationer (Manual). Dessa modeller är mycket avancerade och kräver mycket data
för att kunna göra sina beräkningar. PADM kräver data om flöde, temperatur, vind, isförhållanden
med mera där den sedan kan göra en verklighet riktig simulation. Modellen kan bli justerad efter
behov och har tre olika konfigurationer beroende på hur breda områden och hur bra resolution man
vill ha. Huvudanvändingen för Seatrack är att kombinera flera modeller för att applicera PADM’s
beräkning av flytande partiklars rörelse där man kan beräkna allt från olja till alger och plankton
(scopus).

MB-Dyresm: (Dyresm modell men 3D
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1364815221001420?via%3Dihu
b

● Ska vara en billig och snabb modell som bygger på 1D DYRESM modellen.
● togs fram för att hantera problem i båda 1D och 3D modeller.
● Den blandar in en tillräckligt komplex programmering att kunna vara en bra representation av

mass flödet i en sjö. Samtidigt är den vädligt effektiv dator mässigt och tar in så lång tid öf
beräkning

● Detta  görs genom att 1) använda en lagrangian schema 2) karaktärisera transport mellan
rutnät genom att räkna in gravitationellt utbyte.



● modellen kan förbättras genom att räkna in topologiska egenskaper i rutnäten och räkna in
horisontellt momentum från till exempel vind. Den kan också bli använd med en biokemisk
modell som kan ge tillgång till långvarig påverkan av exempelvis global uppvärmning.

● Ska vara bättre än många 3D modeller i tanke av att den tar bättre i beakan hydrodynamiska
simuleringar för sjöar med horisontella flöden med höga värden på förhållandet mellan
tröghet-flytkraft lagertjocklek till omrörning- flyttkraft lagertjocklek.

Dyresm:
● Dyresm i sig är gjord för att förutspå vertikal distribution av temperatur, salt och densitet i

sjöar.
https://gleon.org/sites/default/files/pdf/workinggroups/Data_requirements_for_DYRESM_CAEDYM.
pdf

● Kräver:
○ Hypsografisk kurva av sediment.
○ Metrologisk data
○ Inflöde och utflödes volymer
○ Inflödes temperatur och koncentrationer
○ Vattnets kemiska, fysiska och biologiska data för kalibrering och validation.

Seatrack:
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0029801817305607?via%3Dihu
b
https://stw.smhi.se/doc/1.15600!Seatrack%20Web%20Scientific%20Documentation.pdf

● Flera modeller i ett bland dom är atmosfärisk, hydrodynamisk, havsvåg och floders utflöden
såväl som en drift, spridning och vittrings modell för olja.

● uppdelad i flera delar PADM är delen som räknar rörelsen.
● input data är flöden, vindar, temperaturer, isförhållanden, med mera från atmosfäriska och

oceanografiska modeller.
● Använder tre olika konfigurationer som har olika breda områden i resolution och projicerar

olika långt.
● PADM är en Lagrangian partikel transport och dispersion model som baseras på en

hydrodynamisk modell som inkluderar en is model, frivillig vågmodell och atmosfärisk data
som driver hydrodynamiska modellen. Kan använda många olika modeller och substanser
från passiva markörer till flytande objekt och plankton.

5 referenser:
https://gmd.copernicus.org/articles/15/2197/2022/gmd-15-2197-2022.html



Hydrodynamisk modellering av mälaren
  Det hydrodynamiska modelleringsverktyget MIKE 3 FM är utvecklad för marina miljöer, kuster och
olika flodmynningar. Modulen är byggd på numeriska lösningar med de tredimensionella
Reynolds-averaged Navier-Stokes ekvationerna. För att ta hänsyn till den horisontella bilden används
kartesiska eller sfäriska koordinater, för den fria ytan används sigma koordinater. Gränssnittet för
konvektiva flödesmätningar beräknas genom Riemannhypotesen (Mike3Model).

I dagsläget använder sig Norrvatten av MIKE 3 FM (DHI 2009db) för hydrodynamisk modellering av
mälaren. Modellen är en väl beprövad mjukvara som kan simulera strömmar tredimensionellt, på
olika djup. Syftet med modellen är att beskriva mälaren i sin helhet, modellen kan tillämpas samt
förbättras beroende på frågeställning. Resultaten för modellen begränsas av indatan, pixelstorleken
samt tillgången till kalibreringsdata. Modellering av mälaren kan tillämpas till flera olika
användningsområden och denna förstudie kommer fokusera på dricksvatten.

Indatan som driver modellen är bottentopografin, isens tillväxt, meteorologi samt tillförsel av vatten
där data tas från SMHI. Utdatan blir vattenstånd, temperatur, omblandning och strömmarnas mönster.
Året som Norrvatten valde att simulera var 2007 där delas mälaren upp i 16 olika vattenförekomster.
Enligt (ModellMalaren) valdes modelleringsåret 2007 eftersom det fanns god mängd mätdata.

Modellen delar upp mälaren i flera celler som är tre- eller fyrkantiga där hydrodynamiska ekvationer
löses. Beräkningsnätet för mälaren begränsas mellan Köping till Stockholm, samt mellan sundet
Stäket och sundet mellan Eolshäll och Solviksbadet. Cellerna väljs beroende på djup, läge eller var
strandlinjen går. Varje cell behöver ett initialvärde att utgå ifrån i sina beräkningar, för MIKE 3 FM
krävs startvärden för vattenstånd och temperatur. Simuleringen startar i vintertid då mälaren är väl
omblandad, strömmen nollställs för att sedan anpassa sig till drivningen. Modellen tar hänsyn till både
horisontella och vertikala storlekar på celler. Den vertikala upplösningen beskriver sommar skiktning
och transport till djupvatten, den horisontella upplösningen tar hänsyn till flöden i trånga sund.

Modellen löser ekvationer som bygger på rörelsemängd, turbulent kinetisk energi och konservering av
massa. Dess tredimensionella beräkningsnät kan beräkna temperatur, vattenstånd, strömmar och
turbulens. Modellen kan ta hänsyn till de allra viktigaste hydrodynamiska processerna. De viktigaste
hydrodynamiska parametrarna enligt vattenvårdsförbundet är turbulent blandning, värmetransport,
utbyte av värme med atmosfären, drivning av vattenståndsvariationer, corioliseffekten, bottenfriktion,
variationer i densitet, tillflöden av färskvatten och vindens drivning på ytan.

Hur snabbt modelleringen går beror på upplösningen. I dagsläget tar det ca 10 dagar för modellen att
modellera ett års tid av data. Det finns några osäkerheter med modellen, dess nettoflöde beror på var
vattenförekomsterna definieras och kan därför ses som en skattning av värden. En annan osäkerhet är
att det saknas mätdata för flera inflöden samt djupdatan är begränsad eftersom den främst kommer
från grunda områden. Lufttemperaturen, vinddatan och nederbördsmätnignarna är inte representativa
för hela mälaren då mätdatan tas från mätstationen Adelsö. Den hydrografiska mätdatan är begränsad



på grund av låg tillgång till data. Eftersom modellen utgår från modelleringsåret 2007 ger det en viss
osäkerhet då inflödet var lägre då än vad den varit på senare år.

För att kunna se om resultaten efter modelleringen är rimliga krävs jämförelse med annan mätdata.
För MIKE 3 FM modellen finns ingen data att jämföra strömningsmönster med (ModellMalaren).

Görans modell
Frågor?
Vad använder Göran för indata?
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Beskrivning av Mälaren och risker för Mälarens
vattenkvalitet
Mälaren är Sveriges tredje största sjö och har en area på ungefär 1073 km2 (SMHI 2022a). Mälaren
har ett avrinningsområde på ungefär 22 600 km2 inom vilket det ingår delar av Uppsala, Västmanland,
Örebro, Dalarna, Södermanlands län och hela Stockholms län (ibid.). Mälaren har ett medeldjup på 12.8
meter och ett maxdjup på 66 meter, Mälaren har över 8000 öar, holmar och skär (ibid.). Stora delar av
Mälarens avrinningsområde ingår i skyddsområden och generellt anses vattnet i Mälaren ha en god
kvalitet (Carlström 2022). Mälaren försörjer idag drygt 2 miljoner människor med dricksvatten och har ett
uttag på 8 m3/s (Mälarens-vattenvårdsförbund 2022a).

Vid modellering av Mälaren delas sjön upp i olika bassänger, bassängerna har då olika volymer
och olika uppehållstider (Carlström 2022). Mälaren är idag indelad i 32 olika bassänger där den
minsta, Galten, har en omsättningstid på endast ett par veckor och de största fjärdarna i mellersta
delarna av Mälaren har en omsättningstid på nästan två år (Mälarens-Vattenvårdsförbund 2022). Att
en bassäng har en lång omsättningstid innebär att ämnen hinner sjunka och bli sediment vilket leder
till att de får lägre halter av miljögifter och närsalter (ibid.). Det innebär att olika bassänger, med
olika omsättningstid, får olika bakgrundshalter av miljögifter och närsalter (ibid.).

Mälaren är en näringsrik sjö som är belägen under högsta kustlinjen och låg under vatten då inlandsisen
smälte (ibid.). En sådan sjö har ett tillrinningsområde som domineras av näringsrik lerjord och
den näringsrika lerjorden gör att marken runtomkring lämpar sig för jordbruk. Detta innebär i sin
tur att det vatten som rinner till Mälaren är näringsrikt och att växtligheten i Mälaren blir hög (ibid.).



3.1 Risker som påverkar vattenkvalitet

3.1.1 Övergödning och algblomning
Som tidigare nämnt är Mälaren en näringsrik sjö. En näringsrik sjö är känslig för övergödning
(ibid.). I mälardalen består ca 25 % av landarealen av jordbruksmark (Mälarens-vattenvårdsförbund
2022b). Att jordbruk finns i avrinningsområdet medför att fler näringsämnen rinner ut i sjöar och
vattendrag, främst fosfor och kväve (Mälarens-vattenvårdsförbund 2022c). I sjöar är fosfor ett
begränsande näringsämne, och den ökade koncentrationen av fosfor i vattnet leder till att växtligheten
gynnas (ibid.). Den ökade, förhöjda koncentrationen av begränsande näringsämnen är vad som kallas
övergödning.

Under sommaren får Mälaren problem med algblomning. Den vanligaste orsaken till detta problem
är cyanobakterier (Naturskyddsföreningen 2021). Cyanobakterier kan bilda gifter som är farliga för
både djur och människor, dessa gifter försvinner inte då vattnet kokas (ibid.). Det är varma temperaturer
och övergödning som är orsaken till cyanobakteriernas kraftiga tillväxt (ibid.). Övergödning leder till en
ökad produktion av plankton som leder till en ökad tillväxt av organiskt material, alger
och cyanobakterier (Mälarens-vattenvårdsförbund 2022c). När detta material sedan dör måste det
brytas ned på botten vilket kan skapa syrebrist (ibid.). Det används stora mängder syre för att bryta
ner det döda materialet på botten (Naturskyddsföreningen 2021). Vid syrebrist frigörs mer fosfor
från sediment vilket ytterligare bidrar till övergödningen (ibid.). Algerna konkurrerar med andra
växter om solljus, och att de skuggar bottnarna kan göra så att andra växter inte får tillräckligt med
solljus, det här har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden i sjön (ibid.).

3.1.2 Invasiva arter
I Mälaren finns det idag ett utbrett problem med den invasiva arten Sjögull (Carlström 2022). Sjögull
växer på ytan och riskerar därför att täcka vattenytan och minska det solljus som kommer ner i vattnet
vilket påverkar växt- och djurliv under ytan (ibid.). Det leder till en försämrad vattenkvalitet och en
ökad risk för algblomning (ibid.).

3.1.3 Avloppsutsläpp
Övergödning i sjöar kan också ske som resultat av utsläpp av avloppsvatten (ibid.). Till exempel
kan kraftiga regnfall leda till att avloppsledningar svämmar över eller att en högre volym kommer in
till reningsverk vilket kan ge en försämrad reningseffekt (ibid.). Vid kraftigt regnfall, olyckor eller
driftstörningar vid pumpstationer ökar risken för bräddning, det vill säga att spillvatten bräddar ut
i närbelägna vattendrag då spillvattenledningarna inte hinner transportera bort allt vatten (ibid.).
För att undvika detta kan avloppsledningar dimensioneras för att klara häftiga regnfall, dock kan en
sådan dimensionering leda till att spillvattnet späds med regnvatten (ibid.). Då kommer en större
volym in till reningsverken och reningseffekten kan försämras vilket riskerar att bräddningen sker
på reningsverken istället (ibid.).

Ifall orenat avloppsvatten hamnar i vattendrag finns det risk för mikrobiell smittspridning (ibid.). Den
största orsaken till att mikrobiell smittspridning sker är vid oavsiktliga avloppsutsläpp (ibid.). Bakterier



såsom E. coli överlever endast ca en månad medan virus och parasiter kan överleva en mycket längre tid
(ibid.). Det är även virus och parasiter som kan orsaka sjukdomsutbrott (ibid.). Ett problem i dagens
vattenverk är att kemikalier, som läkemedelsrester och hormonstörande ämnen passerar nästintill
opåverkade (ibid.). Läkemedelsresterna och de hormonstörande ämnena kan ha en stor negativ påverkan
på fiskar och andra vattenlevande organismer.

3.1.4 Naturligt organiskt material
Naturligt organiskt material finns naturligt i skogsmarker från vilka det sker ett kontinuerligt läckage
till intilliggande sjöar (Carlström 2022). Det lösta organiska materialet bidrar till brunifiering av
sjöar (ibid.). Den bruna färgen är ett problem i dricksvattenproduktionen (Norrvatten 2019). Den
bidrar med lukt, smak och färg och kan bilda hälsofarliga biprodukter vid desinfektion (ibid.). En
hög mängd organiskt material i vattenledningarna kan även leda till en högre halt bakterier (ibid.).

3.1.5 Miljögifter
I vissa delar av Mälaren har ökande halter av koppar, kvicksilver och TBT (tributyltenn) noterats
i sediment (Carlström 2022). Är halterna är högre på ett lägre sedimentdjup tyder det på att användningen
av miljögiften har ökat (ibid.). Detta trots att utsläpp från industrier idag kontrolleras
(Mälarens-vattenvårdsförbund 2022c). Idag sker delar av utsläppen från mer diffusa källor, bland
annat genom kemikalieanvändning i hushåll och trafiken (ibid.). Blyanvändning har minskat drastiskt
men trots detta är blyhalter i sjöar mer eller mindre oförändrade då föroreningar ligger kvar i
marken och läcker ut långsamt (ibid.). Mälaren påverkas även av andra länders utsläpp, till exempel
tillförs kvicksilver till våra marker och vatten genom nedfall från luften (ibid.). Mälaren är en sjö
med ett aktivt båtliv och är hem till nästan 300 småbåtshamnar (Carlström 2022). Båtarna bidrar
med utsläpp och vissa båtar är målade med giftig bottenfärg som innehåller TBT som riskerar att
hamna i vattnet (ibid.).

3.1.6 Olja
En risk som kan påverka vattenkvaliten och levnadsmiljöerna för de arter som lever i eller är beroende av
Mälarens vatten är oljespill. Mälaren skulle kunna kontamineras av olja som resultat av olyckor i
sjötrafiken eller närliggande vägtrafik, spill från bensinstationer eller oljecisterner, med
flera. (ibid.). Oljor som släpps ut i vatten beter sig olika beroende på vilken typ av olja det är som
släpps ut (Kulander et al. 2004).

Oljans viskositet avgör hur fort den sprider sig, över olika stora ytor och hur lätt den är att samla upp
(ibid.). En olja med hög viskositet sprider sig över långsammare över mindre ytor samt bildar mer lätt
uppsamlade klumpar än en lågviskös olja som istället bildar tunna skikt som är svåra att samla upp
(ibid.). En olja förändras efter det att den släpps ut i vatten, när den först släpps ut breder den ut sig,
klumpar ihop sig, transporteras och avdunstar (ibid.). Till exempel ändras oljans viskositet ändras
som resultat av avdunstning (ibid.). Avdunstningen sker snabbast vid höga temperaturer, stark sol
och är störst under de första timmarna (ibid.). Det sker även en biologisk nedbrytning av oljan, men
för den krävs tillgång på syre, kväve och vatten samt att organismerna behöver en anpassningsperiod
för att kunna bryta ned oljan (ibid.).



Utsläpp av olja i hav och sjöar kan ha stora effekter för de djur och organismer som lever i området. De
kolväten som finns i oljan kan döda plankton, ägg, yngel och vuxna fiskar samt att andra vattenlevande
organismer kan drabbas av en biologisk stress (Kulander et al. 2004). Trots att koncentrationen ganska
snabbt späds till en koncentration som inte är akut giftig så kan organismernas långsiktiga överlevnad
påverkas då bland annat deras beteendemönster och fortplantning kan påverkas. Effekter på de organismer
som lever i bottensediment kan finnas kvar i upp 10 till 20 år (ibid.).

3.1.7 Klimatförändringarnas väntade påverkan
Klimatförändringarna väntas ha stor påverkan på planeten om inga stora åtgärder sker inom en snar
framtid. En förändring som redan idag kunnat mätas är en stigande medeltemperatur. Att temperaturen
stiger leder till att isar smälter snabbare, vilket i sin tur leder till att jorden kan reflektera mindre solljus
som leder till att temperaturer stiger ytterligare. Att isarna smälter leder även till förhöjda havsnivåer.
Höjda havsnivåer skulle kunna påverka Mälaren så att den blir till en havsvik och att risken för
översvämningar runt Mälaren ökar (Carlström 2022). Mälaren är den av de svenska sjöarna som bedöms
få störst problem orsakade av klimatförändringar (ibid.).

Klimatförändingar väntas leda till fler extremväder, ökade temperaturer, mer avrinning, med flera.
En form av extremväder är frekventa eller långvariga skyfall. Vid skyfall ökar risken för översvämningar i
avloppsledningar. Klimatförändringarna skulle även kunna leda till höjda temperaturer i
vattnet och färre dagar med isläggning (Ejhed 2020). På grund av den höjda temperaturen och minskade
isläggningen kommer Mälaren få tydligare skiktning och ett minskat vattenutbyte mellan yt- och
bottenskikt, detta ökar risken för syrefria bottnar (ibid.).

Ökad avrinning och ökade temperaturer (ibid.). Detta väntas bidra till ökad övergödning och därmed
även ökad mängd cyanobakterier (ibid.). Förutom att cyanokakterierna medför toxiner och risk för
syrebrist på botten kan den ökade tillväxten av bakterier skapa problem i ledningsnät (ibid.). Som
resultat av minskad försurning finns det en uppåtgående trend i mängden naturligt organsikt material och
sjöar (ibid.). Det naturligt organiska materialet bidrar till brunifiering som väntas öka som resultat av ett
varmare klimat, en ökad nedbrytning i marken och ökad avrinning (Livsmedelsverket 2022). Det här kan
störa desinfektionsprocesser i vattenverket (Ejhed 2020).

Klimatförändringar väntas även medföra ökad mikrobiell smittspridning (ibid.). Ökad temperatur,
ökad avrinning och ökade vindar innebär risk för ökad förekomst av Cryptosporidium (ibid.). Den
ökade risken för bräddning som resultat av ökad nederbörd kan leda till att fler patogena ämnen
släpps ut i vattnet (ibid.). En ökad population, som också väntas, kan leda till att en ökad mängd
läkemedelsrester hamnar i vattnet (ibid.).
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Sammanfattning

Detta är en kvantitativ intervjustudie och ska därför vara  semistrukturerad, fokus skall ligga på
intervjuarens frågor och det skall vara en fast intervjumall som inte bör ändras mellan
intervjutillfällen/intervjuobjekt.

De felkällor som är viktiga att ha med vid framställning av intervjufrågor och utförandet av intervjuer
är:

● Ifall frågor kan vara oklart formulerade (försök undvika detta)
● Att den intervjuade missförstår frågan
● Intervjuaren registrerar/analyserar svaren felaktigt

De krav som sätts på intervjuaren är att hen bör vara insatt, strukturerad, tydlig, öppen, styrande,
kritisk (ifrågasättande) och visa hänsyn. För att intervjukaltén ska vara hög kan det vara en bra idé att
fokusera på kortare frågor och tillåta längre svar. På så sätt kan intevjuaren lättare följa upp svaren
med följdfrågor som kan klargöra svaren.

Olika typer av frågetyper som kan vara användbara:
● När du började intressera dig för modellering… (inledande frågor)
● Säg lite mer om…. (uppföljningsfrågor)
● Kan du fördjupa det lite… (sonderingsfrågor)
● Vad tycker man om…. (indirekta frågor)
● Menar du att… (tolkande frågor)

Rollfördelning för alla deltagande:
1. Intervjuare
2. Observatör (fältanteckningar)
3. Observatör (funderare)
4. Fullständig observatör (får ej delta aktivt i intervjun)

Det här är våra mål och frågeställningar från projektplanen:

Mål

Målet med detta projekt är att öka förståelsen för hydrodynamisk modellering och bedöma om det
finns ett potentiellt värde för Norrvatten att investera i utvecklingen av en ny modell skapad av Göran
Broström. Projektets mål sammanfattas i följande punkter:

● Ta reda på vilka risker som finns kopplat till råvattenkvalitet i Mälaren.
● Ta reda på vilken drivdata som olika hydrodynamiska modeller använder sig av och vilka

funktionaliteter olika typer av hydrodynamiska modeller har samt att rangordna dessa utefter
användbarhet och nyttjan inom ramen Mälarens hydrologiska förhållanden.

● Förstå hur Göran Broströms modell fungerar med avseende på indata, utdata och kalibrering.



● Se över om behovet för förbättring av Görans modell finns och om den skulle anses vara
användbar inom Norrvattens verksamhet

Frågeställningar

I samtal med Stephan Köhler på Norrvatten sammanfattades till tre huvudsakliga frågeställningar:

● Vad det finns för riskfaktorer i Mälaren som har en direkt påverkan på dricksvattenrening av
mälarvatten?

● Hur förhåller sig Görans modell mot andra modeller på marknaden?
● Vilken funktionalitet/drivdata är relevant att utöka Görans modell med för att den ska vara

tillämplig med avseende på risker för dricksvattenkvalitet i Mälaren.

Olika områden vi vill veta mer om gällande Görans/Norrvattens modell:

● Vilken data används?
● Hur har modellerna kalibrerats, mha vilken data?
● Vilka begränsningar ser dem?
● Hur hanteras vind?
● Har båda använt samma batymetri?
● Hur ser de på utvecklingsmöjligheter, är det svårt/tidskrävande?
● Mälaren är klurig m.a.p. vattenföring, djup, skiktning och vågor. Vad tror de om detta?
● Används temperatur-modellering för att ta reda på skiktning?
● Hur lång tid tar det att köra modellen över att år?
● Hur lång tid tar en kalibrering?
● Fler parametrar kan göra att det blir väldigt beräkningstungt, skulle det vara möjligt?



● Hur fungerar det att ha programvara på en superdator, vem har tillgång till koden (för att göra
ändringar).

● Går det att isolera vissa delar ur modellen?

Intervjufrågor om modeller

Hej och hälsa välkommen!

Informera intervjuobjektet om:
● Är det ok att vi spelar in intervjun? (Bara vi som kommer att använda den)
● Vill du ta del av en sammanställning av intervjun i efterhand?

** Formulera tydligare

Frågor

DEL 1 - ÖVERGRIPANDE

1. Vad heter din modell?
https://mitgcm.org/

2. Har du något underlag för modellen som vi hade kunnat ta del av?
3. Kan du översiktligt beskriva hur modellen fungerar?

a. Hur är modellen i sig uppbyggd?
b. Vilket programmeringsspråk?
c. Hur fungerar den matematiskt?
d. Vad kan en simulering ge för information?

4. Vet du någon annan modell som är uppbyggd på ett liknande sätt? t.ex. programmering
a. På vilket sätt är de lika?

5. Känner du till modellen MIKE 3 FM som b.la. Norrvatten använder för sjö-modellering idag?
a. Finns det några likheter mellan din modell och MIKE 3 FM?
b. Vad ser du för användning för norrvatten med din modell?

DEL 2 - HUR FUNGERAR GÖRANS MODELL?

Vad har han för modell?
Kalibrering.

1. Vilken drivdata tar modellen hänsyn till idag?
● Lufttemperatur, vattentemperatur
● Vind
● Nederbörd och Avdunstning
● Sol/moln
● Skiktning
● Omsättningstid (valfritt)
● Batymetri
● Corioliseffekten



2. Hur lång tid skulle det ta att idag köra en simulering över låt säga en månad?
3. Hur lång tid tog den kalibrering som är gjord idag?

a. Hur många variabler är modellen idag kalibrerad efter.
4. Kan din modell visualisera utdata direkt eller får man utdata i form av datapunkter som man

behöver behandla i efterhand?
5. Är den uppdelad i bassänger?
6. Hur stort är meshnätet?

varför?
norrvatten ville ha ett mindre / detaljrikt meshnät nära deras intag, går det?

7. Kan en partikels färd genom sjön modelleras? Hydrodynamiken
8. Hur länge kan man lita på modellen baserat på omsättningen i sjön?
9. Olika vatten omsätts olika fort.
10. Hur ändras en viktig parameter i sjön exempelvis temperatur.
11. Kemiska risker är viktigt vart vattnet kommer inte bara temperatur.
12. Modellen räknar inte in intag, uttag eller nederbörd. Räknar görans modell in avdunstning?
13. Beräknar modellen skiktning?

DEL 3 - ATT EXPANDERA  MODELLEN

1. Är det möjligt att expandera din modell?
2. Vilka mätningar behöver göras i sådana fall?
3. Hur tror du man skulle kunna expandera modellen bäst?

a. Är det svårt/tidskrävande att expandera?
b. Omblandning, densitet, temperaturskiktning
c. Tillflöde, Vind
d. Patogener, bakterier, virus etc
e. Kemi (spädningsberäkningar)

Hur skulle du prioritera en expansion av din modell?
Varför?

4. Är du villig att vara delaktig i att expandera modellen?
Krävs det ytterligare kompetens för utveckling?

5. Finns modellkoden på en superdator i Linköping?
6. Hur fungerar det att ha programvara på en superdator, vem har tillgång till koden (för att göra

ändringar). (om ja på föregående)
7. Finns det möjlighet för oss att kunna köra modellen, vilka förberedelser krävs då av oss?

BONUSFRÅGOR:

Hur överförde du modellen till Mälaren
Källor:

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/programinformation/maskinteknik/kandidatarbet
e/Documents/20150225%20Vetenskapsmetodik%20fo%CC%88rel%202%20PS.pdf
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Metodik:
Modeller
För att kunna svara på frågeställningen hur Görans modell förhåller sig till andra modeller kommer
den jämföras i stor del till Norrvattens nuvarande modell MIKE 3 FM. Under möte med Göran och
ansvarig från Norrvatten Stephan kommer det bes om att få se båda modellerna köra och möjligtvis att
få tillgång till grafer från modellerna. Med hjälp av dessa modeller kan data jämföras mellan dessa
modeller. Tillgången till modellerna gör att de kan jämföras med avseende på vad modellerna kan visa
i sina simulationer och även hur detta stämmer överens med motstående modell.

För att förstå hur en jämförelse ska ske och se vilka parametrar som är viktigast hämtar vi information
i en litteraturstudie för att förstå hur hydrodynamiska modeller fungerar. Jämförelsen sker i parametrar
som temperatur spridning, stratifikation, vattnets densitet och rörelse. Dessa parametrar kan också
jämföras med relevant data för att se hur verklighetstrogna modellerna är. För att se liknelser och
skillnader mellan modellerna är det också viktigt att kolla på liknande perioder av året där datan är
jämlik.

Avgränsningarna i metoden är i stor del beroende på att modellerna inte är öppna för allmänheten.
Norrvattens är ett företag som en samhällsbärande funktion, hur de hanterar sin rening och använder
sina modeller är avgörande för deras verksamhet och säkerheten för rent vatten i flertalet kommuner.
Mängden information om sina modeller och reningsprocess som Norrvatten kan ge ut är i stor del
begränsad. Görans modell är open access så det finns en större chans att få en större mängd data från
göran att jämföra med.

Litteraturstudie:
\subsection{Metod för litteraturstudie}
Metoden som användes för rapporten var en systematisk litteraturstudie. Enligt
(InstitutionenFörVårdvetenskapOchHälsa) ska en systematisk litteraturstudie uppfylla en del krav. I
detta fall frågeställningarna för studien. Det är viktigt att endast använda relevanta artiklar för att hålla
sig inom ämnet för studien, vilket begränsas genom en sökstrategi men specifika sökord. Källorna och
artiklarna kvalitetsgranskas innan informationen används. Kvalitetsgranskningen utgick från
författaren, utgivaren och utgivningsåret. Det ska vara tydligt hur datan extraheras.



De databaser som framförallt använts var Scopus, GeoRef och Google. Källorna delades upp i två
kategorier. Den första var dricksvattenkvalitén i Mälaren och den andra handlade om hydrodynamisk
modellering. Sökorden i Scopus och GeoRef anpassades för att begränsa antal sökresultat, ett exempel
för källan A review on lake eutrophication and recent developments in lake modeling användes
sökorden hydrodynamics AND model*** AND lake AND review i Scopus. Med de begränsande
sökorden kom det upp 53 träffar. Till början skrevs dock färre antal ord in i Scopus, vilket gav
betydligt fler träffar. Genom att justera sökorden kom tillslut ett färre antal träffar vilket var lättare att
söka igenom. AND i scopus tar hänsyn till alla begrepp som läggs in. OR tar hänsyn till vilket som av
begreppen som söks efter. Det var av fördel att inte använda sig av allt för gamla källor eftersom
mycket kan förändras inom forskning på några årtionden inom både hydrodynamisk modellering och
dricksvattenkvalitén i Mälaren.

Scopus och GeoRef användes främst eftersom artiklarna på de hemsidorna är peer reviewed. Att en
publikation är peer reviewed betyder enligt (UmeåUniversitet2022) att den blivit granskad av folk
som är experter inom området. Publikationer som blivit granskade av forskare inom området är högre
klassade än publikationer som inte genomgått peer review. Det finns även review artiklar på Scopus
och GeoRef vilket är sekundärkällor, alltså publikationer byggda på primärkällor som granskats och
summerats. Dock användes även Google som söktjänst eftersom det är mer allmänt. Det visade sig att
det uppstod svårigheter att hitta allmän information om Mälaren på Scopus och GeoRef. Därför
användes Google främst för information om Mälaren, algblomning, brunifiering och vattenkvalité.
Källorna på Google som användes var främst organisationer.

Inklusions/exlusionsmetoden användes för att sortera ut källor som inte var nödvändiga att ha med i
rapporten. Enligt (SBUsHandbok2017) innebär inklusions/exklusionsmetoden att artiklar sorteras ut
om de inte uppfyller arbetets kriterier. I detta arbete skulle en sjö analyseras, därför kunde ord som
ocean sorteras bort för att istället använda ord som lake. Hydrodynamisk istället för hydrologisk med
avseende på modellering.

De källor som gick igenom granskningen lades in i Mendeley vilket är en tjänst som samlar data, med
länkar som hela gruppen hade tillgång till. Utöver det samlades dokumenttitel, datum för sökning, alla
sökord och antal träffar i tabeller.

I figur ... redovisas databassökningarna för drickvattenkvalitén i Mälaren. Här begränsades
databassökningarna efter ämnen som kan påverka kvalitén på dricksvattnet. Det visade sig att
algblomning, oljespill och naturligt organiskt material var nyckelord för sökningarna. Även
temperaturpåverkan och dricksvattenrisker var ord som användes. För att skaffa en bra överblick över
Mälaren som sjö användes flera källor som begränsades för endast sjön Mälaren.

I figur ... redovisas databassökningarna för hydrodynamisk modellering. Här begränsades sökningarna
efter allmän information om modeller, nyckelord såsom hydrodynamic modelling och drinking water
användes. Utifrån det visade det sig att några modeller användes mer frekvent än andra. Därför valdes
fyra modeller ut att skriva om utöver MIKE 3 FM och MITgcm som var givna i uppgiften.
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Utformning av intervjun
Intervjuerna som ska genomföras är kvalitativa intervjuer. I en kvalitativ intervju tillåts intervjupersonerna
att sträva någorlunda från den frågade frågan och belysa det de själva anser viktigt
\parencite{Bryman…..}. I en kvalitativ intervju tillåts även intervjuaren att ställa följdfrågor och
förtydligande frågor \parencite{Bryman…..}. I en kvantitativ metod är detta inte tillåtet då det avviker
från den, för en kvalititativ studie nödvändiga, standardiserade metoden \parencite{Bryman…..}. För den
här studien är det viktigt att ha möjligheten att ställa nödvändiga följdfrågor; detta samt att det inte är ett
stort antal intervjuer som ska genomföras, är anledningen till att en kvalitativ intervjumetod valts.
\parencite{Bryman…..}.

Intervjuer kan anses som en subjektiv undersökning då frågor kan tolkas olika av både de som ställer och
de som frågar frågorna \parencite{Kvale2010}. För att se till att intervjuerna verkligen ställer de frågor
som är tänkta kommer intervjufrågorna att läsas igenom av alla gruppmedlemmar samt att testas på
utomstående person. På det sättet säkerställs att syftet med frågan verkligen framgår och att svaren som
ges möter frågans syfte. För att underlätta detta så skrivs en intervjuguide. Intervjuguiden innehåller de
teman och frågeställningar som ska täckas \parencite{Bryman…}. Denna kan refereras till under
intervjun för att se till så att alla viktiga teman och frågor täcks.

I kvalitativa intervjuer brukar ledande frågor försöka undvikas då de kan både påverka intervjuns kvalitet
och trovärdighet \parencite{Kvale2010}. Dock kan ledande frågor fylla ett syfte, de kan vara ett bra
redskap för att bekräfta tolkningar av tidigare svar \parencite{Kvale2010}. I den här studien skulle en
ledande fråga kunna vara ett bra medel för att bekräfta tolkningar från literaturstudie och tidigare samtal
med Norrvatten. Förutom för sådana syften ska ledande frågor undvikas så att intervjupersonerna svarar
utifrån vad som är viktigt för dem. Det är till exempel viktigt att intervjupersonen från Norrvatten får
möjlighet att lyfta sina behov och tankar utan att påverkas av intervjuaren. Det kommer också att bidra
med ett högre värde till studien eftersom att svaren från intervjun kan driva den fortsatta undersökningen
framåt.

I de här intervjuerna bör syftet med intervjun delges i början av intervjun. Ibland delger man inte syftet
förrän efter intervjun för att få det mest sanningsenliga resultatet \parencite{Kvale2010}. I det här fallet
ligger det i båda intervjupersonernas intresse att svara sanningsenligt och därför kan syftet delges i början
av intervjun.

Under intervjun
Det är viktigt att intervjun håller en hög kvalitet för att underlätta transkribering och analys
\parencite{Kvale2010}. Ifall intervjuaren får samtycke från intervjupersonen kommer intervjun att spelas
in. Oavsett kommer en till två personer föra anteckningar under intervjun ifall en inspelning skulle
försvinna. Att spela in intervjun underlättar transkriberingen. Inspelning kommer att testas innan intervjun
för att se till att ljudet är av bra kvalitet. Det är viktigt att intervjuerna sker i miljöer utan störande
bakgrundsljud \parencite{Kvale2010}. I den här studien kommer intervjuer att ske fysiskt eller via zoom.



Under intervjun kommer en person att agera som intervjuare, denna ansvarar i första hand för att ställa
frågorna som står skrivna intervjuguiden och att ställa följdfrågor vid behov. En till två personer kommer
att anteckna under intervjun ifall inspelningen skulle försvinna eller ifall intervjupersonen inte vill bli
inspelad. Om två personer antecknar skriver de svaren för varannan fråga. Detta för att underlätta att
hinna skriva klart det som intervjupersonen precis sagt innan nästa hen svarar på nästa fråga. För att se till
så att intervjuns syfte besvaras i frågeställningarna kommer en person att följa med i intervjuguiden under
intervjun. Den här personen kan flika in med följdfrågor ifall den upplever att syftet som står skrivet i
intervjuguiden inte uppnåtts. Den kan även hjälpa till ifall intervjuaren skulle råka missa att ställa en
fråga.

upplägg

Efter intervjun

Transkribering och analys
I den här studien kommer intervjuerna att transkriberas efter intervjutillfället. Intervjuerna kommer att
transkriberas för att underlätta tolkning och användandet av svaren. En transkribering av intervjun
underlättar analysen och ser till att det är det fullständiga svaret på frågan som analyseras
\parencite{Bryman2016}. För att underlätta transkriberingen kommer en transkriberingsnyckel att
användas. Transkriberingsnyckeln kommer att minska skillnader i transkribering som lätt kan uppkomma
när flera personer transkriberar för samma projekt \parencite{Kvale2010}.

Innan kvalitativ data kan analyseras måste den bearbetas och sorteras \parencite{Descombe}. För att
kunna analysera intervjuerna börjar man med att sortera bort sådant från intervjun som är orelevant för
studien \parencite{postrup}. För att uppnå syftet med den här studien är det inte relevant att analysera
toner och meningskiljaktigheter i intervjuerna. I den här studien är det relevant att analysera vad som sägs
och de svar som kan hjälpa till att besvara frågeställningarna. Då intervjuerna inte har samma syfte är det
svårt att beskriva resultaten kvantitativt då intervjupersonerna inte svarar på samma frågor. I den här
studien har intervjutranskriberingen först lästs igenom med syftet att hitta ord eller kortare meningsföljder
av betydelse. Orden anses vara av betydelse om de direkt besktiver något som är av intresse för studien.
Dessa ord eller kortare ordföljder har markerats i texten i form av överstrykning.

I intervjuerna ska svaren kategoriseras. Kategorisering innebär att svaren delas in i kategorier med olika
teman beroende på vad de besvarar \parencite{postrup}. En kategori skulle till exempel kunna vara
“reningsprocess”, som då skulle kunna innehålla olika steg i en reningsprocess. När kategoriseringen är
klar skapas en tabell med kategorierna och svaren under varje kategori. Att skapa tabeller är ett sätt att
beskriva resultatet kvantitativt \parencite{postrup}. Att beskriva datan kvantitativt är fördelaktigt i den
här studien då intervjuerna har som mål att ta fram både vad Görans modell kan erbjuda samt vad
Norrvatten har för behov på ett övergripande och begripligt sätt. Efter att hela texten lästs igenom och
viktig text markerats skapades tabellen. Tabellen utgick från den markerade texten där ord och ordföljder
placerades in under olika teman. Orden beskrevs även ytterligare med hjälp av intervjun för att göra
svaren tydligt presenterade.



Bilaga - transkriberingsnyckel
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Fråga Syfte Svar

DEL 1 - Övergripande frågor

1. Vad heter din modell, har du något skriftligt underlag vi kan ta 
del av? Namn på modellen

den modellen heter MITGCM.org finns 400-500 sidor dokumentation 
till modellen. är inproncip en fluid-dynamik modell som innehåller 
coriolis (rotation, ingen navier stokes lösare men löser liknande 
modeller. olika lösare i vertikal och horisontal-led. gör skillnad mot 
vertikel och horisontalled 

2. Kan du översiktligt beskriva hur modellen fungerar?

Fluidmekanikmodell, rotation, innhåller coriolis, ingen 
navierstokeslösare men löser på liknande sett, vertikalupplösning på 1 
m, ca 50 punkter, horisontel grid är. Ganska avancerat avanderat , 
400000 rader kode, skriven med fortrun. 

a) Hur är modellen i sig uppbyggd? Vilken indata används, vilken form utdatan 
har.

ganska avancerad modell. 4000 rader kod skriven i fortrun. turbulensen 
beror på vertiklled. I modellen är det fyrkanter 

b) Vilket programmeringsspråk? Fortran

c) Hur fungerar modellen matematiskt? En typ av Navaier-Stokeslösare. Ställer upp ett 3D-grid av fyrkanter 
som mesh

3. Vet du någon annan modell som är uppbyggd på ett liknande 
sätt? t.ex. programmering

a) På vilka sätt är de lika? Grundläggande ekbvationerna är samma som MIKE

4. Känner du till modellen MIKE 3 FM som b.la. Norrvatten 
använder för sjömodellering idag?

a) Finns det några likheter mellan din modell och MIKE 3 FM? Att få ut både skillnader och likheter ur 
modellen både horisontal och vertikal turbulens 

d) Vad kan en simulering ge för information? Se vilka parametrar man kan simulera ex. 
skikting, temp

Vattenytans höjd, temp, salthalt, u-hastighet, v-hastighet, z- hastighet, 
turbulenta fältet --> turbulent slutningbeskrivning. 

b) Vilken användning ser du att Norrvatten skulle kunna ha av din 
modell?

Se vilka modeller som är relevanta för 
norrvatten enligt Göran

får bättre ide om vilken temperatur man har - temperatur är viktig aspekt 
. vattenkvalitet - utsläpp av någonting man vill veta vasd det tar vägen. 
utsläpp i av olik aämnen i olika vattendrag. idag har göran inte med 
ytfrågor i modellen, tex om det blåser kraftigt hur mycket blandas det 
om och hur mycket sediment blandas om. temperatur som initialfält. 
drivs av vind och så har man med solinstrålning (kortvågig strålning ) 
och långvågig från atm, luftfuktighet och temperatur. 
utdata -kommer som binärfiler. skriver om till matlab format. hur 
visualiseras den: göran använder matlab själv. 

DEL 2 - Hur fungerar modellen?

4. Vilken drivdata tar modellen hänsyn till idag? Vilka indata modellen behöver i dagsläget 
för att modellera

modellen visar transporter mha färg. om hastigeten är åt ett visst håll 
flyttar färgen ditåt. differenser används mycket i havsmodeller. man 
skapar inget, är konserverade scheman. Dagliga data har använts. 
Exemplet med färg är över en månad (sommarn 2017). 

- Lufttemperatur Varför tar den inte...? Ja



- Vattentemperatur Ja

- Vind Ja, men inte vågor

- Nederbörd Tar inte hanyn till den eller älvar och floder (som inflöde), tar några 
veckar att införa

- Avdunstning Ja

- Intag, uttag älvar och floder tas inte med idag men finns möjlighet att göra detta, 
temperaturen de medför är nästintillobefintlig

- Densitet Ja

5. Vilka parametrar tar modellen hänsyn till idag? Vad programmet räknar in i sin modell tidssteg: 30 sekunder

- Batymetri ja, smala sund blir halvbra i modellen pga få punkter(?)

- Omsättningstid

ja, dock tar den ju inte hänsyn till älvar och floder så hela 
omsättningstiden tas inte hänsyn till. modellen beskriver inte de delar 
där vatten flödar in så bra. är några veckors arbete att hitta data, testköra 
och bekräfta osc

- Corioliseffekten Ja, jorden nutation o grejs 

6. Hur lång tid skulle det ta att köra en simulering över ett år? vecka, månad, år?
Superdatacentrum i Linköping, ett åra tar ca under en vecka. Kör på 256 
kärnor. Går att effektivisera en heldel. innehåller många landpunkter, 
går att ta bort de som endast på land

7. Hur lång tid tog den kalibrering som är gjord idag? (Du har 
visat en simulering för Norrvatten) 1 vecka

a) Hur många variabler är modellen kalibrerad efter idag?

b) Över hur lång tid är den kalibrerad?

8. Kan din modell visualisera utdata direkt? Eller får man utdata i 
form av datapunkter som behöver behandlas efteråt?

Kommer ut som en binärfil men som sedan kan visualiseras med hjälp 
av exempelvis matlab. 

9. Delar modellen upp Mälaren i bassänger? Nej, i nuläget är hela Mälaren en stor domän

a) varför? varför inte?

10. Hur stor är meshnätet? (Hur hög upplösning?) Går det att få större upplösning närmar uttag
det går i teoring, men praktiskt väldigt svårt. kör modellen i hela och gör 
finskalig modell för ett visst ställe. det är möjligt men lite trixande, 
meshnetet var 100*50*50 varav vertikalt var 50 "punkter" nedåt

a) varför? varför inte?

11. Går det att simulera och följa en partikels färd? Ja

a) om JA, simuleras den fysikaliskt? Ja, Navier stokes genom ett FDM 

12. Hur länge kan man lita på modellen baserat på omsättningen i 
sjön? (Olika vattendjup. tex. omsätts olika fort)

Inom bassänger och mellan bassänger med 
olika omsättningstid.

Inte länge nu, variblar måste valideras, det är något mysko med 
friktionen, lite för hög. Kanske kan lösas med fler grid punkter



13. Tar modellen hänsyn till skiktning? Temperatur, densitet.

Tar inte hänsyn till vågor exempelvis. Kort- och långvågig solintrålning, 
lufttemperatur 

DEL 3 - Att expandera modellen

Är det möjligt att expandera din modell?

Gällande omblanding osv så finns det med i modellen, återskapar 
eventuellt inte allt på grund av för få gridpunkter exempelvis i sund. 
Kan utvecklas. Färginjektionen är endast en simulering av strömmar och 
att den späds ut via turbulens

a) Kemi (Utspätningsberäkningar)

b) Tror du det skulle vara svårt/tidskrävande att expandera?

Berpr helt på en enkelt söndefallningskonstant kan ta exempelvis en dag 
om det fungerar, ibland (ofta) blir det fel och då kan det ta längre tid.

Hur skulle du prioritera en expansion av din modell?
Måste ta reda på vad som är fel, genom mätningar. 
Genomströmmningen genom ett sund är kanske högre i verkligenheten 
än i modellen, kanske beror på för få modeller eller för mycket friktion. 

Vilka mätningar krävs i sådana fall?

just nu tar man attenprover på vissa djup och vissa perioder. Sätter ut ett 
mätrigg på botten som mäter temperatur. temperatur är billgit och lätt att 
mäta. stephan är intresserad av salthaslt men det är krångligare att mäta. 
små störningar gör att det kan bli svårt att mäta. problem i mälaren är att 
det är mycket båttrafik där man vill sätta mätarna. vanligt är att man 
sätter strömmätare som mäter doppler vilket gör att man mäter ström 
(ADCP) - är dyrt. 

a) Varför? Det som är svårt är att skapa topografi, vindfält, 

Är du villig att vara delaktig i att expandera modellen? det är möjligt att expandera modellen, det är en fri källkod. inte så många som 
jobbar med detta modellsystem men är inte så svårt astt använda. är en viss 
expertis att använda men det är ju en öppen källkod. 

a) Krävs det ytterligare kompetens för utveckling? Ja. Personen som krävs beror på området. Kemi kan göran till exempel 
inte göra

Finns modellkoden på en superdator i Linköping? Ja.

Hur fungerar det? Vem har tillgång till koden (för att göra 
ändringar?)

behöver en fortum kompilator. som akademiker har man tillgång. dock 
kräver dennaa stora modell mycket minne och stor beräkningskapacitet. 
mindre modeller går att att köra på midre dator. Vem har tillgång till att 
ändra i koden? ingen borde ha det om du inte har access till det enligt 
Göran, att köra koden ska inte ge en förändring.

Finns det en möjlighet för att att kunna köra modellen, vilka 
förberedelser krävs då av oss?

om vi vill testköra och tillexempel släppa ut färg så kan vi registrera oss 
på NSC (national super computing) linköping. Krävs inte så mycket om 
vi kan matlab, men är ju lite förberedelser och så. en av oss registrear 
sig, sen lägger göran till till sitt projekt och visar vart saker finns och 
hur man gör. Glran gör alltid först vasd någon annan gjort för att se så 
det funkar, efter det kan man göra små ändringar . Göran har möjlighet 
och villighet att hjälpa oss starta upp. Göran tycker nog det är bättre om 
en har tillgång till kontot så blir det inte så krångligt. vill fler ha tillgång 
så går det att lösa. Göran har massa modeller och ögonblickbilder över 
varje dag. Om vi vill köra kan det vara bra tänka ut var vi vill placera 
färgen.

BONUSFRÅGOR 

Har du någon rapport skriven om modellen? Ja

Bygger modellen över Mälaren på någon annan modell? Ja

Hur överförde du modellen till Mälaren?



Hur pass öppen och fri är den?: Bör inte gå att ändra om du är med i 
kärngänget som håller på med den.

MITgcm är en generellt modell som används för de stora världshaven 
men kan även appliceras på större sjöar. 

modellera vs simulera 
modellera- beskriver en process, har en process man försöker 
parametrisera. simulera - kör modellen för olika scenarion, släpper ut 
saker hä och där och ser hur det beter sig. 
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Onsdag den 4:e maj kommer en kortare intervju att göras med Helene Ejdhed som är
uppströmsansvarig på Norrvatten.

Intervjudetaljer
Syfte med intervjun: Få en utökad förståelse i hur:

- Norrvatten använder sin modell idag
- Vilka utmaningar Norrvatten har i dagsläget samt förväntas ha i

framtiden.
- Hur de tror att Görans modell kan hjälpa till i framtiden

Datum och tid: 2022-05-04, 13.00-13.30
Plats: Microsoft Teams-möte Länk till mötet
Deltagande: Helene Ejdhed (intervjuad), Tim Nedergård (intervjuare), Astor Gulz

(sekreterare). Anton Sjöström (observatör). Simon Gudmundsson
(observatör)

Planerad dagordning:
1. Presentation av medverkande

- Bakgrund
- Position på Norrvatten
- Arbetsuppgifter

2. Presentation av projektet
- Projektarbete miljö- och vatten
- Huvudsyftet med arbetet:

a) Jämföra Norrvattens befintliga modell med Görans
b) Se vilka framtida investeringar som kan behöva göras i Görans för att

den ska kunna vara användbar i praktiken
- Vår bakgrund och arbete:



a) Tredje året W → Lite erfarenhet av modellering sedan tidigare
b) Arbetet: Skapa sig en grunduppfattning om hydrodynamisk

modellering allmänt. Görs dels genom att studera litteratur men även
genom intervjuer och provkörning av modeller.

3. Intervjufrågor

DEL A - Norrvattens modell
1. Översiktligt, hur fungerar den modell som ni på Norrvatten använder idag?

Följdfrågor om dessa inte besvaras i frågan ovan:
- Vilket är modellens referensår?
- In/Utdata?

2. Hur använder ni modellen från "start till slut"?
3. I dagsläget, vad använder ni främst modellen till?

Följdfrågor om dessa inte besvaras i frågan ovan:
- Över hur lång tid brukar ni modellera?
- Hur lång tid brukar en sådan modellering ta?
- Hur ofta använder ni er idag av modellering

DEL B - Risker vid dricksvattenberedning
1. Vilka risker med råvattenkvalitén är idag mest kritiska om man ser till

dricksvattenberedningen i Görvälnsverket?
2. Hur gör ni för att kontrollera att reningen är tillräcklig? Som jag har förstått det så tar

det ganska lång tid att få svar på sådana
- Kommer det även att vara ett behov i framtiden iom det nya reningsverket och

ultrafilter?
3. Vilka framtida risker tror du kommer vara mest kritiska?

DEL C - Vision för Görans modell
1. Var du med på den presentationen som Göran hade över sin modell

Om JA:
2. Vad ser du för potential i den modellen
3. Finns det några rimliga verktyg i en framtida modell som du skulle vara intresserad av

att ha tillgång till?
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DEL 1 - Norrvattens modell

Fråga Syfte med fråga Svar

1. Översiktligt, hur fungerar den modell som ni på Norrvatten 
använder idag?

Validera det vi redan vet angående MIKE 3 FM. Att det 
är en modell som drivs av batymetri, islossning, 
meteorologi, in- och utflöden. Utdata är vattenstånd, 
temperatur, omblandning och strömmars mönster

Använder imorse, framförallt uppsättnig har webgränssnitt, lägga in 
utsläpp i modellen från kartbild. Modellen räknar när det når intaget. 
Hur hög koncentration kommer nå intaget är viktigt. Vid ett utsläpp 
finns det 3 riskgrupper. pullverkol ifall det sker ett utsläpp höjer 
insatser beroende på utsläpp

Följdfrågor om dessa inte besvaras i föregående fråga:                                                             
1. a) Vilket år som referensår? Validera att det är 2012 som ansvänds som referensår

2012 års data, speciellt ovanligt blött år. Disukterad som det var ett bra 
år, bidrar till transport. Worst case? Aktuell värderdata, DHI utvecklar 
webtjänst mot aktuell data. Beror på drivdatan som man stoppar in. 

1. b) Indata/Utdata? Validera att de in/utdata som vi har vetskap om är de som 
används

Indata: DHI utvecklar webtjänsten mot aktuell data. Hur mycket som 
släpps ut av vad och var. Utdata kan räkna nedbrytning av exempel 
ekoli, räkna på marint diesel. 

2. Hur använder ni modellen från "start till slut" om det sker ett 
utsläpp?

Få svar på ungefär hur en vanlig process fungerar när ett 
larm inkommer

3. I dagsläget, vad använder ni främst modellen till?

Få svar på vilket syfte som Norrvatten använder 
modellering till i dagsläget. Är det främst oljespill som 
Stephan pratat om eller används den även till mycket 
annat.

Modellen hjälper en bedömma hur utsläpp som bakteriar och olja 
påverkar norrvattens verksamhet. Så den hjälper till att avgöra om 
flödet når deras verk och då vilka åtgärder som måste tas. Högupplöst 
geografiskt men endast med 1 års data, alldeles för lite, 2012s data 
vilket var ett blött år som kan påverka modelleringens riktighet.

3. a) Över hur lång tid brukar ni modellera? Få svar på över hur lång tid Norrvatten generellt brukar 
modellera Typ en månad men beror på var om det är nära

3. b) Hur lång tid brukar en sådan modellering ta? Få svar på om man modellerar lika långt som svaras på 
ovan, hur lång tid tar en sådan modellering då? Tar 10 minuter/ 15 minuter för 48 h 

3. c) Hur ofta använder ni er idag av ert modellverktyg
Få svar på hur ofta Norrvatten i dagsläget använder sig av 
modelleringsverktyg (generellt, typ hur ofta en vanlig 
månad etc.)

Ganska ofta utvärderar varje utsläpp, varje månad sker någon slags 
utsläpp, testar modellen i risk scenarier och scenarier av att använda 
olika intag, men en gång i månaden.

Stort, ge mer data som kan läggas in, deponier punktkällor och vidare 
ger ett bättre uppströms arbete och man kan då förbereda vattenverket 
bättre. Stora utvecklingsbehov, aktuella väder data prediktera framtida 
klimat, lekage från deponier bli större eller inte? kommer transporterna 
i sjön bli annorlunda, kommer nedbrytningen och omsättningen i sjön 
förändras, finns många frågeställningar. 

DEL 2 - Risker vid dricksvattenberedning?

Fråga Syfte med fråga Svar

1. Vilka risker med råvattenkvalitén är idag mest kritiska om man 
ser till dricksvattenberedningen i Görvälnsverket?

Få svar på vilka risker med råvattenkvalitén som är mest 
kritiska i dagsläget. Stephan pratade främst om att det var 
patogener och oljespill

Olja, diesel och bakterier som e-coli. Det kräver insatsers som att kola 
vattnet och ibland måste reservvatten användas.

OM mikrobiella/patogena risker anses som särskild risk:                                                                 
2. Hur gör ni för att kontrollera att reningen är tillräcklig? Som jag 
har förstått det så tar det ganska lång tid att få svar på sådana 
analyser

Få svar på hur Norrvatten gör för att se till att inte för 
höga halter av patogener når konsumenterna, speciellt om 
det tar lång tid att göra analyserna. Används modellerring 
eller QMRA-verktyget för att förutspå risker?

OM modellering används för att bedöma mikrobiella risker                                                                
2. a) Kommer det även att vara ett behov i framtiden iom det nya 
reningsverket och ultrafilter

Ja/Nej-fråga + varför det kommer/ inte kommer vara ett 
behov

3. Vilka risker tror du i framtiden kommer vara mest kritiska?
Höra vilka risker som Helen tror kommer vara extra 
viktiga att ha koll på i framtiden. Kommer 
klimatförändringarna spela roll i nya utmaningar

DEL 3 - Att expandera modellen



Fråga Syfte med fråga Svar

1. Var du med på den presentation som Göran hade om sin 
modell?

Ja/Nej-fråga för att kunna gå vidare om Helenes bild av 
modellen

OM Ja:                                                                                                          
1. a) Vad ser du för potential i modellen

Få ett övergripligt svar om hennes bild av modellen, tror 
hon på att den kommer kunna användas eller är hon 
skeptisk

Den är lik men stora fördelen är att den är öppen för forskare att jobba 
med. Går att lägga till processer. Mycket potential för utveckling. 
Finns ingen support för Norrvatten att jobba med som behövs. 
Kommer inte användas för akuta spill.

2. Finns det några rimliga verktyg i en framtida modell som du 
skulle vilja ha tillgång till?

Få ett svar på vilka funktioner Norrvatten skulle vara 
intresserade utöver de som de har idag

Finns mycket potential att utveckla DHIs modell, flera är tveksamma 
att använda modellen för att de är osäkra

DHI vill inte göra sin modell fri att använda eller utveckla. Äger inte 
uppsättningen i DHIs modelloch kostar mycket

BONUSFRÅGOR 

Fråga Syfte med fråga Svar
Finns potential och marknad. Sett alla syften osv med sin modell. 
Göran har en mäjlighet, snygg visualisering. Hur vattner färdas, inga 
tillflöden och föroreningar. Bara av vindar och temperatur. Han skulle 
kunna öppna och bygga på gränssnitt och göra applikationer på den. 

Seatrack är en modell som SMHI använder. 

Sjöbasis kopplad. Kustbevakning har all data vattenintag, stränder osv 
allt de behöver skydda. Räddningstjänst osv. Den modellen ör väldigt 
lik Mike modellen. Man lägger in et utsläpp får ett plym, mindre 
upplöst geografiskt. Skulle kunna stå för driften för seatrack. 
Kustbevakningen har fått pengar från msb för mälaren. Vill driva 
modellen, skulle köra seatrack parallellt med mike 3 fm och se om de 
genererar lika bra resultat. Seatrack verkar enkel att anända. Går 
mycket på ytan. Haft dialog om SMHI och de kan applicera på vårt 
djup. Kör mot aktuella drivdata, SMHI som driver den. Långsiktig, 
förvaltat på bra sätt. De har bra koll på drivdata på SMHI. 

DHI validerar inte sin modell enligt stephan. 
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.719463/full#B24
https://buildmedia.readthedocs.org/media/pdf/mitgcm/latest/mitgcm.pdf

sökord:  MITGCM and hydrodyn** and model* Numeri “Numerical Simulation of Deep-Sea
Sediment Transport Induced by a Dredge Experiment in the Northeastern Pacific Ocean”

sökord: MITGCM user
MITgcm Documentation 40 300

MITGCM:
● Handlar om att se sediments rörelse från djup sjö brytning  där dom validerar med sensorer

mot modellen. GLA german license area nordöstra delen av stilla havet.
● havs batymetrin kom från båt baserad multibeam data. resolution på 25-21 m vatten djupet låg

mellan 4 114 m och 4135 m
● MITGCM Massachusetts Institue of Technology general circulation model.
● Modellen löser boussinesq och hydrostatiska formen av navier-stokes för en okompressbar

vätska. Den har prognoserande ekvationer för horisontell hastighet, värme, salt och sediment
integreras fram i tiden i en så kallad c-grid i princip fyrkanter.

● Ett tredje grads schema för transport används  med hjälp av direct space time metoden med
flödes begränsningar, detta används för att få momentum, temperatur och salthalt.

● Vertikal resolution är 1 m närmare botten och 4 meter upp och går upp till 100 m i mitten av
havet. Horisontell resolution 25*21m. time step 5s för simulation

● modellen kan bli lateral forced av flödeshastighet med hjälp av flödes mätare (adcp doppler
maskin) och en CTD som är (conductivity temperature depth). Tog data från ERA INTERIM
(Meterologi data) där man fick vind horisontell hastighet, luft temperatur, kortvåg och
långvågig strålning, fuktighet vid ytan och nederbörd med 6 timmars resolution.

● MITGCM är öppen källkod och kan modifieras beroende på behov till exempel i denna studie
lägger man till två ekvationer som räknar på sediment. Man räknar med nedbrytning och
partikelstorlek och díffusion



TEXT:
Massachusetts Institute of Technology General Circulation Model (MITGCM) är en hydrodynamisk
modell med stor flexibilitet som främst används för hav. I en studie utförd av /parencite{} använde
man MITGCM i nordöstra delar av stilla havet för att se hur brytning på havets botten påverkar
sediment. I studien så tillämpande man modellen med några få ändringar och sedan validerade
resultatet med hjälp av doppler maskiner för flödesmätningar och konduktivitet,temperatur och
salthalt mätare.

Modellen löser boussinesq approximation för flytkraft drivet flöde och en hydrostatisk form av
navier-stokes. Med dessa ekvationer kan man skapa en approximation med hjälp av drivdata för att se
vattnets flöde, temperatur och salthalt såväl som partiklarnas rörelse. I just denna studie använde man
sig av ERA INTERIM som är en databas för meteorologisk data där man fick drivdata som vindens
horisontella hastighet, luftens temperatur, kortvågig och långvågig strålning såväl som fuktigheten vid
vattnets yta och nederbörd med 6 timmars resolution (källa).

Batymetrin på havets botten tog man fram med hjälp av sonar och man kunde se att djupet låg mellan
4 114 meter till 4 135 meter. Resolutionen på modellen var i horisontal led var 25 meter mot 21 meter
med ett tidssteg på 5 sekunder. Modellen gav också en högre resolution längre ned i horisontal led där
den hade resolution på en meter närmare botten och närmare mitten av vattenytan blev den 100 meter.
MITGCM använder sig av så kallade c-grids /parencite{} som innebär ett fyrkantigt rutnät för
visualiseringen. MITGCM är öppen källkod (källa) detta innebär att koden går att modifiera enligt
eget bruk som i studien utför av (källa) la man till diffusion-advektion ekvationer för att beräkna
sediments nedbrytning och rörelse. I studien kom (källa) fram till att modellen visade en större
korrelation med uppmätt data med mindre osäkerheter (källa).

MITGCM är en vanlig modell bland forskning av atmosfäriska och havs applikationer på grund av sin
bredd av möjliga ekvationer. Modellen utvecklas ständigt då den används i forskning då man kan
lägga till egna funktioner och utveckla dem fritt på grund av att modellen bygger på öppen källkod.
De stora grundfunktionerna i MITGCM är att den har en icke hydrostatisk användning så den kan
användas i både småskaliga och storskaliga sammanhang. De viktigaste funktionerna är “finite
volume” som hanterar ovanliga rörelser, linjära tangent ekvationer för att kunna optimera tester.
Modellen är framställd för att effektivt kunna användas på en bredd av datorer. Man kan också
optimera modellen efter användning med fler eller färre ekvationer beroende på användningsområde
(källa)
.
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Modellering Rådasjön

Ordförståelse:
Discretization, processen att överföra kontinuerliga funktioner, variabler, ekvationer eller
modeller i diskreta delar.
Termoklin, det område i en vattenprofil där temperaturen förändras som mest drastiskt med
djupet.
Fine mesh / Coarse mesh, Bestämmer upplösningen.

Sammanfattning:

Övningen gick ut på att sätt upp ett scenario där Rådasjön tillfördes med E.coli från litet
avloppssytem uppströms. Modellen som användes var MIKE 3 FM med en tillhörande
komponent ECOlab, som var med för att kunna modellera nedbrytningshastigheten av E.coli.
För att sätta upp modellen användes följande filer: batymetrikarta, gränsvillkor, vinddata.
För att kunna modellera E.coli användes följande filer: kontamineringsettings.



Frågor och svar i övningen:

Step 5: Questions

1. 2011-06-01 to 2011-06-08
2. Stensjöns nivådata och Mölndalsåns in-flödeshastighet.
3. Landytans höjd.  (Land boundary)
4. Mest: 2011-12-11 (Q = 18.1 m^3/sec)

Minst: 2011-07-13 (Q = 0.544 m^3/sec)
5. -1 m
6. -15m
7. -22.9m
8. Allt var satt till 0.

Step 7: Reflection
1. B ingen decay men lika hög koncentration.
2. Ganska snabb decay men jättehög koncentration 5e12. C sprider sig i hela sjön men

nedbrytningen gör så att.
3. A och B är realistiska. Vindens påverkan är verklig.
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TIM: Kan vara skönt då har man något att gå tillbaka på och lätt att gå tillbaka och faktiskt
lyssna på vad  vi har sagt.

Astor: Vi är på uppdrag av norrvatten då och vi undersöker väl din modell i förhållande till deras
nuvarande modell för att se vad det finns för möjligheter för dem i relation till din modell och så som vi
har fått lite berättat om att du har. Vi kan börja med att ställa frågan vad heter din modell som du har gjort
dom här med?

GÖRAN: Den modell jag använder heter MITGCM massachusetts institute of technology general
circulation model, MITGCM är en hemsida där.

ASTOR: så finns det, har du skrivit skriftligt underlag på modellen som det går att ta del av?

GÖRAN: Hur menar du? Det finns ju en dokumentation till modellen typ fyra femhundra sidor.
Men det är ju i princip en, har ni läst fluiddynamik?

SIMON: Ja.

GÖRAN Det är i princip en fluiddynamik modell då, [-] fluid dynamics model. Den innehåller ju
rotation så corioliskraften finns med men annars är det ju i princip en, ja det är ju ingen navier-stokes
lösare men den löser ju navier-stokes liknande ekvationer men har man har någon turbulens lutning
modell då, och man använder olika turbulens modeller i vertikal led och horizontal led. Om man tittar på
mälaren till exempel har en vertikal upplösning i kanske meter, en halv meter vid ytan lite mer i botten så
och kanske 50 gridpunkter i vertikalled kommer inte ihåg exakt hur det såg ut i mälaren. Sen var det ju
horisontella griden är ju 100 meter så man gör väldigt stor skillnad i horisontell mot vertikal längdskala.
Det som är lite skillnad mot fysiska hydrodynamiska modeller är att mot andra modeller(.) har ni använt
någon modeller?



ASTOR: Ja vi har kommit i kontakt med vissa modeller, inte på just hydrodynamik men lite så
flödesdynamik i jordskikt och så, som är då matematiska modeller.

GÖRAN: Så det här är ju ganska avancerad modell den har väll ungefär fyra till fem hundra tusen
rader kod den är skriven i Fortran.

ASTOR: Fortran ja fyra så ja okej, och hur fungerar modellen rent matematiskt då?

GÖRAN: Den har någon form av lösare som löser navier-stokes liknande ekvationer, det är väl
navier stokes vi kan kalla den navier stokes, men man tillåter att man har en turbulens som beror på
horisontell och vertikal skala så det är inte riktigt navier stokes men låt oss säga att det är en navier stokes
lösare. Den satt ju upp Navier-Stokes ekvationer i en kartesisk grid eller det är faktiskt sfärisk grid i detta
fallet och har sfäriska koordinater och så har man finita differenser så det är fyrkanter då. Det ni har i DHI
modellen är säkert trekanter såhär.

ASTOR: Ja, juste.

GÖRAN: variabelmesch men det är (.) den modell vi använder har då fyrkanter så man kan inte ha
variabel mesch, det går att trixa med det men i princip så brukar man inte göra det.

ASTOR: Ja, så men finns det på några sätt din modell liknar MIKE 3 FM som DHI modellen.

GÖRAN: Grundläggande ekvationer är ju densamma, det ska vara samma grundläggande
ekvationer sen har man lite olika beskrivning av turbulens då både vertikal och horisontell turbulens men
ofta så skiljer man på vertikala koordinater och horisontella koordinater (.) så att man har olika
beskrivning av turbulens horisontellt och vertikalt. Men ofta är det en lite mer avancerad beskrivning
vertikalt än horisontellt.

ASTOR: Ja (.) och vad kan en simulering i din modell ge idag om man ser på vilka parametrar?

GÖRAN: Så det den ger idag ger den ju vattenytans höjd, temperatur, salthalt men det använder jag
inte men i princip kan den ge det. U hastighet det är i X riktning V hastighet är y riktning eller nån [-] och
vertikal hastigheten. Sen ger den också turbulenta fälten också om man vill. Vad är den beskrivningen av
(.) man använder sig av turbulent slutnings beskrivning, någonting som beskriver turbulens kommer ut
om man vill. Jag brukar inte plotta upp den, den genererar ganska mycket data.

ASTOR: Ja (.) så den här datan som modellen utdatan, på vilket sätt (.) i vilken form kommer den
ut.

GÖRAN: Den kommer ut som binärfiler för varje fält men jag typiskt skriver om dom till matlab
format. Jag läser in dem och så skriver vi i matlab skriver ut den i matlab då för att komprimera
resultaten.



ASTOR: Så går det att visualisera den datan på något sätt eller krävs det bearbetning för att den ska
visualiseras.

GÖRAN: Ja men jag använder matlab själv då (.) vet inte om det är matlab eller python.

ASTOR: Python är ju on the rise så att säga. [Skratt]

GÖRAN: Jo men [-] vi säger åt mina studenter vill gärna att man använder python men faktum är
jag tror nog matlab är mycket enklare.

ASTOR: Jo men vi är lärda i båda.

SIMON: Inte jag jag kan bara matlab.

ASTOR: Ja juste (.)  men jag har en fråga vad säger du att norrvatten skulle kunna ha för
användning av din modell?

GÖRAN: Dels att man får en lite bättre ide av vilken temperatur man har, jag är lite ute och surrar
men temperatur är en viktig aspekt för det vattnet de vill ha eller ja man vill ha så kallt vatten som
möjligt. Det andra är vattenkvalitet om man har utsläpp av någonting någonstans så vill man ta reda på
vart det ska ta vägen. Det kan ju vara att man dels har en olycka men också att man släpper ut olika
ämnen då, olika vattendrag och olika ämnen det är ju [-] utsläppet det kan lika gärna vara att det
förekommer naturligt. I min modell jag har inte med ytvågor (.) för närvarande det ingår inte i den här
modellen då använder man andra våg modeller för. Det är också till exempel om det blåser kraftigt hur
mycket blandas vatten om, hur mycket sediment rivs om.

ASTOR: Men så tar den hänsyn till vind?

Göran: Den använder vind som en drivparameter då men man ger ett vindfält, man ger ju ett
initialvillkor på vilken temperatur det finns framför allt, man bör väl ge hastighetfälten också men dom
sätter ju modellen upp ganska snabbt, vad det gäller temperatur som initial fält och då brukar jag använda
att man sätter upp temperaturfält på hösten någon gång. Sen så räknar man genom en vintersäsong där det
inte är så känsligt för att det inte ska påverka vad som händer under nästa säsong så att säga. Man spinner
upp modellen kallar man det. Då drevs den utan vind och så har man med solinstrålning långvågig
strålning utstrålning, det här man har kortvågig solinstrålning, man har långvågig solinstrålning som
kommer från atmosfären.

GÖRAN: Man har luftfuktighet (.) och temperatur på luften från det kan man beräkna avdunstning
och hur mycket värme som transporteras till vattenytan.

ASTOR: Alltså avdunstning är en del av (.) |-| ord

GÖRAN: Det är en del av energibalansen men den påverkar inte, den påverkar nästan inte, den
påverkar inte hur mycket vatten som finns.



ASTOR: Nej

GÖRAN: Utan det är mer att avdunstning kyler av |-|

ASTOR: Tar den hänsyn till nederbörd?

GÖRAN: Nej, det gör den inte. Jag kan göra det men har inte gjort det. Den har då inte älvar då
heller eller floder.

ASTOR: Nej.

GÖRAN: Det är något man kan lägga i men jag har inte gjort det.

ASTOR: Men finns det möjlighet att göra det eller

GÖRAN: Det finns möjlighet att göra det, (.) det tar väl en vecka ungefär.

ASTOR: Ja. Tar modellen hänsyn idag till batymetrin också?

GÖRAN: Ja. Så: jag kan ju faktiskt ta upp

ASTOR: Ja.

GÖRAN: Jag skulle egentligen har förberett mig lite mer men det blev så mycket med annat.

ASTOR, SIMON: Det är okej. Ja, titta.



skapa högre upplösning där?

GÖRAN: Ja det går i teorin (.) folk har gjort det men jag tror det är praktiskt väldigt svårt. Vad man
gör då är att man t.ex kör den här modellen för hela. Sen använder man data från första körningen och
visar ställen då så gör man en finskalig modell för ett visst område (.) sen använder man drivdata från den
tidigare modellen på de här ränderna då.

ASTOR: Juste.

GÖRAN: Det är så jag gärna skulle vilja göra en mer finskalig modell på ett visst område så det är
absolut möjligt men det är lite trixande.

ASTOR: Ja. Men för hur tar modellen hänsyn till omsättningstid? Det kan ju skilja sig beroende på
djup och sådär.

GÖRAN: Ja men det är en modell. Jag har ju inte med älvarna då så att omsättningstiden för hela
området den blir oändligt lång då. Men visst kan man definiera omsättningstiden för ett visst område här
då (.) jag kan (.) se om detta fungerar. Här har vi så att säga markerat in vissa områden med då hällt färg i
modellen. Så här uppe är tiden och djupet.

Sen då så har jag färgat in vissa områden liksom bara lagt in ett spårämne eller tracer som vi kallar det (.)
på svengelska så: kör man då en simulering: där utbytet av den här färgen sker enligt den strömmen man
har. Ser då att jag har det här området med smala sund där har väldigt lång omsättningstid på vatten där.
Exakt vad som sker här det låter jag säga att modellen inte beskriver så bra speciellt då eftersom fyrisån
stoppar in en del vatten här som inte finns med. Kan man göra ett eget tar det kanske några veckors arbete
(.) för att det ska hittas data från varje tillförsel vid fyrisån så ska man stoppa in det i modellen och så ska
man testköra och så gör man fel.

ASTOR OCH RESTEN AV GRUPPEN: [skratt]

ASTOR: Men hur lång tid tar en sådan här simulering om låt säga över ett år skulle simulera.

GÖRAN: Ett år (.) det kör jag på superdatacenter i Linköping (.) då tar ett år kanske (.) en vecka
under en vecka skulle jag säga. Och det kör jag på typ (.) 256 kärnor skulle jag tro.

ASTOR: Oj. [skratt]

GÖRAN: Men jag tror de, jag har jobbat en del med modellen sedan sist (.) man kan effektivisera
en hel del. Vi har väldigt mycket landpunkter och modellen räknar lika mycket på en landpunkt som en på
en vattenpunkt. Men man kan faktiskt ta bort de här beräkningsområdena som ligger eller om man kör det
på många processorer så i processer kan man räkna på det området inte på det. Man kan ta bort de om
bara har land |-|.



ASTOR: Så hur fungerar det att ha koden på en: superdator? Är det du som har tillgång till den för
att göra ändringar och så.

GÖRAN: Ja som akademiker på universitetet så söker man tid på ett datorcentrum. Det finns olika
det finns ett i Uppsala och max och sen finns det för mer bioinformatik tror jag. Men det finns gör man
för en dator en format kompilator med en pi så ska den börja. Det går att köra på en bordsdator (.) kanske
inte det här just för den är ju en ganska stor modell. Det kräver en del minne och så men mindre varianter
av det kan man ju köra. Just den här då behöver man nog ett beräkningskluster?.

ASTOR: Ja. Så hur har du kalibrerat det här? De här simuleringarna, eller hur är den kalibrerad i
dagsläget?

GÖRAN: Kalibrera. Det är väl rätt helt enkelt.

ASTOR: [skratt] Men jag tänker alltså den gör rätt. Okej. Men om man skulle kalibrera den
ytterligare då?

GÖRAN: Här är (.) en station som ligger |-| Norrvatten Görveln, skarven mätstationer. Detta är
temperaturen på 1 meters djup, temperaturen på 30 meters djup och 40 meters djup. Här är modellen i rött
då och blå observationer. Just sådana här temperaturer är inte alls: det brukar fungera ganska bra (.) det är
liksom värme kommer uppifrån helt enkelt. Det är solstrålning som värmer upp vattnet. Man blandar ner
det i djupet. Hur viktig älvar är? I min uppfattning är det nästan obefintligt värme som kommer i älvar
utan det är det som kommer genom vattenytan som är viktigt och så blandas det ner (.) så det är inte alltid
men ofta fungerar det ganska bra om man vet vad man gör. Däremot är det en sådan här ström i dom olika
sund eller vattenutbyte vid olika positioner som är svårare att få till.

ASTOR: Ja.

GÖRAN: Men det är ju lite mera avancerade mätmetoder.

ASTOR: Ja. Men så det skulle vara en möjlighet att expandera modellen att ta hänsyn till även
omblandning och flödesdynamik såpass?

GÖRAN: Ja det är ju en fri källkod (.) så allt går men det kan ju kräva rätt mycket jobb ibland. Och
oftast försöker man ju anpassa sig till det som finns (.) men man har ju omblandning det finns ju med i
modellen. Det ska ju återskapa de. De som gör att det kanske inte återskapar saker är ju dels att man inte
har tillräckligt många gridpunkter i vissa området, till exempel beskriver det inte flödet i sund, för det
finns bara 2 -3 grid punkter så man kan inte beskriva flödesdynamiken

ASTOR: Nej (.) det vi såg där när du satte det i färg, är det en fysikalisk beräkning av färden?



GÖRAN: Ja alltså det är en beskrivning av strömmar, Om du från början sätter i rödfärg så får den
spridas via strömmar och turbulens.

SIMON: Så det är lösningen på navier stokes ekvation över en viss tid som visar färden?

GÖRAN: Ja, precis

SIMON: Så vad är det för ingång(indata)parametrar som tas vara på här för att skapa rörelsen?

GÖRAN: Modellen producerar ju hastigheten, transporten, så det modellen tar in just här är ju färg
Och om hastigheten är häråt (gör en gest åt höger) åker färgen dit

SIMON: Hm

GÖRAN: Så den löser oxå ett tillägg till navier stokes ekvation så löser den oxå “raddar upp en
ekvation, känns onödigt att transkribera så jag gör inte det”

SIMON: Vad är det för lösningsmetod? Är det finite volume, element difference?

GÖRAN: Det är finita differanser.

SIMON: Ah ok. Najs.

GÖRAN: Det som är bra med finita differanser, det används ofta inom havs modellering, det är att
det är väldigt lätt att skriva högre ordningens advektions scheman och även skriva konserverande
scheman, man skapar inget så det man har finns kvar, vi jobbar mycket med konserverande scheman och
högre ordningens advektions scheman, finita element och volym är lite knepigare att skriva högre
ordningens advektions och konserverande scheman, men det vet ni som är ingenjörer säkert bättre än mig

SIMON: [skratt] Gud, ja

ASTOR: Men om nu ska expandera din modell, kan du göra detta själv eller krävs det utomstående
expertis?

GÖRAN: Det är ju inte så många som jobbar med den här modellsystemet, men det är inte sådär
jättesvårt att använda, men visst det som är jobbigt är att sätta upp modellen, skapa topografi, skaffa
vindfält, interpolera och så vidare. Sen är det viss expertis som krävs för att använda modellen, men i
princip är det fritt tillgängligt, det är öppen källkod.

SIMON: Fanns den här källkoden på hemsidan?

GÖRAN: Ja. Jag vet inte hur mycket arbete ni lägger på detta men jag har sagt till stefan att om ni
vill pröva modellen så skulle det gå att ordna om det var av intresse och göra något liknande till det jag
har gjort att sätta ut färg och se.



ASTOR, SIMON: Ja, det hade vi verkligen varit intresserade av, Ja Gärna, gärna.

GÖRAN: Det man får göra då är att registrera sig på NSC

ASTOR: En gång till?
GÖRAN: NSC, National super comuputer, linköping det kanske räcker om en gör det.

ASTOR: Vilka mer förberedelser skulle krävas av oss då.

GÖRAN: Jag antar att ni kan matlab, det är lite pyssel och så samtidigt, det blir väldigt mycket på en gång
som kan vara svår hanterat alla steg är lätta. Det som händer då är att en registrera sig på NSC sedan
lägger jag till den till mitt projekt sedan får jag visa vart saker finns och hur man gör. Det första jag gör är
att jag alltid gör det någon annan har gjort, för fungerar inte det kommer inte något annat att fungera. Men
om det man gör fungerar så gör man sen en liten liten ändringar och ser efter och funkar det och blir
ungefär vad man tror då fortsätter man, små små steg men exakta.

ASTOR: Men har du möjlighet att träffa oss igen då och hjälpa oss starta upp det här?

GÖRAN: Ja, Annars blir det svårt

GRUPPEN: [skratt]

GÖRAN: Hur har ni tänkt, ska ni göra detta som grupp, eller har ni delat upp det?

ASTOR: Vi är uppdelade men det här vill nog alla ta del av.
GÖRAN: Det är klart att fler kan ha tillgång till projektet men jag tror det är bättre om vi har endast en
användare, det är mindre krångligt.

ASTOR: Det är superspännande

SIMON: Grymt

GÖRAN: Det enda är att man ska plotta så kan det (.) Det kanske inte är något problem, jag har 32 gb på
min bärbara det fungerar det på. Jag tror inte den här modellen är så där jätte krävande.

ASTOR: Du har en stationär..?

SIMON: Jag har en stationär, en stark stationär.

GÖRAN: Man behöver 32 gb internminne, sen använder jag ssd disken, hårddisken är lite seg.

SIMON: Jag har 32 gb och 3 tb, det bör gå.



GÖRAN: Det man kan göra som är rimligt, jag har inte mycket data på NSC utan jag har det
nedladdat. Det är klart ni ska få tillgång till den datan, jag har dagliga värden, ögonblicks värden varje
dag, jag har massor olika modeller jag kommer inte ihåg vilka, det har ju varit lite grann av en
testkörning, men det hära simuleringarna jag gjorde med färg var för en månad sommarn 2017. Så det
som kanske är lätt att göra är att ni tänker hur vart ni vill lägga den här färgen. Det är tracers alltså, så man
lägger ut tre stycken tror jag. Så då får man tänka vad händer om jag lägger ut färgen här osv. Tittta lite
grann på det. Det kanske är en rimlig insats för er och sånt arbete. Sen måste man ju köra KISS, Keep It
Simple Stupid, för klarar man inte enkla saker då klarar man inte svåra. Har ni varit inne i den där
KISS-metoden någon gång?

ASTOR: Ja vi har stött på den.

GÖRAN: Gör det inte komplicerat helt enkelt.

SIMON: Förresten vad var det för tidssteg på den här modelleringen du gjorde, eller simuleringen?
Syntes det?

GÖRAN: 30 sekunder kanske.

SIMON: 30, okej.

GÖRAN: Antingen var det 30 eller så var det 15. Men sen så sparar jag data, sparar för färgen en
gång i timmen.

ASTOR: Men, om vi återgår till om man skulle expandera modellen, vilka mätningar krävs då?

GÖRAN: Om man ska validera modellen, jag har pratat lite med Norrvatten om det. Just nu åker
man ut och tar vattenprover på vissa djup då va. Vad man gör då ofta är att man åker ut
och placerar en sån där mätrigg, en som sitter på botten med en boj på ytan. Så har man
temperatursensor som mäter var 50 minut eller nått sånt. Dom är ganska billiga och
kostar 1000 kr styck eller något sånt. Så temperatur är väldigt lätt att mäta. Billigt och
lätt. Salthalt har Stephan varit väldigt intresserad av, men det är lite krångligare att mäta.
Temperaturen påverkas inte av påväxt men det gör salthaltmätaren. Men är det då en låg
salthalt så kan det bli svårt att mäta, även små störningar kan påverka. Det andra är att,
det är ju såna där riggar som man sätter ut över en säsong till exempel. Problemet i
Mälaren är väl att det är mycket båttrafik och man vill gärna sätta de här riggarna precis
där båtarna åker. Så det är lite krångligt att göra i Mälaren kanske, jag vet inte. Det andra
är att man sätter ut strömmätare och då sätter man ofta ut nått på botten som mäter med
akustisk doppler, man sänder ut ett ljudsignal så får man doppler, man skickar ut en
partikel så får man tillbaka en ljudsignal med dopplerskift och kan då beräkna strömmen.
Det kallas ADCP, Acustic Doppler Current Profiler. Sånt instrument kostar mellan 100
och 300 000 beroende på vad man är ute efter, MELLAN 150 till 300 000 kr.

SIMON: Oh jäklar!



GÖRAN: Både billigt och dyrt.

ASTOR: För som vi förstår det så är ett företag som Norrvatten väldigt intresserade av kunna följa
spridning av en punktkälla typ, och det innefattar ju då allting, både kemi på nått sätt men
också omblandning och själva dynamiken å så där.

GÖRAN: Det går ju eftersom man har tillgång till källkoden, så kan man ju lägga in jätteavancerad
kemi om du vill, men det är lite pyssligt.

ASTOR: Men, men om du skulle uppskatta, vad är tidsramen får nått sånt?

GÖRAN: Om det är, det beror på hur anvancerad ekvationen är. Men att lägga in en punktkälla i en
viss älv eller en viss position där vi har att den sönderfaller med en viss tidskonstant. Det
är en dags jobb. Och det mesta är att testa att man gjort rätt. Liksom när man gjort det
måste man testa att blev det här rätt eller blev det riktigt dumt. Ofta gör man nånting
dumt, nä men ofta är det något lite komplicerat, oj juste hur var detta nudå, nu är det
något dumt. Så man får testa sig fram hela tiden tills att det fungerar. Ibland visar det sig
då att det är lite mer komplicerat, Men visst, har man inte erfarenhet av stora CFD-koder
så kan det vara krångligt att hitta rätt. Det är ju så, kan man det så kan man det och kan
man det inte så kan det ta lång tid.

ASTOR: Och sen en fundering kring, och vi har varit inne på det tidigare, men asså bara
uppdelningen av själva sjön, asså om den har ett slags meshnät som delar upp sjön i olika
delar.

GÖRAN: Nej det har jag inte gjort.

ASTOR: Så allting är en stor

GÖRAN: Det är en stor domän.

ASTOR: För är det möjligt då också, å dela upp det?

GÖRAN: Ah, det går säkert men det är inget jag skulle göra, skaffar mig en större dator istället. Nä
men det blir alltid lite inkonsekvent när man gör så. I så fall om jag vill göra något
definitivt område, så är det typiskt att man kör ett större område så tar man värdena från
den större modeller och tar värdena från den och använder som randvillkor i det område
som man vill ha högre upplösning på, det kallas nästade modeller. Näe så att dela upp
modellområden så det går att göra, det kanske går att göra enkelt emn det är inget som jag
har gjort. Det är ofta så att har någon gjort det tidigare så är det enkelt, har ingen gjort det
så är det komplicerat. Det här är ju en forskningsmodell. Fördelen med dem är att dem är
ofta fria, fritt tillgängliga. Nackdelen är att dem är inte kommersiella, de ä inte testade, de



är inte jämna. Vissa saker är jättebra för de som jobbat med det och andra saker är
värdelösa då ingen lagt tid på det. Det kanske finns och att det är någon som gjort det
men inte lagt ut det som någon källkod, det är det som är problemet med såna här öppna
källkod som drivs av forskare, det finns ingen riktig helhet i det mot en kommersiell
modell.

ASTOR: Återigen till det här, för det är ju källkod men det krävs ett inlogg för att kunna (.) jag
tänker vem har lixom koll på om någon ändrar i koden? Asså hur pass öppen och fri är den

GÖRAN: Den ligger på GitHub.

ASTOR: Aa, hm okej

GÖRAN: Jag tror inte att du har tillgång att ändra i koden om du inte tillhör kärngänget

ASTOR: Nej, okej

GÖRAN: Jag tror att man ska ha, har ju vissa tester som ska gå in, ja ett antal, tio tjugo tester. För
att göra en ändring i koden ska du köra igenom dem så kan det inte bli någon förändring.

ASTOR: mm aa

GÖRAN: Om det inte är meningen att det ska vara någon förändring. Det vet jag, jag har nog aldrig
ändrat i källkoden själv. Jag har ju ändrat i min egen källkod men ändrat i den officiella koden har jag nog
aldrig gjort.

ASTOR: För den bygger på en annan modell som inte var gjord för Mälaren från början?

GÖRAN: NejNej MIT är ju en generell ekvationslösare, navier stokes-lösare som används för
världshaven, även för sjöar stora sjöar i USA [-]. Den används ju för exoplaneter också. Så det är ju ett
ganska stort arbetsområde. Även mindre fluidmekaniksaker

ASTOR: mm

GÖRAN: Ni kan kolla lite på den hemsidan

ASTOR, SIMON: Ja det ska vi absolut göra

GÖRAN: Det är ju så med källkod, det finns ett antal havscirkulationsmodeller och alla har ju sina
för och nackdelar. Så är det

ASTOR: Ja Då ska vi se nu börjar vi nog komma in på att vi inte har så många frågor kvar någon
som har någon som ni tänker på av oss?



SIMON: Men, om vi skulle expandera modellen, eller om du eller någon vill expandera modellen
för att få den mer accurate över allting. Hur skulle en sådan prioritering se ut, med tanke på fler
drivvariabler

GÖRAN: Jag skulle säga att det som hindrar det som skulle förbättra modellen är att de inte vet vad
som är fel med modellen

SIMON: Nej okej

GÖRAN: Vi måste på något sätt veta, vi måste mätning på något sätt eller ha kunskap det här är fel

SIMON: Ja

ASTOR: Ja

GÖRAN: Vet vi inte att saker är fel så kan vi ju inte det är klart att vi vet att saker kan förbättras
men (.)  ska man verkligen göra förbättring så måste man ju veta vad den ska bli bättre i. Det är ju så
också att det är massa fel som kompenserar varandra just det där med (.) så atteh gör man något bättre så
betyder inte att resultatet blir bättre. Vi kanske måste förbättra något annat som har kompenserat. Men
framförallt skulle jag säga att det som (.) man måster veta vad det är som är fel

ASTOR: mm

GÖRAN: Till exempel att okej ehm vi vet att ena [-] i de här sunden söder om Uppsala mot
Norrvatten vi vet att det går det mycket mer vatten där än vad det gör i modellen (.) Då kan man ju: det är
först då man kan säga okej då måste vi ha bättre upplösning fler gridpunkter eller också att det är för
mycket friktion i modellen eller det ehm flyter friktion ehm det är säkert för mycket friktion det är så det
[-] vattnet är ju som sirap det är ju inte det är ju sirap

ASTOR: Skulle du kunna förklara också skillnaden lite mellan att modellera och att simulera

GÖRAN: Nej hehehe

ASTOR: Nej? Hehe

GÖRAN: Aah ehm, Modellera är ju mer att man beskriver en process

ASTOR: aa

GÖRAN: Att (.)  Du har en process som du försöker göra en parametrisering av. Du beskriver den
inte typ som turbulens till exempel vi kan aldrig beskriva turbulens du kan inte få modellen att beskriva
turbulens exakt utan man gör någon slags  slutningsmodell att turbulens beter sig som någon trög vätska
till exempel. Det är en modellering skulle jag säga. En simulering kör modellen för olika scenarion. Till
exempel det jag gjorde då var att släppa ut vatten här och där och där. Men visst de används ganska lika



när man modellerar saker så brukar man ofta ehm men att att man hittar på någonting för att beskriva
någon process (.) Det är också sådär som att jag har jobbat en hel del med ingenjörer (.) på Chalmers när
jag säger att detta är en modell så blir han jätteupprörd han säger att det är kod. Man skulle ju säga att det
som modeller i modeller

ASTOR: Ja de går ihop lite

GÖRAN: Ja de går ihop lite men vi kallar det här för en modell. Han skulle kalla den havskod.

ASTOR: Ah men fint, tack så jättemycket det här var väldigt bra för oss

SIMON: mm aa men det var bra

GÖRAN: men som sagt var det ska bli kul att hjälpa er att få och göra en simulering

ASTOR: Ja MM vi ska undersöka det där närmare. Vill du ta del av intervjun eller något som vi
göra senare.

GÖRAN: Vad sa du att?

ASTOR: Om du vill ta del av arbetet

GÖRAN: För min del behöver jag inte ta del av arbetet, jag läser det gärna det ni kommit fram till
och så vidare men jag har inget behov att kolla något ni gör på det viset men vill ni diskutera något såklart
är det kul att göra det

GRUPPEN: Aaa mm

SIMON: Kul

SIMON: aa vi var klara lite då va

ASTOR: aja

GÖRAN: Men jag tycker att ska man göra sådant här så ska man nog bara göra köra att inte tänka
för mycket. Man ska tänka endel men inte tänka för länge. Lixom försöka man måste komma igång man
kan lixom inte man måste tänka igenom saker FÖRST annars går det åt helsike men man får ska inte
tänka för länge då kommer kan inte igång. Det är först man har gjort saker som man inser problemet. Det
är lixom först man har gjort det som man ba ojda det blev inte så bra. Man kan inte lära sig cykla
teoretiskt



GRUPPEN: hahah aa nee
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Tema Ord Beskrivning

Allmän info MITGCM Namnet på modellen, står för Massachusetts
Institute of Technology General Circulation
Model

Dokumentation Dokumentation till modellen är 400 till 500
sidor

Modellering En process man försöker göra en
parametrisering av.

Simulering Kör modellen för olika scenarion.

Grund Fluiddynamik modell

Innehåller rotation Corioliskraften finns med.

Navier-Stokes liknande
ekvationer

Använder olika turbulensmodeller i vertikal-
och horisontal-led. Mälaren har en vertikal
upplösning i kanske 0,5-1 meter vid ytan och
lite mer vid botten, har kanske 50 gridpunkter i
vertikalled. Horisontella griden är 100 meter.
Stor skillnad i horisontell och vertikal
längdskala.
I en sfärisk grid med sfäriska koordinater. Finita
differenser så det är fyrkanter. Fyrkanter gör att
man inte an ha variabelmesch.
Lösningen på Navier-Stokes ekvationerna visar
partikelns färd. Modellen producerar hastighet
och transport.
MIT är en generell ekvationslösare, Navier
Stokes-lösare används för världshaven och stora
sjöar i USA.

Lösningsmetod Finita differanser, används ofta inom
havsmodellering, lätt at skriva högre ordningens
advektionsscheman samt skriva konserverande
scheman. Finita element är knepigare att skriva
högre ordningens advektions och konserverande
scheman.

Turbulens Beror på vertikal och horisontell skala. Om man
använder turbulent slutningsbeskrivning.

Grid 50 gånger 50 meter. Kanske 2000 gånger 3000
gridpunkter.

Omsättningstid Har inte med älvarna, omsättningstiden blir
oändligt lång. Kan definiera omsättningstiden



för ett visst område. Lägger man in en tracer
kan man se hur spridning av färg med
strömmarna och turbulens skiljer sig i sjön. Där
utbytet tar lång tid har man lång omsättningstid.
Att vatten som kommer in i sjön (från Fyrisån)
inte finns med gör att beskrivningen inte är så
bra. Kan lägga in, tar några veckor

Tid På superdatacenter i Linköping tar det en vecka
att simulera ett år. Kör på 256 kärnor.

Datorcentrum Akademiker på universitet söker tid på
datorcentrum. Går att köra mindre modeller på
bordsdator. Denna kräver en del minne och
beräkningskluster.

Kalibrering Rätt enkelt att kalibrera det som kalibrerats i
dagsläget.

Tillgång Fri källkod. Går att få in nästan allt men kräver
jobb. Oftast försöker man anpassa sig till vad
som finns. Inte många jobbar med det här
modellsystemet men det är inte jättesvårt att
använda. Viss expertis krävs. Koden ligger på
GitHub. Alla har inte tillgång att ändra i koden.
För att ändra i koden måste man testa 10-20
gånger och få samma resultat.

Tidssteg 30 eller 15 sekunder.

Spara Göran sparar data en gång i timmen i hans
senaste simulering.

Uppdelning Mälaren är en stor domän, inte uppdelad i
mindre delar. Blir lite inkonsekvent vid
uppdelning.

Kod Fortran Språket som koden är skriven i.

400 000 - 500 000 rader kod

Binärfiler Datan kommer ut som binärfiler för varje fält.
Göran använder funktioner i matlab för att
formatera till läsbar kod.

Jämförelse DHI DHI har trekanter i deras gridnät.

Liknande DHI och MIKE 3 FM Samma grundläggande ekvationer. Ofta mer
avancerad beskrivning av turbulens vertikalt än
horisontellt.



Skillnad från DHI och MIKE 3
FM

Olika beskriving av både vertikal och
horisontell turbulens.

Fördelar för Norrvatten att
använda MITgcm

Den kan ha en bättre idé om vilken temperatur
vattnet har, man vill ha så kallt vatten som
möjligt.
Vattenkvalitén vid utsläpp och hur det sprider
sig (olycka eller utsläpp av ämnen).

Nackdelar Sunden har få gridpunkter, på dessa ställen är
modellen dålig, gör att man inte kan beskriva
flödesdynamiken.

Parametrar Utdata Ger vattenytans höjd, temperatur, kan ge
salthalt.
U hastighet i x-riktining, V hastighet i
y-riktning.
Turbulenta fält.

Vind Används som drivparameter. Ger ett vindfält
med initialvillkor på temperatur och
hastighetsfält. Exempel för hur detta kan göras
finns i fullständiga intervjun.

Avdunstning Driver man utan vind har man istället med
soling från atmosfären, luftfuktighet, temperatur
på luften och från detta kan man beräkna
avdunstning och hur mycket värme som
transporteras till vattenytan.
Avdunstning är en del av energibalansen men
påverkar inte hur mycket vatten som finns.
Avdunstning  kyler vattnet.

Batymetri Vissa områden har mycket data, andra har lite.
Får interpolera till den grid man har.

Solinstrålning Värme kommer uppifrån. Solstrålning värmer
upp vattnet. Obefintlig värme från älvar. Värme
från solen är den viktiga, och den som blandas
ned.

Omblandning

Saknas i
modellen

Ytvågor Använder andra vågmodeller för detta. Om det
blåser kraftigt, hur mycket vattnet blandas om
och hur mycket sediment som rivs upp.

Älvar och floder Inget inflöde av vatten i Mälaren i modellen.

Nederbörd Inget inflöde av vatten. Finns möjlighet att
lägga till, skulle ta ca en vecka att genomföra.



Förbättringar Effektivisera Nu räknar modellen lika mycket på land som på
vattenpunkter. Skulle kunna ta bort de
beräkningsområdena.

Fel För att förbättra modellen behöver man veta vad
som är fel. Vet man inte vad som är fel kan man
inte förbättra. Kan vara så att något
kompenserar för något annat i modellen som är
fel. Se intervju för exempel.

Expandering Mätningar Behövs om man ska validera modellen.
Vattenprover på vissa djup med hjälp av
mätrigg, ganska billigt. Temperatur är lätt och
billigt att mäta. Norrvatten är intresserade av
salthalt vilket är krångligare att mäta då små
störningar påverkar, såsom påväxt på mätaren,
mätarna sätts på riggar som bör ligga där
båtarna åker.
Strömmätare som mäter akustisk doppler
(ADCP - Acustic Doppler Current Profiler) som
gör så man kan beräkna strömmen, dyr.

Kemiska processer Kan lägga in jätteavancerad kemi, hur lång tid
det tar beror på hur avancerade ekvationerna är.
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Anton 0-10:
HELENE: … 700 tusen personer eller abonnenter har vi som dricker vårt vatten vi levererar till
14 kommuner. Det finns lite sån information på vår hemsida om ni behöver det. Men från solna i nära
stan upp till knivsta Norrtälje längst norrut så går vårt vatten. Och jag jobbar som uppströms ansvarig
betyder att jag ansvarar för att skydda våra vattentäkter så att  det inte kommer föroreningar in till vårt
dricksvattenverk så mycket jag kan jag ansvarar för vattenskyddsföreskrifter till exempel
utformningar av sånt. och att ha dialog och bedöma när det sker utsläpp till vattentäkterna eller till
tillrinningsområdet uppströms om det finns risk för att påverka vårt vatten.

ASTOR: Och då använder du dig av modellering också

HELENE: mm, det gör jag

ASTOR: En fråga bara är det okej om vi spelar in samtalet?

HELENE: Jarrå det går bra

ASTOR: För det är, okej.

HELENE: Ska ni presentera er?

ASTOR: Ja, vi är från uppsala universitet och skriver kandidatarbete med norrvatten som
beställare. jag heter astor och så har vi

LOVIS: Ja, jag heter Lovis

SIMON: Ska jag köra? Jag heter Simon

ANTON: Jag heter Anton

ASTOR: och så är det 2 personer till som inte kunde vara med nu Tim och Amanda. Och vårat
syfte är att undersöka en modell av Göran Broström hydrodynamisk modell och vi ska helt enkelt
jämföra den med norrvattens dagliga modell som vi har fått reda på är mike 3 FM. Och så  ska vi även
kolla på risker med ytvattenkvalitet i mälaren och görväln där. Men nu främst anledningen att vi vill
prata med dig är att få lite mer insikt hur ni använder MIKE 3 FM i eran verksamhet. Ja för att få en
förståelse för det. Vi kan börja med att fråga hur du översiktligt använder modellen idag?

HELENE: Precis jag använde den senast imorse. Och det är framför allt i dagsläget så har vi en
uppsättning som har ett webbgränssnitt så att jag kan lätt gå in och lägga in när det skett ett utsläpp
någonstans så kan jag lägga in det i modellen utifrån hur långvarigt utsläpp det har varit, när det
skedde och var det skedde på en kartbild. Så att jag får lätt en översikt och illustrativ bild av utsläppets
plym. Och modellen räknar ut när det här kan nå vårt intag så jag kan också plocka ut olika punkter i
sjön där man har det här utsläppet där plymen kanske är högre och hur den liksom rör sig mot vårt
intag. En viktigt del i det hela är att få den här bedömningen av hur mycket hur hög koncentration
kommer nå vårt intag av den här utsläppet för att bedöma om den är en risk för att påverka
vattenkvaliten och om vi kan hantera det med hjälp av åtgärder i verket eller om det är så katastrofalt
att vi är tvungna att stänga verket och använda reservvatten det är ju grunden i det hela så vi använder
ändå, vid ett utsläpp till att bedöma låg (.) jag brukar omvandla det där till låg, medelhög eller hög risk



för påverkan. Jag använder också säg när kommer det här nå vårt verk och hur länge kommer det här
att påverka vårt verk för det är också en viktig förutsättning för oss att veta om vi ska tillsätta till
exempel pulver kol som en åtgärd för att ta bort ett oljeutsläpp måste vi veta hur länge vi ska ha
beredskapen (.) hur mycket pulverkol behöver vi liksom tillsätta tills det här är borta. Eller det som
hände när vi får in det här larmet vi dels om det är ett avloppsutsläpp så höjer vi desinficeringen i
verket med hjälp av UV och då höjer vi UV dosen och vi tar massa extra prover och det här blir ju det
genererar ju massa extra arbete för oss och det går åt energi så modellen berättar för oss hur länge vi
måste vi hålla på och göra de här extra insatserna och sätta in de här åtgärderna

ASTOR: Okej

HELENE: Modellen som vi använder idag den kan räkna på antingen bakteriell påverkan och ta
med nedbrytning av E-coli så den har funktioner för att bryta ned E-coli i vattnet man kan också lägga
in egna nedbrytnings faktorer om man vet att halveringstiden är si och så eller så. Så det blir en decay
factor som man kan lägga in. Man kan också lägga in marint diesel ligger inne som en typ av utsläpp
och där har den då funktioner inne som beskriver hur diesel fördelar sig i vattenmassan genom att
avgasas eller ja hur mycket som blandas in lösligheten för diesel i vatten och så. Och sen så har den en
funktion som är helt öppen att jag kan välja själv att det är ett inert ämne som bara blandas i
vattenmassan. Och oftast är det faktiskt den jag använder för det blir ju worst case för oss att ja det är
ju lite grann det jag behöver veta det är såhär det ser ut i värsta fall och sen kan vi värdera ned
riskerna utifrån värsta fall händelsen då. Så jag använder mest den här inerta funktionen.

ASTOR: Men krävs det någon extra indata till exempel för en sån här modellering eller är
allting (.) har du tillgång till allting?

HELENE: I dagsläget den här modellen är väldigt högupplöst geografiskt. Däremot så bygger
den här uppsättningen som vi har nu webbgränssnittet på bara ett års tidsserie bara vilket är alldeles
för lite egentligen. Det är 2012 års data och det året är lite speciellt det var ovanligt blött år och man
har diskuterat att det kanske var ett bra år på det sättet att det kanske ökar snabbheten på transporterna
att det bidrar till worst case så det blir worst case av allt liksom i såfall men det är inte riktigt sant. Så
att egentligen skulle man vilja ha aktuella väderdata och just nu håller DHI på att utveckla våran sån
här webbtjänst ja de ska sätta upp en webbtjänst mot aktuella data så den ska modellen i sig kan ju
köras för aktuella data det beror ju bara på vilket drivdata du stoppar in liksom i väderdata. Det extra
som jag behöver putta in till den här modellen det är ju hur mycket som släppts ut och vad och hur
länge har det här pågått och hur länge vill jag titta på den här simuleringen och hur länge vill jag köra
simuleringen. Det är det jag behöver stoppa in så det är extremt lite och var koordinater för utsläppet
det är egentligen väldigt enkelt att starta den här körningen för mig jag behöver inte sitta och trixa
med annat.

ASTOR: Hur lång tid tar det att köra göra sån modellering?

HELENE: Ja precis det beror på hur lång simulerings period jag vill ha så att tar jag bara 48
timmar att den ska liksom köra som att [-] kolla hur långt har det här utsläppet nått på 48 timmar då
går det väldigt snabbt då kanske det tar då pratar vi 10 minuter kanske en kvart att få resultatet. Men
om jag som nu då vill ha att det skulle köra en månad för ofta ligger föroreningarna kvar väldigt länge
i vattenmassan och speciellt om jag kör ett inert utsläpp då att det inte bryts ned eller ja avdödas då tar
det flera timmar kanske en halvdag upp till en dag beror på hur servrarna är upptagna. Men det tar ju
mycket längre tid men oftast så tar det ju ja (.) om vi vet att utsläppet är nära skulle jag inte starta en



sån lång körning för jag skulle få vänta för länge på svaret så det beror på var någonstans det händer
så ja.

Lovis 10-20:

ASTOR: Ja.

HELENE: Men det kan ta ganska lång tid.

ASTOR: Ja och hur ofta använder ni er av modellen idag då?

HELENE: Ja det är ju i stort sett (.) ja det är ju ganska ofta egentligen för att nu har vi ju då dels
har vi ju utvärderat varje utsläpp som har varit och senaste jag tittade tillbaka nu var det i februari och
det var nu i (.) mars så (.) nu igen då så att varje månad åtminstone är det något slags utsläpp som vi
bedömer. Sen har vi har utvärderingar utifrån att vi testar modellen på alltså att vi vill sätta upp något
slags riskscenarier. Vad är riskerna att det här kommer in. Vi behöver veta hur mycket kol vi behöver
lagra upp och sådär och då testar vi scenarios. Då kan det vara oftare i periodvis då och sedan har vi
haft också tester där vi tittar på olika scenarier och byta intag alltså var vi har intaget och då kan det ju
vara projektvis ganska intensivt så man använder det. Men ja, men en gång i månaden om man bara
ska hårddra det då.

ASTOR: Okej, och hur ser du på ett framtida behov av modellering?

HELENE: Ja, jag har lyft ganska mycket till DHI som har den här MIKE 3 FM idéer om vad vi
egentligen skulle behöva. Vi ser ju att vi har massa påverkar i vårt vatten av alla möjliga ämnen inte
bara det här med att det kommer ett plötsligt utsläpp utan vi vet ju att det finns avloppsreningsverk
och det finns deponier och det finns mycket verksamhet industriella utsläpp, dagvatten osv. som
kommer ner till sjön. Det här kontinuerliga påslaget vi har ju det uppmätt i råvatten och vissa av de
här ämnena är ju sådana som går igenom till dricksvattnet och är allvarliga för oss och vi vill ju kunna
hantera och trycka på att man ska göra åtgärder uppströms. Och ju mer information man har om var
de kommer ifrån desto mer påtryckningsmedel har man. Jag har ju sagt till DHI att egentligen skulle
jag vilja kunna köra en modell, lägga i massa avloppsreningsverk och deponier på flera platser
samtidigt så skulle man kunna räkna hur stor belastning kommer och källspåra det. Det hade varit
jättecoolt och väldigt väldigt bra för mitt uppströmsarbete. Men så långt lär de inte komma nu den här
gången heller utan dem har tagit till sig att ibland händer det sådana här oljespill samtidigt eller dagen
efter och då vill man ju kunna se om det kommer ut från två håll samtidigt liksom. Då vill jag ju
kunna beräkna hur stor blir koncentration av det då och då är risken större att det både håller ut längre
och att det blir större påslag så: alltså det finns massor med utvecklingsbehov egentligen. Och det här
med aktuella väderdata och prediktera framtida klimat är också en frågeställning som är högaktuell
nu. Kommer läckage från deponier bli större eller inte? Kan det potentiellt läcka mer från förorenad
mark i ett klimatscenario? Kommer de här transporterna i sjön gå snabbare? Kommer
nedbrytningsprocesserna bli annorlunda i sjön om vi ser varmare temperaturer tex eller inte? Eller
tvärtom? Kommer omsättningen ifrån sediment öka i samband med att det blir högre temperatur, mer
algblomning och kanske att vi sänker syresättningen i botten och det börjar omsättas mer och så. Det
finns jättemånga frågeställningar som vi inte kan besvara med den här modellen idag.



ASTOR: Nej. Och då kommer vi in på.Var du med på presentationen som Göran hade över sin
modell?

HELENE: Ja, jag har ju sett den förut.

ASTOR: Ja.

HELENE: Och ja så jag tror inte att den har ändrats sig så jättemycket

ASTOR: Görans?

HELENE: Ja precis, jag har sett hans modell och jag tror att inte att det hänt jättemycket sen jag
såg hans presentation. Jag har sett den under våren.

ASTOR: Ja, men precis. Men du har sett den ja.

HELENE: Precis

ASTOR: Ja, men såg du någon potential med den modellen?

HELENE: Den är ju väldigt lik. Potentialen med den, den stora fördelen är att den är öppen för
forskare att jobba med. Så där kan man lägga till funktioner enkelt. Enkelt kanske jag inte ska säga
men lägga till funktioner för alla möjliga typer av processer som sedimentationsprocesser och
nedbrytning och så. Så det finns ju väldig potential för att utveckla där. Så det tror jag på (.) och det är
framförallt för forskningsvärlden för vår del. När det händer någonting då måste vi ha support på en
modell som står redo 24/7 (.) och det kan man inte ha på en forskningsmodell så för att det finns ingen
som har det: ansvaret eller den supporten finns inte liksom. Så jag tror verkligen på att den här (.)
modellen som: Göran har skulle kunna användas till alla möjliga frågeställningar för att belysa
klimatförändringar och (.) alla påverkansanalyser uppströms om det är så att man satsar pengar på den
och om någon tar ansvar för den. Men den kommer inte vara den där akuta
spillutsläppshanteringsmodellen som vi behöver för det här akuta läget. Det kommer den inte kunna
göra

ASTOR: Nej.

HELENE: Som jag ser det.

ASTOR: Det skulle antagligen

HELENE: Så vi behöver två modeller egentligen tror jag

ASTOR: Ja, för DHI saknar friheten i att modellera andra saker än 2012 saknas idag t.ex

HELENE: Ja, men de håller på att utveckla det (.) att lägga in aktuella väderdata. Problemet med
de är att de inte vill öppna upp för forskare att vidareutveckla så lätt vilket dem förlorar på i slutändan
tror jag. De vill ha sina egna projekt och inte öppna upp modellen så mycket. Vi har faktiskt frågat ett
flertal gånger om vi kan använda deras modell och köra och har inte köpt loss själva modellen. Vi har



ingen licence på MIKE 3 FM själva och vi äger inte modelluppsättnignen. En modelluppsättning är ju
allt det här som Göran har gjort, ta batymetrin alltså bottennivåerna, strömmarna och sätta upp hela
det här hydrauliska kombinationen som han har gjort. Vi äger inte den i DHI:s modell. Hade vi gjort
det skulle vi ha kunnat använt den uppsättningen och delat ut den till andra och låtit dem forska på
den samtidigt som vi hade en support men nu har vi inte gjort det och det kostar för mycket pengar för
att vi ska vilja göra det. Vi får väl se vad som händer om DHI börjar vilja ta för mycket betalt för sin
webtjänst då kommer vi i ett annat läge där vi kanske börjar titta på alternativa modeller i sådana fall.

ASTOR: Har ni som ett abonnemang för den här modellen som ni betalar hela tiden? Årsvis
eller månadsvis?

HELENE: Årsvis ja precis. Och det har modellen när den sattes upp det gjorde man i samarbete
med Stockholm vatten och avfall som är den andra stora dricksvattenrpoducenten som ligger i
Mälaren. Så vi tillsammans finansierade själva projektet för att sätta upp modellen och sedan så
betalar vi då årsvis abonnemang för modellen. Jag har också tyckt att det är DHI som skulle kunna se
att det finns mervärde för att använda modellen för andra syften t.ex att titta på algblomning för
vattenförvaltningen och kanske badvattenkvalitén för privatpersoner. Att det kan finnas intresse för
helt andra frågeställningar som de skulle kunna få ut av modellen och vidareutveckla den men allt det
där ligger ju hos DHI som en kommersiell (.) part kan man säga. Så att jag försöker liksom se att det
finns potential och utveckla men vi kommer ju inte kunna ha råd för att stå för hela den utvecklingen
då kommer det bli för dyrt för Norrvatten och jag vet att Stockholm vatten och avfall har varit
tveksamma till att använda modellen i bedömningarna för att det finns så mycket osäkerheter i att det
ligger bara 2012 års data eller att det bara är till 2012 års drivdata som finns inne i den så gör det att
dem inte så gärna litar jättemycket på modellen. Jag tycker att vi har inget bättre. Jag väljer perioder
som är hyfsade i förhållande till det skedet som vi har då när det blir ett utsläpp så att det inte blir helt
koko vindar och så.

ASTOR: Så det är bara parametrar som punktutsläpp och position som du kan förändra? ingen
drivdate eller hur?

HELENE: nej precis det var ju något som jag också tänkte att man skulle kunna lägga in fiktiva
väderdata för att se worst case också. Så länge man får ordning på balansen och sådär och det tror jag
också att DHI håller på och funderar på att utveckla vi är inne i ett projekt med dem som heter future
city water och utvecklar de den har modellen det bara går lite trögt tycker jag. Projektet ska vara klart
nu i sommar men jag tycker det går skitlångsamt men iaf. Vi hade ambitioner och jag har pekat ut
massa vägar de kunde gå. Det finns potential och det finns en marknad för modeller. Absolut tycker
jag att utveckla vidare också för våra syften men också hade de varit lite mer affärsmässiga hade de
sett alla syften och möjligheter med sin modell och inte bara hålla så stängda dörrar. Men Göran har
ju en möjlighet han har ju snygg visualisering av sin modell med dom där filmerna när man ser hur
det färdas vattnet. Och han har liksom inte lagt på några föroreningar och han har dessutom inte några
tillflöden så att det är rätt fascinerande att han får så bra beskrivning av resultaten bara av vindar och
temperatur. Det är häftigt tycker jag, ja men jag tror att absolut det skulle kunna gå att öppna och
bygga på massor med gränssnitt på hans modell till exempel och göra applikationer på den. Så är ni
lite affärsmässiga så har ni väl absolut öppningen där för samarbete med Göran. Men du frågade om
seatrack också där i rubriken på mötesförfrågan. Känner ni till den eller?

ASTOR: Ja det gör vi



HELENE: det är en modell som SMHI tagit fram som jobbar på uppdrag åt framför allt
kustbevakningen och är kopplad mot deras system sjöbasis och det är den stora fördelen med det
systemet att den kopplar an till sjöbasis för där har kustbevakningen all data om till exempel vatten
intagen, känsliga vattenområden, stränder ja men allt de måste skydda liksom. Plus lite säkert annan
information om praktiskt sådär med räddningstjänsten vad de har för råd med för prylar. Men den
modellen är väldigt lik egentligen den här som vi använder man lägger in ett utsläpp sen följer man en
plym. Den är möjligen aningen mindre upplöst geografiskt alltså jag tror inte att det skulle spela så
jättestor roll. Så vi är med på en utveckling vi har sagt att vi skulle kunna stå för driften av den där
SEATRACK modellen om den sätts upp och den ska sättas upp av kustbevakningen som har fått
pengar av MSB för mälaren. Och sen vet jag inte om de har lyckats få full finansiering för att driva
modellen men vi har sagt att vi är intresserade av att driva modellen och då skulle vi köra den
parallellt med den modellen som är mike 3 FM baserad så får vi väl se om de kan generera lika bra
resultat. Jag har sett den lite grann SEATRACK och tycker att den verkar lika lättanvänd den kanske
inte har exakt samma applikation just nu med att vi kan få ut en graf på när det kommer och hur höga
halter det kommer den är ganska visuell och går väldigt mycket på ytan egentligen. Men jag har haft
dialog med SMHI om den modellen också och de skulle lika gärna kunna producera den nere vid vårt
djup och presentera data och all information finns där så det handlar mer om att paketera den så att
den också funkar lika bra för oss. Det som är en fördel är att den kör mot aktuella drivdata. Att det är
SMHI som driver den för att dels blir det en långsiktig nationell (.)  den blir omhändertagen förvaltad
på ett bra sätt den drivs då mot deras (.) de har väldigt bra koll på sina egna drivdata förstås de vet var
svagheterna finns där och vad som ligger bakom. Göran tycker ju att han kan köra en bättre modell än
vad SMHI kör jag kan inte avgöra den stora skillnaden jag är tacksam om ni kan utvärdera om det
verkligen finns en så stor skillnad i prestanda. Stephan brukar säga att DHI inte har validerat sin
modell jag vet inte om det är sant heller jag har inte ifrågasatt det för jag har inte sett uppsättningen
från början men det är ju en sak som är intressant egentligen för Görans visar ju upp ganska bra
valideringar mot mätdata. Jag gissar att SEATRACK borde visa upp liknande grejer och troligen har
DHI gjort något liknande i historien också men jag har inte sett dem just nu finns säkert där i
bakgrunden någonstans. Men ja jag vet inte om den är så enormt mycket bättre varför den skulle vara
så mycket bättre görans modell än de andras modell de körs ju liksom på samma sätt egentligen det är
drivdata med vindar och vattentemperaturer och strömmarna som driver den. SMHI har ju en fördel
för de har ju indatat i bakgrunden tycker jag så det är deras stora fördel jag kan inte bedöma
funktionerna som ligger i dem. En annan fördel är att de har lite fler de har inte bara marint diesel de
har flera vanliga oljor eller bränslen som används i fartygstrafik än vad DHI modellen har. De är ocks¨
öppna för att utveckla om vi skulle se flera behov. så att ja det finns fördelar med alla.

ASTOR: Ja, det är det vi ska gå och jämföra tänker vi.

HELENE: Ja

ASTOR: ja Superbra jättebra insikt fick vi

HELENE: Okej bra då får vi se då vad ni hittar för något

ASTOR: Ja precis



HELENE: Jag ska ställa frågan till DHI lite grann om de har valideringsdata för modellen. Jag
har för mig att jag till och med har sett det nu när de håller på att utveckla att de har jämfört med
mätdata och sådär så jag tror nog att de presterar lika bra modelldata som göran gör jag har svårt att
tro annat. Han hade dessutom rensat bort sin datamängd så jag blev lite sådär nu ser det ju bättre ut än
det gjorde. Men jag hade rensat bort några värden så jag jaha [skratt] det är lätt att trolla fram bra
resultat då om man får plocka bort.

ASTOR: VI kommer förhoppningsvis få möjlighet att köra hans modell och testa lite också så
får vi se vad vi får ut av det.

HELENE: Då får ni fråga ut lite vad han ser för svagheter i funktioner vad är det han inte har
med för han har ju bara en stor balja egentligen Mälaren som en stor balja så jag tror inte han han har
utlopp och inte in heller från stora åarna så fattar inte riktigt hur den kan funka så himla bra. Det är lite
mysko men det beror ju också på lite var man tittar någonstans om det är känsligt för liksom inflöde
så skulle man gå upp i Ekoln där man har väldigt tydligt inflöde kanske den inte alls skulle prestera
lika bra jag vet inte hur det ser ut där det kanske ni kan titta på om man tittar på olika bassänger att
den inte presterar lika bra möjligtvis beroende på inflödet är mycket större och hur man i sådana fall
skulle lägga till det.

ASTOR: Ja, vi kom på också att eran modell vi förstår att den är sekretessbelagd och sådär
finns det någon möjlighet att vi kan vara med eller se hur den fungerar rent?

HELENE: Ja asså [-] Jag tänker dels är det ju MIke 3 FM den finns ju en variant som Stephan
har använt sig av så det är egentligen samma modell även om uppsättningen…

Simon 30-40:

HELENE: .. med indata ser lite annorlunda ut..

ASTOR: vi har gjort en sån universitets uppgift i koppling till en akvatisk modelleringskurs där vi
testade mike 3 och eco lab

HELENE: Ah just det. Så så här ser det ut, webbgränssnittet

ASTOR: Jaså ser den ut såhär? Ok sen den är webbaserad helt och hållet

HELENE: Precis Precis, Så man kan köra den med ett scenario som ligger och snurrar, detta var igår,
ett utsläpp i kungsängen. Så om man kör den ser man hur volymen utvecklar sig så här ser man
upplösningen det är små trianglar och så stegar den fram.

ANTON: Jag har en fråga, Hur vet du vilken tidsperiod ni ska köra, är det här samma tidsperiod/dag
för det året?

HELENE: Jag kollar här (helene visar) det här är forcing data, nu var det ju april då, så jag kollar då
hur det såg ut 29 april när det startade så kan man titta hur det såg ut med vindar och avrinning, så har
man vindhastighet och vindriktning och nu råkar det vara relativt så det blir väldigt grovt, nu stämde
det här för denna period annars får jag skjuta tidsserien framåt eller bakåt, men jag kan inte skjuta



hur långt som helst i juli är ju vattentemperaturerna för höga. Men jag försöker anpassa lite grann med
tanke på hur vindstyrka och vindriktning ser ut, den blir ju inte så bra på det sätt.

ASTOR: men det ser ju intuitivt ut och lätt att använda?

HELENE: Den är väldigt lätt att använda, här om man ska göra ett nytt spill scenario sätter man ut
med hjälp av en liten positionsmarkör eller skriver in koordinaterna och sen klickar man på vilket djup
och sedan anger vilket ämne, [kan inte avgöra vad som sägs här], och vi sätter den här och sedan
frågar programmet efter hur mycket kubik i sekunden och sedan vilken koncentration vilket är i 1/100
ml det här är ju för en bakterie då och sedan anger jag hur länge det pågår, sedan då hur länge jag vill
simulera den här spridningen den sätter ut hur lång tid det här tar och sedan om det bryts ned eller
inte. Så kan jag ta en annan position för att ta emot datan än dom givna som finns redan så kan jag få
ut tidsserier för det som vi har eller visuellt. Så det är väldigt bra det här verktyget på det sättet. Lätt
och bra.

ASTOR: Vad bra, tack!

HELENE:: Om ni vill kolla vidare på något liknande skulle jag rekommendera att kolla på
examensarbetet som studerat ekoln genom den här modellen där bör det stå om de hydrodynamiska
funktionerna och liknande samt utbyggnader där dom mäter pfas och grejjer. Det borde ni fråga Stefan
om för då kan kolla om funktionerna skiljer sig från görans och den här.

ASTOR: Ja, men du sa att i exjobben använder dom sig av nedbrytning, har dom byggt på det kan du
använda det i din modell?

HELENE: Nej jag kan inte kolla nedbrytning.

ASTOR: Ah ok, så det är separat?

HELENE: Det är någon som har haft licensen och sedan haft en modellapplikation och lagt in
djupdata och beskrivningarna av den hydrauliska modellen och sedan kan man jobba utifrån den och
lägga på funktioner då och om man har den uppsättningen men vi har inter det så vi kan inte göra det
vi får begära att dhi får göra det. Men vi har presenterat de här exjobben som rullat och visat att det
har väldigt bra funktioner till exempel det här med pfas, men det handlar om deras (dhi) vilja att
bygga in, men det kanske ni kan höra med stefan om den hydrauliska modellen, för det är ju vad
görans är idag då kan ni jämföra dom. Men nu måste jag avvika ser jag.

ASTOR & THE CREW: Tack så mycket!
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Tema Ord Beskrivning

Om Norrvatten Utbredning 700 000 personer/abonnenter, levererar vatten
till 14 kommuner. Sådan info finns på hemsida.

Lokalisering Vattnet går från Solna till Knivsta, Norrtälje

MIKE 3 FM Uppsättning Dagslägets uppsättning har ett webbgränssnitt.
Lätt att lägga in när det skett ett utsläpp. Bygger
endast på ett års tidsserie.

E. coli Har funktioner att beräkna bakteriell påverkan
och ta med nedbrytning av E. coli.

Nedbrytningsfaktorer Kan lägga in egna om man vet vad
halveringstiden är, det blir en “decay-faktor”.

Upplösning Modellen är högupplöst geografiskt

Data från 2012 Modellen bygger på data från 2012. Det var ett
ovanligt blött år. Det är bra så det ökar
snabbheten på transporterna och bidrar till worst
case, men det stämmer inte riktigt.

Tid för simulering Det tar 10-15 minuter att köra en simulering för
48 timmar. Tar flera timmar, upp till en dag att
köra en simulering för en månad. Om utsläppet
är nära startar man inte en så lång lörning som
inte hinner klart.

Användning Används ganska ofta för att värdera de utsläpp
som varit. Bedömer någon slags utsläpp varje
månad. Testar olika riskscenarier för att veta
tex. hur mycket kol som behöver lagras. Lätt att
använda.

Abonnemang Betalas årsvis.

Skapande Modellen sattes upp i samarbete med Stockholm
vatten och avfall.

Andra syften Hade kunnat finnas ett mervärde för DHI att
använda modellen för andra syften, till exempel
algblomning och badvattenkvalitet.

Potential att utveckla Finns potential att utveckla men blir för dyrt för
Norrvatten.

Osäkerhet Finns mycket osäkerhet då det bara används
2012s data, Stockholm vatten och afvall tvekar



ibland på att använda. Väljer perioder med
hyfsat liknande förhållanden till skedet.

Hur För ett utsläpp ser man hur volymen utvecklar
sig. Upplösning i form av små trianglar.

Tidsserie Kolla på samma data från året innan, se över hur
det ser ut med vindar och avrinning,
vindhastighet och vindriktning. Skjut tidsserien
framåt eller bakåt tills det är liknande
förhållanden, men inte för långt så temperaturen
skiljer sig.

Spillscenario Sätter ut ett spill med positionsmarkör eller
koordinater. Klicka på vilket djup och ange
ämne. Programmet frågar efter kubik i sekunden
och koncentration i 1/100 mL. Hur länge
spridningen ska simuleras. Väljer sedan en
annan position för att ta emot datan som
kommer i form av tidsserie eller visuellt.

Potential med
MITgcm

Öppen för forskare En stor fördel är att modellen är öppen för
forskare att arbeta med. Man kan lägga in
funktioner för processer (ex. sedimentation och
nedbrytning). Potential att utveckla.

Klimatförändringar Potential att användas för alla möjliga
frågeställningar samt belysa klimatförändringar
och påverkansanalyser uppströms.

Nackdelar med
MITgcm

Tillgänglighet Modellen är inte redo 24/7 då det är en
forskningsmodell, ingen har det ansvaret.

Support Finns ingen som har ansvar för support som på
en modell med abonnemang.

Ej för akuta lägen Modellen kommer inte vara den akuta
spillutsläppsmodellen som behövs i akuta lägen.

Går att lägga in i
MITgcm

Marint diesel En typ av utsläpp. Finns funktioner som
beskriver hur dieslet fördelar sig i vattenmassan
genom avgasning eller lösning i vastten.

Öppen funktion Finns funktion som tillåter att välja själv, lägger
in inert ämne som blandas i vasttenmassan. Ger
ett worst-case scenario och det är oftast det
Helene behöver veta.

Processer Går att lägga in funktioner för olika processer.
Till exempel sedimentations och
nedbrytningsprocesser.



Fiktiv väderdata Går att lägga in för ett worst case scenario.

Utsläpp När När utsläppet skedde

Var Vart det skedde på en kartbild

Långvarit Hur långvarit utsläppet var

Tid för påverkan Hur länge det kommer att påverka
reningsverket. Ofta ligger föroreningarna kvar
väldigt länge.

När det når intag Modellen räknar ut när utsläppet når intag

Koncentration Hur hög koncentration når intaget.
Koncentrationen avgör om det finns en risk att
vattenkvalitén påverkas.

Åtgätder Hur länge påverkan kommer att ske och
koncentrationen bestämmer hur länge
beredskapen behövs och hur mycket av åtgärden
som behövs.

Risker Hantering Beroende på hur hög risken är att vattenkvalitén
påverkas och beroende på hur mycket avgör
hanteringen. Går det att hantera med åtgärder
eller måste verket stängas och reservvatten
användas.

Åtgärder Pulverkol vid oljeutsläpp. Höjd UV dos vid
avloppsutsläpp.

Vad modellen räknar på Bakteriell påverkan och nedbrytning av E-coli.

Utveckling av
MIKE 3 FM

Aktuell väderdata Just nu håller DHI på att utveckla webbtjänsten
mot aktuell väderdata

Projekt Är inne i ett projekt med DHI som heter “future
city water”. Utvecklingen går dock långsamt

Marknad Finns en marknad för modeller. Hade varit mer
affärsmässigt att se alla syften och möjligheter
med sin modell och hålla den öppen.

Framtida behov Utsläpp Finns avloppsreningsverk, deponier,
verksamheter med industriella utsläpp och
dagvatten som kommer ner till sjön. Vissa av
dessa ämnen är sådana som når dricksvattnet.
De är allvarliga och behöver hanteras samt vetas
om för att kunna göra åtgärder uppströms.



Flera utsläpp Vill kunna köra en modell med utsläpp från
flera platser, samt att kunna källspåra och räkna
ut belastningen. Hade varit bra för
uppströmsarbete. Man vill kunna se om det
händer två spill samtidigt eller dagarna efter
varandra hur stor koncentrationen blir och
risken att de håller ut längre och vilket påslag.

Framtida klimat Att med aktuell väderdata kunna prediktera
framtida klimat. Kommer transporter och
nedbrytningsprocessen bli annorlunda med
högre temperaturer? Kommer omsättning från
sediment att öka med högre temperaturer?
Kommer läckage från deponier bli större? Kan
det läcka mer från förorenad mark?

Modeller Skulle egentligen behöva två modeller.

Jämförelse
mellan MITgcm
och MIKE 3 FM

Forskning Vill inte öppna upp för forskare att
vidareutveckla, förlorar på det i längden. Det
jobbet Göran har gjort är en modelluppsättning,
Norrvatten äger inte uppsättningen för DHI:s
modell, hade de gjort det hade de låtit andra
forska på den.

Support Hade gärna haft någon forska samtidigt som de
vill ha supporten de har från DHI.

Om MITgcm Görans modell har Mälaren som endast en stor
balja. Har inte utlopp eller inlopp från de stora
åarna. Spännande att den funkar så bra men
olika delar är olika känsliga för inflöde. Kanske
vi kan kolla på om man tittar på olika bassänger
ifll de presterar lika bra beroende på inflöde.
Göran har en snygg visualisering av modellen.

Resultat MITgcm får fascinerande bra resultat av bara
vindar och temperatur. Skulle kunna gå att
bygga på med massor med gränssnitt och göra
applikatinoer på den.

Seatrack Vad Modell framtagen av SMHI som används av
kustbecakningen och är kopplad mot deras
system (sjöbasis).

Sjöbasis Där finns all kustbevakningens data om
vattenintag, känsliga områden, stränder och
annat som ska skyddas

Användning Väldigt lik MIKE 3 FM, lägger in utsläpp och
följer en plym. Mindre uppläst geografiskt.



Verkar lika lättanvänd.

Möjligheter Norrvatten är med på utveckling, kan stå för
driften om den sätts upp för Mälaren (finns
pengar för uppsättning från MSB). Är
intresserade av att driva modellen och köra
parallelt med MIKE 3 FM.

Applikation Har inte exakt samma applikation, är mer på
ytan. Skulle lika gärna kunna gå på Norrvattens
djup.

Drivdata Kör mot aktuell drivdata.

SMHI Fördelaktigt att den drivs av SMHI. Den blir då
omhändertagen och förvaltad på ett bra sätt. De
har bra koll på sin drivdata.

Jämfört med MITgcm Tacksam om vi kan avgöra skillnaden i
prestanda mellan modellerna. Stephan menar att
DHI inte har validerat sin modell, MITgcm
visar bra valideringar mot mätdata. Seatrack
borde visa upp liknande valideringar som
MITgcm. Är MITgcm bättre än Seatrack?

Fördel SMHI har fördel för de har indatat i
bakgrunden. Har inte bara marint diesel utan
fler vanliga oljor och bränslen som anvönds i
flygtrafik än DHI.
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Vår tanke är att simulera olika punktkällor runtomkring det område där Görvelsverket ligger. Sedan
hoppas vi på att på något sätt kunna jämföra det med Norrvattens modell, men först är det nog bäst att
försöka avgränsa oss till att få ut ett tillräckligt bra resultat för att det ska kunna stå för sig själv i
rapporten.

1. Metod
1.1 Modellinställningar

Modellen som användes var tillämpningen av MITgcm på Mälaren,  av Göran Broström. Den version av
MITgcm:s källkod som användes var synkroniserad med National Supercomputer Centre (NSC) i
Lindköping den 11 maj 2022. Modellen drivs av meteorologisk data som inkluderar vindens hastighet,
vindens riktning, luftens temperatur, luftens fuktighet och kort- och långvågsstrålning. All meteorologisk
data var hämtad från den öppna databanken Meteoroligisk institutt  \parencite{NorskInstitutt}. Med dessa
indata så kan modellen beräkna approximationer av Navier-Stokes ekvationer och på så sätt visa
förändring i vattnets rörelse över tid i Mälaren. Den drivdatan som finns i modellen sträcker sig mellan
2013-2018. För denna körning definierades startdatumet till 2017-07-01 och körningen pågick i 7 dagar
med ett tidssteg på 30 sekunder.

Modellen har en inbyggd funktion som kan följa spårämnen i vatten. För att sätta upp ett scenario med en
punktkälla på godtycklig plats i Mälaren användes ett matlabscript som går att återfinna i Appendix
\ref{matlabkod}. Till detta var det även nödvändigt att ladda ner en matlabfunktion vid namn “rdmds”
(via MITgcm:s dokumentation) som med hjälp av metafiler kan konvertera binär data till en datatyp som
går att bearbeta i matlab \parencite{MITGCMmanual}. Via rdmds kunde då en modelluppsättning av
Mälaren öppnas och grafiskt visualiseras i Matlab. I det grafiska gränssnittet valdes en portion av Mälaren
och denna fylldes med färg för att sedan konverteras tillbaka till en binär fil som sedan kunde laddas upp
till NSC. Platserna som valdes för utsläppen valdes för att undersöka modellens kapacitet genom att bland
annat placera ett utsläpp nära ett intag till Mälaren och platser i närområdet av Norrvattens anläggning. I
Figur \ref{Modelluppsättning} är det blåmarkerade området Mälarens vattenmassa på en meters djup och
de gula regionerna är de platser där färgansamling placerades.

FIGUR

För att i Matlab grafiskt kunna visualisera utdatan från modellen så separerades rutor innehållandes vatten
och land. Detta gjordes genom att sätta ett godtyckligt litet värde, 1e-10 på vattenrutor så att de fick
färgen blå och alla landrutor sattes till värdet NaN för att de skulle avlägsnas från grafen. Sedan valdes en
färgskala som representerade färgkoncentrationen i vattnet. Alla färgpartiklar hade initialt färgen gul och
koncentrationen där färg tillsatts var lika med ett. Spridningen och utspädningen av färgen gick att följa
genom att se hur färgen spreds och färgnyansen varierade mellan blå-turkos-gul beroende på hur stor
färgkoncentreation var i vattnet.



För att i Matlab grafiskt kunna separera på rutor innehållandes vatten och land så sattes ett godtyckligt
litet värde, 1e-10 på vattenrutor och alla landrutor fick värdet noll. Vid behandling av utdatan går det då
att grafiskt visualisera alla gridrutor genom att färglägga koncentrationen av vattnet med blå färg och
korrigera för landrutorna genom att ta bort alla rutor med värdet noll. Alla färgpartiklar hade initialt
färgen gul och det gick då att se spridning och utspädning av färgen genom definera koncentraion på en
skala 0-1 med färgnyanserna blå-turkos-gul.

Frågor till Göran:
1. Vad är det för enhet på y-axeln i plotten som Matlab ger? Sv. ingen
2. Vilken drivdata använder modellen vid simuleringen vi gör? Det skulle vara bra för oss att

redovisa detta i rapporten. Sv. Meteorologisk institutt.
3. Vi har testat ett sätta olika punktkällor i olika ställen av Mälaren. Du sa att möjligheten fanns att

skapa ett punkkälla som släpper ut färg över flera tidssteg. Hur kan vi göra detta? Sv. Han gick
igenom på och det går att se på den video som spelades in vid mötet.

Modellen använder ett kvadratiskt gridnät där varje ruta motsvarar ungefär 50 x 50 m i verkligheten.
Modellen skiljer vattenrutor och landrutor genom att kolla om andelen vattenpunkter innuti en ruta
överstiger 75%, i sådana fall anges den som en vattenruta. Om andelen vattenpunker i en ruta understiger
75% defineras den landyta och vattenkoncentrationen för dessa sätts till noll.
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För att validera modellen krävs det nya mätningar. Mätningar kan kosta mycket pengar och ta tid. Vid
mätning måste man sätta ut riggar och instrument så att de inte är i vägen. Det är också viktigt att de
syns ordentligt. Ett problem är att på flera av de ställen där det är fördelaktigt att placera
mätinstrument är på båtrutter. Det är speciellt vid mätninga av dtrömmar som man vill mäta där
farlederna går. Det innebär att det finns en risk att mätinstrumenten blir påkörda. Göran har räknat att
det tar ca två veckor att genomföra mätningar och ca en veckas jobb att analysera datan. Göran
föreslår även att man använder flera billiga instrument istället för färre men dyrare instrument. Göran
har tillgång till båt och flertalet mätinstrument för att själv genomföra nödvändiga mätningar.

Mätinstrument Kostnad (kr)

Temperaturriggar (5 st) 400 000

Strömriggar (5 positioner) 1 503 000

Båt och besättning 75 000

Förberedelser och efterbearbetning (21 dagar) 300 000

Totalt: 2 278 000

I intervjun med Göran beskrev han hur modellen skulle kunna utvecklas, se Appendix
\ref{gorantabell}. För att förbättra modellen skulle man kunna effektivisera modellen. Ett sätt att
effektivisera skulle skulle kunna vara att ta bort landytorna i modellen. Idag räknar modellen även på
landytorna vilket är ineffektivt och mer beräkningstungt. För att kunna förbättra modellen ytterligare
behöver man veta vad som är fel i modellen. Det går inte att förbättra förrän man vet vad som är fel.
Det kan även vara så att det finns annat i modellen som kompenserar för de fel som finns.
Det finns möjlighet att lägga in väldigt avancerad kemi i modellen, hur lpng tid det tar att lägga in
kemin beror på hur avancerade ekvationerna är.

I Görans uppsättning av MITgcm saknas inflöden, i form av älvar, floder och nederbörd, samt ytvågor.
Helene beskrev i intervjun att Görans modell fungerar förvånansvärt bra trots saknaden av in- och
utflöden, se Appendix \ref{tabellhelene}. Helene beskrev i sin intervju att det går att lägga in marint



diesel som är en typ av utsläpp. MITgcm är en öppen funktion som gör att det går att lägga in ett inert
ämne som blandas i vattenmassan. Det ger ett worst-case scenario vilket är det Helene behöver veta i
sitt arbete. Det går även att lägga in funktioner för olika processer, till exempel nedbrytning och
sedimentation. Det går även att lägga in fiktiv väderdata som även det kan skapa ett worst-case
scenario.

Norrvatten har behov av att kunna hantera utsläpp. Det finns avloppsreningsverk, deponier och
verksamheter med industriella utsläpp som kan innebära risker för dricksvattnet. De behöver kunna
simulera dessa utsläpp för att veta hur de ska åtgärdas. Norrvatten har även behov av att kunna köra
modellen med flera utsläpp samtidigt eller dagarna efter varandra för att påverka varandra. Norrvatten
behöver även kunna prediktera framtida klimat med hjälp av aktuell väderdata. De ser även ett möjligt
scenario där två modeller används för olika scenarier. Helene ser en fördel med att använda MIKE 3
FM som är den support som de får från DHI. Helene beskriver nackdelar med modellen som att ingen
har ansvaret för support vilket gör att den inte är redo 24 timmar om dygnet samt att den kan bli
svåranvänd i akuta lägen. Helene beskriver den potential hon ser med MITgcm som att den är öppen
för forsjare och möjligheten för användning att belysa klimatförändringar.
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Litteraturstudie:
En systematisk litteraturstudie genomfördes för denna rapport. Enligt Åsa
(InstitutionenFörVårdvetenskapOchHälsa) är det viktigt att endast använda relevanta artiklar för att
hålla sig inom ämnet för studien, vilket begränsas genom en sökstrategi med specifika sökord.
Källorna och artiklarna kvalitetsgranskas innan informationen används utifrån författare, utgivare och
utgivningså (InstitutionenFörVårdvetenskapOchHälsa).

Att en publikation är kvalitetsgranskad betyder enligt (Umeå Universitet 2022) att den blivit granskad
av personer som är experter inom området. Det finns även reviewartiklar på Scopus vilket är
sekundärkällor, alltså publikationer byggda på primärkällor som granskats och summerats. Det visade
sig att det uppstod svårigheter att hitta allmän information om Mälaren på Scopus. Därför användes
Google främst för källor om algblomning, brunifiering och vattenkvalitet från företag och statliga
instutione (UmeåUniversitet2022). Ett exempel för en sökning (A Review on lake eutrophication and
recent developments in lake modeling) användes sökorden hydrodynamics AND model*** AND lake
AND review vilket gav 53 träffar. Kommandot AND i Scopus tar hänsyn till alla begrepp som läggs
in. OR tar hänsyn till ett av begreppen som söks efter. Det var av fördel att inte använda sig av alltför
gamla källor eftersom mycket kan förändras inom forskning på några årtionden inom både
hydrodynamisk modellering och dricksvattenkvalitet i Mälaren.

Inklusions/exlusionsmetoden användes för att sortera ut källor som inte var nödvändiga att ha med i
rapporten. Enligt (SBUsHandbok2017) innebär inklusions/exklusionsmetoden att artiklar sorteras ut
om de inte uppfyller arbetets kriterier. I detta arbete skulle modelleverktyg för en sjö analyseras,
därför kunde ord som ocean sorteras bort för att istället använda ord som lake (SBUsHandbok2017).

I tabeller samlades dokumenttitel, datum för sökning, alla sökord och antal träffar. I Appendix 6
redovisas databassökningarna för drickvattenkvalitén i Mälaren, se Appendix 6. Här begränsades
databassökningarna efter ämnen som kan påverka kvalitén på dricksvattnet. Det visade sig att
algblomning, oljespill och naturligt organiskt material var nyckelord för sökningarna. Även
temperaturpåverkan och dricksvattenrisker var ord som användes.

I Appendix 7 redovisas databassökningarna för hydrodynamisk modellering, se kapitel
\ref{sokordmod}. Här begränsades sökningarna efter allmän information om modeller och
modellering. Nyckelord såsom (hydrodynamic modelling) och drinking water användes. Utifrån det



visade det sig att några modeller användes mer frekvent än andra. Därför valdes fyra modeller ut att
skriva om utöver MIKE 3 FM och MITgcm som var givna i uppgiften. Dessa går att läsa om i
Appendix 3, (kandamodeller).
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KOMMENTARER PÅ KOMMENTARER I PDF:EN

Övergödning är inte med i slutsatsen
Vi skriver flera risker för dricksvatten i resultat/bakgrund. Det har vi inte med i slutsatsen heller. Det
diskuteras tidigare i rapporten men slutsatsen blev att mikrobiella risker och oljespill är störst risk.

Ingen källa under resultaten
Det var egna slutsatser vi drog. Det fanns därför ingen källa att utgå ifrån.

POSITIVT
●  Mycket bra metod (intervjumetodik, litteraturstudie) - väl förklarad och genomtänkt. Man
förstår hur ni resonerat och tänkt.
●  Bra presentation av frågeställningar med tydliga svar i slutsats
●  Fin framsida.
Kul att höra!

FÖRSLAG
●  Ha med ett förord där bland annat intervjupersonerna tackas, eftersom stor del av
rapporten ju faktiskt baseras på deras intervjuer som de ställt upp på.
Handledare kan också tackas.
Bra poäng! Detta har vi tagit till oss och nu inkluderat i rapporten!

●  Ordlista innan sammanfattning.
Bra feedback som vi valt att ta med oss till rapporten. Dock valde vi att placera ordlistan
efter sammanfattningen för att få en snyggare rapport. Vi tycker också det är mer relevant att
ha ordlistan som en del av rapporten och att sammanfattningen är det första man läser.
Sammanfattningen bör vara lättillgänglig.



●  Avgränsningar kan presenteras som en egen underrubrik under inledningen.
Gör det mer strukturerat och lätt att hitta i rapporten.
Vi har nu lagt avgränsningar under en egen underrubrik. Dock motsäger detta instruktioner
från handledare som vill att vi har färre underrubriker.

STRUKTUR
●  Sammanfattningen representerar inte rapporten i sig själv. Kanske kan den ändras. Den har
setts över och ändrats för att representera rapporten tydligare.

●  Intervjun har använts på ett bra sätt i rapporten, där enbart relevant information tagits med.
KUL!

●  Lägg till ordlista: Modell, modul, tillämpning, drivdata, öppen källkod, validering,
batymetri, bräddning, hydrodynamik m.m.
En ordlista är fixad. Dock har vi valt att bara inkludera ord som faktiskt är relevanta för vår
rapport specifikt. Vi vill inte definiera ord i ordlistan som inte är viktiga ord för rapporten
som eller upprepas ofta. Ord som inte är rapport-specifika eller är lätta att googla fram
inkluderas ej.

KÄLLOR
●  När samma källa används flera gånger (flera stycken i rad) är det enklare för läsaren att
hänga med om den skrivs ut helt i början av ett stycke istället för att skriva (ibid.). I vissa
stycken fanns enbart (ibid.) som källa exempelvis.
Der här är feedback vi håller med om och själva reflekterat över innan opponeringen. Nu har
vi gått igenom texten och minskat denna upprepning.

●  Vissa stycken saknar källor. Generellt bör källorna kollas över, då källor i texten ibland
saknas samt ibland otydligt vilken källa som texten tillhör. Dubbelkolla så att de inte har
missats.
Har setts över och fixats!

●  Källa behövs inte heller för varje mening om det är en och samma källa, utan i regel ska
det räcka att ange källa i slutet av stycket. Men om stycket är väldigt långt kan det vara bra att
lägga in en i mitten någonstans. Om källan hänvisas på det här sättet till exempel: “Andersson
et al. (2022) menar att ... “ så gäller det enbart för den meningen.
Bra, har setts över och redigeras efter denna kommentar.

●  Varför drogs slutsatsen att alla källor som tas från google inte anses trovärdiga? Det gäller
ju att vara källkritisk, att bedöma själv om källan lämpar sig eller inte och om den är
trovärdig i det sammanhanget (s.26). Skriv kanske om meningen på ett annat sätt.
Bra feedback som vi håller med om, har ändrats i texten.



FÖRSTÅELSE
●  För vilka typer av vatten fungerar dessa modeller? Det är någonting som bör nämnas
tidigare
När vi refererar till vatten i rapporten menar vi vatten som i “vatten”, ämnet vatten det vill
säga. Har förtydligat även om vi ansåg det som självklart i den kontexten.

●  Vad menas med validering? Låter som en väldigt viktig grej men vi förstår inte vad som
menas med validering i det här fallet.
Lägger in validering i ordlistan. Då ligger vår definition av validering lättillgänglig för
läsaren.

●  Vad används modelleringen till rent praktiskt för verksamheten på Norrvatten? Känns som
att det nämns mycket om hur föroreningar sprids, men vad görs med den informationen som
tas fram? På vilket sätt kan modellen hjälpa till eller förbättra rent konkret?
Det står beskrivet i texten under framförallt resultat hur Norrvatten använder modellen och
att modellera hur föroreningar sprids används för att förutse när en förorening når
råvattenintaget. (se mening 1 under rubrik “Hur Norrvatten använder MIKE 3 FM i sin
verksamhet”)

●  Skulle vara bra att förklara vad Norrvattens verksamhet gör tidigt, det nämns senare men
känns som det är bra att nämna tidigare i rapporten.
Bra poäng, det är nu inlagt kort om att Norrvatten är en dricksvattenproducent i norra
Stockholmsregionen under inledningens andra stycke.

●  Förklara redan i sammanfattningen vad modellerna gör.
Fixat.

●  Beskriv vad DHI står för redan första gången de nämns i rapporten.
Förklaras nu i ordlistan.

●  MIKE 3 FM, beskrivs aldrig vad förkortningen innebär.
Vad vi har hittat är MIKE 3 FM inte en förkortning, utan namnet på modellen.

●  Modellerna bygger på två ekvationer. Kanske hade det varit bra att förklara
dessa eller visa upp ekvationerna för läsaren förståelse. Antingen i texten men kanske lika
bra/bättre i Appendix?
Modellerna är mycket komplexa och innehåller bland annat Navier-Stokes som vi lagt in i
ordlistan men att inkludera alla ekvationer modellerna innehåller är inte rimligt. Det är inte
relevant för rapporten i sig att ha en stor förståelse för ekvationerna i modellerna.
Approximationerna är också extremt komplicerade och har många varianter så vi vet inte
exakt vilka approximationer som appliceras.



TEXT & SPRÅK
● I texten finns det många stavfel. Detta skulle kunna förhindras genom att läsa igenom
noggrannare innan inlämning.
Trots extremt noggrann genomläsning verkar det som att småfel har tagit sig igenom. Nu är
de kommentarer om stavfel som opponerings-gruppen hittat lösta. De hade kommenterat
väldigt bra i rapporten.

●  Det saknas ofta förklaringar till olika begrepp vilket minskar läsarens förståelse för vad
som står i rapporten. Genom att lägga till en ordlista i början av rapporten skulle förståelsen
för läsaren ökat.
En ordlista har lagts till.

●  När namn nämns i rapporten är det viktigt att vara konsekvent med om enbart efternamn
eller hela namnet nämns. I texten används ofta enbart förnamn där det skulle vara mer
formellt att isåfall enbart använda efternamn. I ett och samma stycke kan flera olika sätt att
skriva namn förekomma.
Detta har redigerats i rapporten. Ett mer professionellt sätt att skriva namn på har antagits.

●  Det är bättre att skriva ut modellens namn i stället för att skriva “Görans modell”. Kanske
kan det förklaras tidigt i rapporten att MITgcm i fortsättningen syftar på Göran Broströms
tillämpning av den officiella MITgcm-modellen, och detsamma för DHI:s tillämpning av
MIKE 3 FM.
Eftersom det är Göran Broströms applikation av MITgcm som undersöks stämmer det inte att
skriva endast MITgcm. MIKE 3 FM och MITgcm är endast programvara, tillämpningen av
dem är själva modellen.

●  Mycket “även” används i texten. Byt ordvalet lite mer, till exempel “också” kan användas
ibland.
Ställen i texten där ordet “även” har använts har kollats igenom. På många av ställena
kunde “även” helt tas bort då det mest fyllde ut.

●  Många långa och lite “klumpiga” meningar som går att förstå, men som kan snyggas till
lite genom att dela upp dem i två meningar till exempel.
Alla kommentarer i texten har lösts, det som hittades mellan inlämningen och opponeringen
har också lösts.

FIGURER & TABELLER
●  Många av figurerna är små och otydliga. Det som vill visas framgår tyvärr inte
av vissa av de valda figurerna. Det är dålig skärpa på dem och svårt att avläsa i figurerna.
Mälarkartan (figur 1) är numera mycket bättre, den ser fortfarande något suddig ut i overleaf
men blir bättre när den laddas ned som pdf. Texten i kartan är liten, men eftersom den är
tagen från Lantmäteriet kan den inte textstorleken ändras.



●  Samma typ av tabeller bör genomgående användas i rapporten.
Vi beslutade oss för att inte ändra utseendet på tabellerna i appendix till samma struktur
eftersom att det skulle bli alldeles för mycket arbete för väldigt lite effekt. De tabellerna som
finns i appendix är tydliga och lätta att tolka.

●  Figur 2: Svårt att se den minsta delen. Kanske skulle bakgrund kunna ändras till en
mörkare färg eller byta färg från gult till rött eller liknande.
Det utsläppet som var svårt att se har nu markerats i figuren med en röd cirkel.

●  Figur 4 & 5: Väldigt små figurer och svårt att avläsa. Hade behövt ha figurerna i fullskalig
storlek. Figur 4 och 5 har gjorts större, de är nu lättare att avläsa.


