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Abstract 
Potato has played a major role as staple food in Sweden since Jonas Alströmer brought it into 
the country in the 18th century and is considered by many to be one of the essences of 
”swedishness”. About 826.000 tonnes are produced yearly on an area of approximately 20.000 – 
25.000 ha today and potatoes are mostly grown in the southern parts of Sweden 
(www.jordbruksverket.se). Potato is best grown in light textured soils with good drainage, but this 
also leads to irrigation being necessary to provide enough moisture for the sensitive potato during 
a normal Swedish year. Normally, drip irrigation is used since it enables the farmer to control the 
exact volumes of water and nutrition being applied. 

This study was conducted in 2007-2008 (the report was finished in spring 2022 though) at what 
was then known as The Department for Soil Sciences (today Department of soil and environment) 
at SLU, Uppsala. There was an ongoing project aimed at finding suitable strategies for irrigating 
potato, and the aim of this study was to investigate which one of the following strategies is best 
suited for the soils used in the experiments:  

• 1 hour every day or 4 hours every four days  
• Placing the dripperlines on the soil surface or bury them 30 cm into the soil. 

 
The study was conducted in two parts, where the first part tested the two time intervals with the 
dripperlines on the soil surface and the second part with the dripperlines buried into the soil. 
Measurements of soil water content and infiltration were performed during both parts and for the 
second part, soil water tension was also measured. When the measurements were finished, the 
same strategies were modelled in Hydrus-2D with similar soil parameters to see if the program 
could be a useful tool when simulating similar scenarios. Water content was measured after the 
first part of the experiment was finished, but no distinct wetting front could be seen and no 
difference in water content could be seen since measurements were delayed due to bad weather 
conditions. The water content was measured throughout the second part and a water front could 
be detected directly after an irrigation event, but all signs of irrigation were gone 24 hours later. 
The results of the Hydrus2D simulations did not agree completely with the experimental data 
since the sand used in the model differ from the ones used in the experiments. 

Conclusions that could be drawn were that soils with water holding capacities as poor as the ones 
used in the experiments should rather be irrigated often than with longer intervals. Also, the 
modelling with Hydrus2D did not give the same results for these soils and therefore, no direct 
conclusions about the program’s applicability could be drawn in this study. 
Key words: potato, drip irrigation, strategies, sand, simulations, Hydrus-2D, infiltration, water holding 
capacity. 
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Referat 
Droppbevattning – effekter av bevattningsintensitet och lokalisering på vattnets 
fördelning i marken. 
Mikaela Lundahl 
 
Potatis har varit en av huvudpelarna i svensk kosthållning sedan Jonas Alströmer förde 
med sig den på 1700-talet och anses av många vara en av essenserna i vad som är 
”svenskt”. Idag odlas totalt ca 826.000 ton potatis (både matpotatis och potatis för 
stärkelseproduktion) på en areal av ca 20 000 – 25 000 ha och odling sker främst i södra 
Sverige. Potatis trivs bäst i lätta jordar med god dränering, vilket gör att 
vattenförsörjningen inte är tillräcklig för den torkkänsliga potatisen. Vatten måste oftast 
tillföras under ett svenskt normalår. Ibland använder man sig av droppbevattning 
eftersom det ger god kontroll över tillförd mängd vatten och näring. 
 
Detta examensarbete utfördes 2007-2008 (rapporten färdigställdes dock våren 2022) vid  
Institutionen för Mark och miljö (tidigare Institutionen för Markvetenskap), SLU i 
Uppsala. Där bedrevs ett projekt som gick ut på att ta fram vilka 
droppbevattingsstrategier som kan vara lämpliga för en potatisodling. Inom ramen för 
detta examensarbete skulle följande bevattningsstrategier undersökas:  

• 1 timme varje dag och 4 timmar var fjärde dag. 
• Droppslangarna på markytan och nedgrävda 30 cm. 

 
Fältstudien utfördes i två delar där droppslangarna i den första delen placerades på 
markytan för de två tidsintervallen och nedgrävd till 30cm djup med samma tidsintervall i 
den andra delen. Vattenhalt och infiltration mättes för båda delarna och för den andra 
mättes även markvattentension. När mätningarna var avslutade modellerades 
vattenfördelning i marken med Hydrus2D för att se om programmet kunde vara ett bra 
verktyg för att modellera liknande scenarier.  
Vattenhalten efter första delen av experimentet mättes då experimentdelen var avslutad 
och visade inte någon distinkt våtfront eftersom mätningarna blev försenade p.g.a. dåligt 
väder. Under andra delen av experimentet utfördes vattenhaltsmätningar kontinuerligt, 
och resultatet blev att en svag våtfront kan skönjas direkt efter bevattning, men att alla 
tecken på bevattning är borta redan ett dygn senare. Modelleringen med Hydrus-2D 
överensstämde inte helt med uppmätta data, bl.a. p.g.a. att modellens sand och 
experimentens sand inte har samma egenskaper. 
Slutsatser som kunde dras var att jordar med låg vattenhållande egenskaper som de som 
använts i experimentet bör bevattnas lite varje dag istället för med några dagars intervall. 
Modelleringen med Hydrus2D stämde inte överens med uppmätta data för dessa jordar 
och ingen direkt slutsats kan dras i denna studie kring hur användbart programmet är. 
 
Nyckelord: potatis, droppbevattning, strategier, sand, modellering, Hydrus-2D, 
infiltration, vattenhållande förmåga 
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 
Droppbevattning – lämpliga bevattningsstrategier för sandjord 
Mikaela Lundahl 
 
Potatis är en av grundpelarna i inte bara svensk kosthållning, utan även i stora delar av 
världen. Den är den mest odlade rotgrönsaken och den fjärde största basråvaran efter 
vete, ris och majs. Potatisen kommer ursprungligen från Anderna i Sydamerika och 
introducerades i Europa runt år 1700 och spred sig sedan över hela världen med 
handelsfartyg, där den ofta användes för att förebygga skörbjugg hos sjömännen. Särskilt 
populär blev den i Europa under den s.k. ”lilla istiden” då många andra grödor inte längre 
var tillräckligt tillförlitliga. Eftersom endast ett fåtal varianter fördes till Europa är den 
genetiska variationen hos potatis låg och den är därmed känslig för sjukdomar, något som 
orsakade den ökända irländska svälten 1845 (www.wikipedia.org). 
 
Odling av potatis kräver ofta mycket arbete i form av förberedelse av jorden innan 
sättning såsom utjämning av marken, plöjning och kupning. Det är mycket viktigt att 
potatisen är täckt av jord genom hela tillväxten eftersom det giftiga ämnet solanin börjar 
produceras i knölarna om de utsätts för solljus, och därför krävs även en hel del arbete 
under tillväxtsäsongen. Det är även viktigt att jorden där potatisen odlas har egenskaper 
som bra dränering och god vattentillförsel. Potatisen är en kräsen växt som kräver lagom 
mängd vatten under hela tillväxtstadiet. För mycket vatten hämmar rottillväxt pga. att det 
inte finns tillräckligt med syre och för lite vatten ger torkstress och hämmar tillväxten av 
knölarna (www.agrifarming.in/potato-farming). 
 
Jordar med god dränering torkar lätt ut under varma och torra väderförhållanden eftersom 
den vattenhållande förmågan är låg, och därför behövs oftast någon form av bevattning 
då man odlar potatis. Potatis växer i kupor och den mest utbredda bevattningsvarianten i 
fattigare länder är att fylla fårorna mellan kuporna med vatten och låta det sjunka ner i 
jorden. Utnyttjandet av vatten är inte särskilt effektivt och kräver mycket god tillgång till 
vatten. Fördelen är att det är en enkel och förhållandevis billig metod samt att blasten 
hålls torr, vilket gör att många sjukdomar kan undvikas. I Sverige och i de flesta andra 
länder görs kuporna m.h.a. traktor och den vanligaste bevattningsmetoden är 
spridarbevattning. Svagheter hos metoden är bl.a. att den har hög energiförbrukning och 
är dyr att införskaffa. Blåser det mycket blir bevattningen dessutom inte jämn över fältet. 
 
En metod som blivit mer och mer populär de senaste åren är droppbevattning där man 
lägger ut slangar med emittrar utspridda med jämna mellanrum som låter vatten tillföras 
långsamt och med kontrollerade mängder. Droppbevattning gör att rätt mängd vatten som 
behövs för att hålla jorden runt potatisens rötter lagom fuktig för optimal tillväxt är lätt 
att beräkna för olika jordarter. Ofta grävs droppslangarna ner en bit i profilen, runt 5 cm 
när man vill undvika evaporation eller att slangarna blåser i väg, eller runt 30cm om man 
vill ha en mer fast installation som inte påverkas av markbearbetning eller om man vill 
kunna bevattna med avloppsvatten. Problem med droppbevattning är att den än så länge 
är förhållandevis dyr jämfört med andra metoder. 
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Denna studie hade som syfte att ta reda på vilken droppbevattningsstrategi som är mest 
lämpad för sandjordar med låg vattenhållande förmåga. Frågeställningarna var om det är 
bäst att lägga droppslangarna direkt på markytan eller gräva ner dem i profilen samt om 
man ska vattna lite och ofta eller lite mer med några dagars intervall. Syftet med att 
undersöka olika placeringar (djup) av droppslangarna var för att se hur det kan tillgodose 
olika typer av behov och syftet med de olika intervallen var för att se hur vattnet spred sig 
i rotzonen. De strategier som valdes var följande: 
 

• Bevattning en timme varje dag med droppslangarna direkt på markytan. 
• Bevattning fyra timmar var fjärde dag med droppslangarna direkt på markytan. 
• Bevattning en timme varje dag med droppslangarna nedgrävda 30 cm. 
• Bevattning fyra timmar var fjärde dag med droppslangarna nedgrävda 30 cm. 

 
Sammanlagt appliceras lika stor mängd vatten vid alla fyra strategier. För att ta reda på 
vilken strategi som är mest lämpad mättes vattenhalt, infiltration och markvattentension 
för att se hur våtfronten, dvs. spridningen av vattnet från emittrarna (också kallade dysor) 
ner i profilen, såg ut. Genom att studera hur våtfronten rör sig med tiden kan man bl a 
bestämma hur hög infiltrationshastigheten i jorden är, vilket är avgörande för hur ofta 
man ska bevattna. När experimentet var slutfört användes en modell som simulerar 
vatten, värme och transport av olika ämnen, Hydrus2D, för att undersöka om den gav 
liknande resultat jämfört med experimentella data och om den därmed kan användas som 
beslutsstöd då man vill ta reda på vilken bevattningsstrategi som är mest lämplig för en 
viss jordart. 
 
Pga. återkommande regn under testperioden blev vattenhaltsmätningarna försenade efter 
första delen av experimentet då droppslangarna placerats direkt på marken och visade 
därför varken våtfront eller förändring i vattenhalt. Detta berodde antagligen på att allt 
vatten redan hunnit perkolera förbi rotzonen. Under den andra delen av experimentet, då 
droppslangarna grävts ner 30 i profilen och vattenhalten mättes kontinuerligt, kunde man 
dock se våtfronter kring dysorna, men det var också tydligt att nästan alla spår av 
bevattning var borta 24 timmar senare. Modelleringen med Hydrus2D visade sig inte 
stämma helt med experimenten, vilket antagligen beror på att egenskaperna hos sanden 
som använts i experimentet och den som modellen använder sig av skiljer sig åt, men kan 
ändå anses vara ett bra verktyg för att avgöra vilka bevattningsstrategier som är lämpliga 
för olika typer av jordar. 
 
De slutsatser som kan dras av studien är att en jord med liknande egenskaper som de som 
använts i experimentet måste bevattnas med mindre mängd varje dag istället för en större 
mängd med ett större tidsintervall eftersom den vattenhållande förmågan är låg. Eftersom 
resultaten inte stämde helt överens med experimentella data från den här undersökningen 
(eftersom vissa förenklingar gällande jordarnas egenskaper var tvungna att användas 
p.g.a. tidsbrist) kunde inga direkta slutsatser dras kring programmets användbarhet, men 
det finns gott om liknande forskning som har visat på att det är ett bra program för att 
modellera liknande scenarion. 
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1. INLEDNING 
Potatis är, tillsammans med vete, ris och majs, en av de viktigaste basfödorna och odlas 
över hela världen (croplife.org). Den växer optimalt i lätta jordar med god dränering, 
vilket oftast leder till att bevattning är nödvändig för att hålla en vattenhalt i rotzonen 
som ger optimal tillväxt. Eftersom tillgången på färskvatten är högst begränsad i många 
delar av världen är det mycket viktigt att vatten kan användas så effektivt som möjligt 
 
Sedan den moderna versionen av metoden uppfanns på 60-talet har droppbevattning 
vunnit mark inom jordbruket över hela världen eftersom det är en metod som ger större 
möjligheter att precisionsbevattna och därmed använder vatten mer effektivt. Även i 
Sverige har användandet av droppbevattning ökat sedan det introducerades för ca 50 år 
sedan. 
 
Det som 2008 hette Institutionen för Markvetenskap (idag Institutionen för Mark och 
Miljö) drev ett projekt, Strategier för optimal bevattningsstyrning i potatis, där man ville 
ta reda på vilka bevattningsstrategier som är optimala för potatisodling. Syftet med detta 
examensarbete var att som en del av detta projekt undersöka olika 
droppbevattningsstrategier för sandiga jordar och att sedan testa hur väl en modell 
stämmer överens med resultaten samt om den kan användas för att bestämma vilka 
strategier som är lämpliga för olika jordarter. Strategierna som skulle undersökas var 
följande:  

• En timme varje dag och fyra timmar var fjärde dag (samma totala vattenmängd i 
båda strategierna) med droppslangarna direkt på markytan, 

• En timme varje dag och fyra timmar var fjärde dag (samma totala vattenmängd i 
båda strategierna) med droppslangarna nedgrävda 30 cm i profilen. 

1.1 HYPOTESER OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
De frågor som skulle besvaras under projektets gång var vilken strategi som är bäst för 
sandiga jordar med låg vattenhållandeförmåga och testa om en enkel modell kan 
användas för att ta fram lämplig strategi för att belysa hur vatten rör sig och fördelas i 
marken. 
En hypotes var att det inte spelar så stor roll vilken strategi man använder och att man 
kommer få ungefär likadana resultat med avseende på bevattningsintervall, men att det 
antagligen beror på jordarnas vattenhållande egenskaper. Är infiltrationen väldigt hög 
kan det vara bättre att ge lite och ofta eftersom vattnet annars bara skulle perkolera förbi 
rotzonen, vilket skulle resultera i vattenstress för växterna under de sista dagarna av 
bevattningsintervallet. En annan hypotes är att det kan vara problem med att gräva ned 
slangarna eftersom sanden kanske inte har tillräcklig kapillär stighöjd och att det därmed 
kan bli problem med vattenförsörjning närmare markytan. 

1.2 BAKGRUND 
Försöken är en del av ett större projekt, Strategier för optimal bevattningsstyrning i 
potatis, som drevs av Abraham Joel och Ingrid Wesström på dåvarande Institutionen för 
Markvetenskap, SLU. Frågeställningar som skulle besvaras i och med detta projekt är: 
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• vilka bevattningsstrategier som är mest lämpliga med avseende på intervall, giva 
och jordart 

• om dessa mål kan uppnås med nuvarande bevattningsteknik 
• vilka beslutstödssystem som är lämpliga och hur de kan tillämpas 

 
Potatis är en gröda som kräver god tillförsel av både vatten och näring i rätt mängder för 
optimal tillväxt, och bevattning är oftast nödvändig under ett normalår. Det är alltså 
viktigt att hitta en bra strategi för att tillföra vatten i rätt mängd och vid rätt tidpunkt samt 
med en jämn spridning över fältet, samtidigt som det ska vara rationellt utfört och 
ekonomiskt hållbart för jordbrukaren (www.agrifarming.in).  
 
Den bevattningsstrategi som dominerar i Sverige idag är bevattningmaskiner med 
storspridare som kan vara effektivt vid storskaligt jordbruk, men som har sämre precision 
eftersom det lätt påverkas av vind, samt har hög energiförbrukning. För en jord som 
kräver korta bevattningsintervall finns även begränsningar för denna typ av 
bevattningsstrategi eftersom det kräver mer arbete med förflyttningar. Rampbevattning 
förekommer också, men trots att denna teknik har högre precision och lägre energibehov 
är inte lika utbredd som bevattningsmaskiner. Vid bevattning av potatis vill man enbart 
bevattna i kupan och undvika uppfuktning av fåran, eftersom man även vill undvika 
risken att vattnet rör sig djupare och blir otillgängligt för rötterna. Den viktigaste fördelen 
med droppbevattning är dock att man begränsar ytan som fuktas och därmed minskar 
evaporationen. Det är även lättare att bevattna ofta med mindre mängder. Med detta som 
utgångspunkt har man valt att använda droppbevattning eftersom detta underlättar 
anpassning av bevattningsstrategi efter jordtyp och gröda och ger större kontroll över hur 
mycket vatten som tillförs. Detta ger i sin tur mindre miljöpåverkan tack vare effektivare 
utnyttjande av vattenresurser och mindre näringsförluster. 

1.3 POTATIS 

1.3.1 Allmänna fakta 
Potatisen (Solanum tuberosum) tillhör familjen Solanacea precis en av dess 
sydamerikanska släktingar, tomaten. År 2021 användes 14.940 ha till odling av 
matpotatis och 8.810 ha för potatis ämnad för produktion av stärkelse (se figur 1 och 2 
nedan) i Sverige (www.jordbruksverket.se). För matpotatis är det den lägsta arealen som 
någonsin uppmätts. Odling sker främst i södra Götaland, men t ex utsädesodlingar är 
vanliga i Norrland eftersom potatissjukdomar är mindre vanliga norrut. Totalskörden 
2021 låg på ca 456.900 ton matpotatis och 369.500 ton potatis för stärkelseproduktion (se 
figur 3 och 4 nedan). (www.jordbruksverket.se).  
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Figur 5. Kupning 
(www.rolfsbild.se) 

 

1.3.2 Odling 
Innan potatisen sätts är det viktigt att förbereda jorden 
bland annat m h a plöjning och kupning (se figur 5) för 
att säkerställa 

• snabb framväxt 
• djup rotpenetration 
• bra dränering 
• ogräskontroll 
• skapa tillräckligt med lös jord för att kunna 

täcka potatisen ytterligare under tillväxt, s k 
kupning.  

 
Potatisen sätts normalt med ett radavstånd på 75 cm och på ett djup av ca 10 cm. Det är 
viktigt att inte sätta potatisen förrän jorden uppnått en temperatur på minst 8 °C. 

1.3.3 Näring 
Potatis är en av de mest krävande växterna näringsmässigt och genom gödsling kan 
avkastningen påverkas i hög grad, och det är inte bara mängden, utan även tidpunkt för 

     
Figur 1. Areal som används till  Figur 2.  Areal som används till 
matpotatis (www.jordbruksverket.se)  potatis för stärkelseproduktion  
      (www.jordbruksverket.se) 

  
Figur 3.  Total skörd matpotatis  Figur 4. Total skörd potatis   
i ton (www.jordbruksverket.se)  för stärkelseproduktion i ton. 
      (www.jordbruksverket.se) 
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gödsling som är av vikt (Linnér, 1984). De viktigaste näringsämnena för potatis är kväve, 
fosfor, kalium och magnesium. En skörd av potatis på 30 ton, dvs. en ungefärlig skörd 
från en hektar odlingsmark i Sverige, kräver t. ex. ungefär 80-110kg kväve per hektar 
beroende på hur kvävekrävande potatissorten som odlas är (www.jordbruksverket.se) 
 

1.3.4 Vattenbehov 
Jämfört med många andra grödor är potatis mycket känslig för torkstress och detta är den 
mest begränsande faktorn för avkastningen (Linnér, 1984). Evapotranspirationen hos 
potatis varierar mellan ca 3-8 mm/dag beroende på klimatet och potatisen stänger sina 
klyvöppningar redan då bladvattenpotentialen sjunkit till -0,3 - -0,4 MPa i jämförelse 
med t ex bomull där motsvarande värde är -1,1 MPa (Linnér, 1984). Tillväxten av blad 
avtar vid bladpotentialen -0,3 MPa och både blad- och knöltillväxt upphör helt vid -0,5 
MPa (Linnér, 1984). En förklaring till potatisens torkkänslighet kan vara att dess rötter är 
jämförelsevis dåliga på att ta upp vatten samt att den större delen av rötterna oftast 
befinner sig på 0-30 cm djup där vattentillgången i allmänhet är låg (Linnér, 1984). För 
maximal avkastning bör inte markvattenpotentialen på 15 cm djup underskrida -0,05 
MPa, att jämföras med majsens -0,5 MPa vid 40 cm djup (Linnér, 1984). Det är viktigt att 
hålla en jämn vattenhalt i profilen. Vid för hög bevattningsgrad i början av tillväxtstadiet 
hämmas rottillväxten pga. för dålig syretillgång. Det har visat sig att potatis dessutom 
återhämtar sig långsammare än andra växter efter torkstress (Linnér, 1984) och om 
torkstress uppkommer i slutet av säsongen kan det leda till att blasten dör i förtid, vilket 
resulterar i låg avkastning. 
 
Viktiga faktorer för god tillväxt och hög avkastning kan sammanfattas till att  

• välja jordar med bra fysikaliska egenskaper 
• undvika för kraftig bevattning under det tidiga tillväxtstadiet 
• undvika packning av jorden 
• förbereda jorden på lämpligt sätt innan plantering 

1.4 BEVATTNINGSTEKNIKER 
De bevattningstekniker som oftast används är ytbevattning, sprinklerbevattning och 
droppbevattning och skiljer sig mest vad gäller kostnad och effektivitet. 
 
1.4.1 Ytbevattning 
Eftersom potatis oftast odlas i kupor är fårbevattning en ytbevattningsteknik som används 
där man fyller fårorna mellan kuporna med vatten. Denna metod används främst till 
jordar med mellanfin till fin textur och då vattentillgången är hög samt lutningen är låg 
och används inte mycket i Sverige. Fördelar med tekniken är att kostnaderna är låga och 
att bara en bestämd del av marken bevattnas istället för hela åkern. Nackdelarna är att 
effektiviteten är låg eftersom mycket vatten kan hinna evaporera vid torrt och varmt 
klimat och att det krävs mycket arbete för att framställa och underhålla systemet. 
(www.dreamcivil.com). 
 
1.4.2 Spridarbevattning 
Spridarbevattning används när tillgången till vatten är lägre än då ytbevattning används 
samt då jorden har lägre vattenhållande egenskaper och högre infiltration. Användning av 
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spridare är även vanlig då topografin är ojämn eller jordlagret för tunt för att utjämnas. 
Fördelarna är att vatten används mer effektivt, systemet kan användas i blandad 
topografi, är lättmanövrerat och flyttbart och kan användas på jordar med hög infiltration. 
Nackdelarna är att systemet kostar mycket både att installera och att sköta. Det kräver 
även hög energitillförsel, och blåser det mycket blir vattentillförseln ojämn över fältet. 
(www.agrifarming.in). 
 
1.4.3 Droppbevattning 
Droppbevattning används då tillgången på vatten är mycket låg och då infiltrationen ofta 
är hög. Effektiviteten är mycket hög, men det är ofta även kostnaderna. Fördelar är den 
höga vattenanvändningseffektiviteten, att vatten och gödningsmedel kan tillföras 
samtidigt och en jämnare avkastning kan fås över hela odlingsarealen. Nackdelarna är att 
systemet kostar mycket att installera, och kräver mer noggrannhet vid kupning för att 
utföra. (www.agrifarming.in) 
 
För mer utförlig beskrivning av droppbevattning, se kapitlet nedan. 

1.5 DROPPBEVATTNING 

1.5.1 Historia 
Droppbevattning har använts under mycket lång tid, och de mest primitiva systemen 
bestod av lerkrukor fyllda med vatten som grävdes ned en bit i marken. Vattnet 
perkolerade genom den porösa leran i krukan ut i den omgivande jorden pga. den 
hydrauliska gradienten som uppstod. Den moderna droppbevattningen tog sin början i 
Tyskland på 1860-talet då man började experimentera med porösa rör av keramik för att 
kombinera bevattning och dränering. Under 1920-talet användes rör med små hål för 
vattnet att tränga ut genom, men det var inte förrän efter andra världskriget som 
droppbevattning som den ser ut idag började ta form i och med att det nya materialet plast 
introducerades. Under 1960-talet tog den israeliske vatteningenjören Simcha Blass fram 
ett system med emittrar med längre passager som sänker vattnets hastighet m h a friktion 
istället för små hål som lätt täpps igen. (www.wikipedia.org) 

1.5.2 Beskrivning 
Målet med bevattning är att förse växterna med rätt mängd vatten vid rätt tillfälle. Ett 
droppbevattningssystem kan beskrivas som permanent utplacerade droppslangar med 
jämnt utplacerade dysor som ger en långsam tillförsel av en välkontrollerad mängd 
vatten. Ibland grävs droppslangarna ner ca 10-40 cm i marken, och systemet kallas då på 
engelska subsurface drip irrigation.  Då droppslangarna grävs ner i marken används ofta 
färdiga mekaniska system för att gräva ner dem. Mängden vatten som behöver tillföras 
kan lätt bestämmas utifrån jordart och gröda så att jorden alltid hålls fuktig. Ofta finns 
filter för att undvika att slangar och dysor täpps igen av små partiklar och väl avvägda 
mängder gödnings- och bekämpningsmedel är enkelt att tillföra direkt i systemet.  

1.5.3 Fördelar 
En av de största fördelarna är graden av kontroll av tillförd mängd vatten. Eftersom den 
exakta mängden vatten som behöver appliceras vid ett givet tillfälle lätt kan styras utifrån 
typ av gröda och jordart används vatten därmed mycket mer effektivt, vilket leder till 
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minskade förluster av både vatten och näring genom ytavrinning, ytavdunstning och 
djupperkolation. Eftersom vatten tillförs kontinuerligt och i väl avvägda mängder kan 
fuktigheten i jorden hållas konstant, vilket främjar tillväxt hos grödan. Rätt mängd näring 
kan lätt appliceras direkt i systemet och eftersom det enbart är området kring växtens 
rötter som tillförs näring minskas risken för näringsläckage, något som blir både dyrt och 
skadligt för miljön. Eftersom vatten appliceras direkt till jorden vid droppbevattning hålls 
grödans blad torra till skillnad från t ex sprinklerbevattning. Detta minskar även det 
tillförseln av gödning och bekämpningsmedel, men även sjukdomar och skadade blad vid 
användning av salthaltigt vatten minskas. Droppbevattning kan även användas oberoende 
av faktorer som t ex vind som med traditionell teknik skulle kunna orsaka ojämn 
bevattning över fältet. (agrifarming.in) 

1.5.4 Nackdelar 
Ett av de största problemen med droppbevattning är att slangar och dysor täpps till av 
små partiklar i vattnet.  Öppningarna i dysorna där vattnet släpps igenom är ofta mycket 
små, mellan 0,5 till 1,0 mm2, och kan täppas igen av t ex sand, rost, mikroorganismer, 
rotgenomträngning, kemiska utfällningar m.m.  
Genomträngning av rötter kan ske pga. att jorden låtits torka ut för mycket mellan 
bevattningarna och rötterna tränger igenom dysorna för att hitta vatten. En annan 
anledning kan vara att luft inte kan komma in i slangarna när de töms på vatten, vilket 
orsakar ett vakuum, vilket i sin tur gör att jord kan sugas in i dysorna och täppa till dem. 
Jorden kommer då att torka runt dessa dysor och rötterna kan tränga igenom dem för att 
komma åt vatten. 
 
Olika kemiska substanser som kan orsaka att dysor täpps igen är t ex: 

- järnoxid: problem uppstår ofta om koncentrationen av järn är högre än 0,1 mg/L i 
vattnet.  

- manganoxid: problem uppstår då koncentrationen är högre än 0,1 mg/L 
- järnsulfid: problem uppstår då koncentrationen är högre än 0,1 mg/L 
- karbonater: problem kan uppstå vid en bikarbonathalt högre än 2 meq/L och ett 

pH högre än 7,5 samtidigt som det finns liknande mängder av kalcium i vattnet 
eller om en kalciumhaltig gödning tillförs. 

 
Rent fysiska skador som kan uppkomma är t ex mus- och insektsangrepp. 
(agrifarming.in) 
 

2 TEORI   

2.1 ENERGITILLSTÅND OCH POTENTIAL HOS MARKVATTEN 
Tillsammans med vattenhalten i jorden är energitillståndet inom markvattnet en av de 
viktigaste komponenterna hos markfysiken. Liksom all annan materia har markvatten 
kinetisk och potentiell energi, men eftersom vattnets rörelse genom jorden ofta är 
långsam och kinetisk energi beror på hastigheten i kvadrat kan man ofta bortse från denna 
(Hillel, 1982). Många olika krafter påverkar vatten i porösa material som jord; 
gravitationen drar vattnet vertikalt nedåt, vattnets egen tyngd samt tyngden hos de 
jordpartiklar som eventuellt är lösta i vattnet påverkar också med en nedåtriktad kraft, 
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kraftfält som uppkommer pga. vattnets attraktion till fasta ytor drar vattnet åt många olika 
håll, lösta joner i vattnet attraherar vattenmolekyler och förhindrar rörelse osv (Jury et al., 
1991). Den spontana tendensen hos materia är att utjämna skillnader i potentiell energi 
och rörelse sker från punkter med högre potential till punkter med lägre (Hillel, 1982). 
Eftersom det inte går att kvantifiera den absoluta energin hos materia måste den relativa 
energin hos olika punkter jämföras. För att åstadkomma detta har man infört det så 
kallade standardtillståndet som sätts som en nollpunkt. Standardtillståndet definieras som 
en ren (dvs. inga lösta ämnen), fri (ingen kraftpåverkan förutom gravitationen) 
vattenmängd vid ett referenstryck (ofta atmosfärstryck), referenstemperatur och 
referenshöjd som ofta sätts till noll (Hillel, 1982; Jury et al, 1991). Markvattnets 
potentiella energi definieras därmed som skillnaden i energi per enhetskvantitet vatten 
jämfört med standardtillståndet (Jury et al, 1991). Denna relativa energimängd kallas för 
markvattnets potential och markvattnets totala potential definieras som ”den mängd 
arbete som behövs per enhetsmängd rent vatten för att reversibelt och isotermt omvandla 
en infinitesimal mängd vatten från standardtillståndet till vattenfasen i jorden i den 
aktuella punkten” (Hillel 1982; Jury et al, 1991).  
Markvatten är utsatt för många olika kraftfält som gör att dess potential skiljer sig från 
rent vatten och en omvandling från standardtillståndet till markvatten kan brytas ner i 
flera olika steg. Så länge som varje steg sker reversibelt och isotermt kan förändringen i 
potentiell energi sättas till summan av förändringarna hos de olika stegen (Jury et al, 
1991). Enligt kommittén för markfysikterminologi hos ISSS (International Soil Science 
Society) bestämdes det 1976 att omvandlingen från standardtillståndet till markvatten kan 
brytas ner i tre steg: gravitationspotential, tryckpotential och osmotisk potential.  
 
Gravitationspotentialen är enligt Hillel (1982) energin som krävs för att transportera 
vatten från standardtillståndets höjd till markvattnets höjd. Referenshöjden sätts antingen 
till en punkt under markprofilen i fråga (t ex grundvattenytan) eller till markytan. 
Beroende på vilken variant man väljer blir gravitationspotentialen positiv respektive 
negativ. Den potentiella energin hos en viss mängd vatten med massa m och volym V är  
 

       (1) 
 
där z är höjden, g gravitationskonstanten och ρvatten vattnets densitet. 
Gravitationspotentialen som potentiell energi per enhetsmassa blir därmed 
 

        (2) 
 
och som potentiell energi per enhetsvolym: 
 

        (3) 
 
Tryckpotentialen ses som positiv om markvattnets hydrostatiska tryck är större än det 
atmosfäriska och negativ då markvattnets tryck är lägre än det atmosfäriska (ett 
undertryck som ofta kallas tension) (Hillel, 1982). Det hydrostatiska trycket under en 
vattenyta definieras av Hillel (1982) som 
 

VgzmgzE vatteng r==

gzg =f

gzvattenVg rf =,
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Figur 6. Adsorptivt och 
kapillärt bundet vatten (efter Hillel, 
1982). 

 
        (4) 

 
där h är djupet under vattenytan. Den potentiella energin i punkten blir då 
 

        (5) 
 
och därmed är tryckpotentialen uttryckt som potentiell energi per enhetsvolym lika med 
det hydrostatiska trycket P: 
 

         (6) 
 
Den negativa tryckpotentialen i omättade jordar 
kallas ofta på engelska för ”matrix potential”, vilket 
kan översättas matrispotential eller markvatten-
tension, och dess komponenter är kapillära och 
adsorptiva krafter hos jordprofilen (Hillel, 1982).. 
Kapilläritet uppstår pga. ytspänningen hos vatten och 
dess kontaktvinkel med en yta och de adsorptiva 
krafterna pga. vattnets och partikelytornas laddningar 
vilka skapar en film av vattenmolekyler kring 
partiklarna (se figur 66). Eftersom båda dessa krafter 
verkar samtidigt går det inte att skilja på dem och de 
kan inte ensamma förklara potentialen i jorden, och 
därför används idag ofta matrispotentialen/ 
markvattentensionen som är summan av de båda. En 
annan faktor som kan påverka tryckpotentialen är den 
så kallade pneumatiska potentialen som uppkommer 
då trycket förändras i den omgivande luften. Denna ses oftast som försumbar eftersom 
det atmosfäriska trycket kan ses som konstant (Hillel, 1982). Denna faktor blir däremot 
viktig under laborativa försök där lufttrycket ändras. Den totala tryckpotentialen är då 
summan av matris- och den pneumatiska potentialen. 
 
Osmotisk potential uppkommer då lösta ämnen förändrar vattnets egenskaper, som t ex 
genom att sänka markvattnets ångtryck. Denna faktor påverkar oftast inte flödet i 
jordprofilen nämnvärt men blir däremot viktig då det förekommer ett membran eller en 
diffusionsbarriär. Därför är den osmotiska effekten mycket viktig då interaktion mellan 
jord och växters rötter studeras samt vid studier av processer som involverar ångdiffusion 
(Hillel, 1982). 

2.2 KVANTITATIVT UTTRYCK FÖR MARKVATTENPOTENTIAL 
Det finns minst tre sätt att fysiskt uttrycka markvattenpotential (Hillel, 1982), nämligen 
energi per enhetsmassa, energi per enhetsvolym och energi per enhetstyngd.  
 
Energi per enhetsmassa ses ofta som det fundamentala sättet att uttrycka potential på 
och används inom termodynamiken.  
 

ghP r=

PdVE =

P=f
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Figur 7.  Typiska pF-kurvor, dvs 
vattenhållande förmåga, för sandiga 
och leriga jordar (efter Hillel, 1992). 

 
 
Figur 8. Jämförelse kompakterad 
och icke kompakterad jord (efter Hillel, 
1982). 

Energi per enhetsvolym kan vara praktiskt att använda eftersom vatten är en 
inkompressibel vätska och dess densitet nästan är oberoende av potential. Metoden är 
lämplig för beräkningar av osmotiska potentialer och tryckpotentialer men används sällan 
för gravitationspotentialer (Hillel, 1982). 
 
Energi per enhetsvikt kallas hydraulic head på engelska, vilket oftast översätts till 
tryckhöjd på svenska. Ett visst hydrostatiskt tryck kan också ses som en vätskepelare med 
en höjd som ger det givna trycket (Hillel, 1982), vilket är en praktisk metod att använda 
vid beräkningar på markvatten.  
 
Eftersom den negativa tryckpotentialen kan bli stor i markprofilen har termen pF införts, 
vilken fungerar på samma sätt som pH, nämligen den negativa logaritmen av trycket i 
centimeter vatten. Ett pF på 1 motsvarar ett undertryck på –10 cm vatten och ett pF på 3 
motsvarar –1000cm och så vidare. 

2.3 VATTENHÅLLANDE FÖRMÅGA 
I en mättad jord i jämvikt med en fri vattenyta som befinner sig på samma höjd är trycket 
atmosfäriskt och alltså är det hydrostatiska trycket och tensionen noll. Om ett lätt 
undertryck appliceras på en mättad jord kommer dock inget flöde att uppstå förrän 
undertrycket kommer över ett visst kritiskt värde då de största porerna i jorden börjar 
tömmas (Hillel, 1982). I grovtexturerade och välaggregerade jordar är detta värde ofta 
rätt litet och eftersom porstorleken är mer eller mindre uniform i sådana jordar är det ofta 
lätt att ta fram eftersom de flesta porerna töms vid ett snävt tryckintervall. Allt eftersom 
undertrycket ökas kommer mindre och mindre porer att tömmas tills bara de allra minsta 
kan hålla vatten. Ju mer undertrycket ökar, desto tunnare kommer dessutom den 
hydratiserade filmen kring partikelytorna att bli. Vid låga undertryck bestäms den 
kvarvarande vattenhalten i jorden mestadels av kapillära krafter och porstorleks-
fördelningen. Vid höga undertryck är det däremot adsorptionen som bestämmer 
vattenhalten och denna beror då mer av textur och den specifika ytan hos partiklarna än 
av strukturen hos jorden (Hillel, 1982). 
 
Av detta framgår att en jords vattenhållande förmåga i hög grad beror av dess textur. I en 
sandig jord är de flesta porerna relativt 
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Figur 9. Omättad hydraulisk 
konduktivitet för sand- och lerjordar 
(efter Jury et al, 1991) 
 

stora och töms redan vid låga tryck tills endast en liten mängd kapillärt och adsorptivt 
bundet vatten finns kvar. I en jord med hög lerhalt är porstorleken mer utspridd och mer 
vatten binds adsorptivt pga. större specifik partikelyta, vilket gör att vattenhalten minskar 
mer gradvis (se figur 7).  
Strukturen hos en jord påverkar dock också den vattenhållande förmågan. Om en jord 
kompakteras kommer många av de större porerna att tryckas ihop till medelstora porer så 
att den totala porositeten minskar, vilket minskar den initiala vattenhalten och jämnar ut 
kurvan vid låga undertryck. Däremot kommer beteendet vid högre undertryck antagligen 
att vara i det närmaste oförändrat eftersom det finns fler medelstora porer och 
mikroporerna inuti aggregat förblir opåverkade. Vid mycket höga undertryck är det 
främst adsorption som bestämmer vattenhalten och den vattenhållande förmågan beror 
återigen mer av textur än struktur. För en illustration, se figur 8. 

2.4 HYDRAULISK KONDUKTIVITET 
Hydraulisk konduktivitet definieras som kvoten 
mellan flödet och den hydrauliska gradienten, 
(förändringen i potential mellan två punkter) 
och varierar oftast mellan 10-4 – 10-7 cm/s för 
lerhaltiga jordar och 10-2 – 10-3 cm/s för 
sandjordar. Enheten för hydraulisk 
konduktivitet är densamma som för flöde 
eftersom den hydrauliska gradienten definieras 
som tryck (i meter) per längd och därmed är 
dimensionslös. Vid mättade förhållanden och då 
jorden kan anses vara rigid är konduktiviteten 
konstant (det bör dock nämnas att den ändrar 
sig pga. kemiska, fysiska och biologiska 
processer efter en längre tid), men då jorden är 
omättad blir konduktiviteten en ickelinjär 
funktion som beror av vattenhalten, vilken i sin 
tur beror av undertrycket. Vid mättade förhållanden har en grovtexturerad jord en högre 
konduktivitet eftersom porerna är större, men redan vid låga undertryck sjunker 
konduktiviteten dramatiskt och till slut har den sandiga jorden en lägre konduktivitet än 
den lerhaltiga vid samma tryck, vilket illustreras i figur 9 (Jury et al, 1991). Detta beror 
på att vatten endast rör sig genom de porer som är vattenfyllda och kryper längs med de 
hydratiserade filmerna kring partiklarna i en omättad jord (Hillel, 1982) och den 
lerhaltiga jorden har större specifik yta som kan hydratiseras och har fler vattenfyllda 
porer än den sandiga vid högre undertryck. 
 
Ofta finns flera lager med olika egenskaper i en profil, och för att bestämma flödet genom 
denna måste man ta ett medelvärde av den hydrauliska konduktiviteten. Om profilen har 
n st lager med tjocklek dxi och hydraulisk konduktivitet Ki kan det vara praktiskt att 
använda sig av lagen för att beräkna resistans genom elektriska kretsar för att ta fram 
resistansen mot flöde (Jury et al, 1991). Eftersom ström är ett flöde av elektroner och volt 
är en potentialskillnad är Ohms och Darcys lagar (U = IR resp. q = K∙dh/dx) matematiskt 
identiska (Jury et al, 1991), och analogt med detta kan man säga att 
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       (7) 

eftersom 
 

       (8) 
 
där h är trycket, dx är längden mellan de uppmätta punkterna, K är den hydrauliska 
konduktiviteten, q är flöde per areaenhet, V är elektrisk potential, i är den momentana 
strömmen och R den elektriska resistansen. Elektrisk resistans är per definition en 
potentialskillnad genom ett flöde, och därmed kan man säga att den ”hydrauliska 
resistansen” blir 
 

        (9) 

 
Då en ström går från en punkt till en annan genom seriekopplade resistorer blir 
nettoresistansen summan av de olika resistanserna enligt Ohms lag. På samma sätt kan 
den hydrauliska resistansen hos summan av de olika lagrens resistans fås (Jury et al, 
1991): 
 

        (10) 

 
Enligt (9) blir den hydrauliska resistansen hos varje lager  
 

        (11) 

 och den hydrauliska resistansen hos hela kolumnen kan skrivas som  
 

       (12) 

 
där Keff är kolumnens totala resistans. Kombineras (10), (11) och (12) fås 
 

       (13) 

 
och därmed 
 

       (14) 
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2.5 MÄTTAT FLÖDE 
Under förutsättning att jorden är mättad och rigid används Darcys lag för att beräkna 
flöde, vilken ger flödet Q mellan två punkter i jordprofilen (eller kolumnen vid laborativa 
försök) med hydraulisk konduktivitet K, längd L, tvärsnittsarea A och tryckskillnaden dP 
mellan de två punkterna (Jury et al, 1991): 
 

         (15) 

 
Eftersom konventionen är att z-axeln, som betecknar höjd, är positiv uppåt, behövs ett 
minustecken i formeln eftersom flödet annars skulle bli negativt. Darcys lag kan 
användas mellan vilka punkter som helt i ett poröst, vattenmättat medium så länge som 
tryckskillnaden mellan dem är känd. Under restriktionen att mediet är mättat, ej elastiskt 
och att det inte finns några membraner är den totala potentialen summan av det 
hydrostatiska trycket och gravitationspotentialen, dvs tryckpotential på svenska och head 
på engelska (Jury et al, 1991). 

2.6 OMÄTTAT FLÖDE 
Ute i fält är jorden för det mesta omättad och beräkningar på flöde under dessa 
förhållanden är ofta svåra att beskriva och kvantifiera eftersom det ändrar sig då många 
olika faktorer, som t ex vattenhalten, ändras (Hillel, 1982). I en mättad jord råder ett 
positivt tryck (jämfört med referenstillståndet) pga. gravitationen och vattnets egen tyngd, 
men under omättade förhållanden ges trycket av vattnets höjd, attraktion till partikelytor 
och ytspänningen som uppstår mellan vätske- och luftfasen och är därmed lägre än 
referenstillståndets tryck vid samma höjd (Jury et al, 1991). 
 
Precis som under mättade förhållanden orsakas flöde i en omättad jord av 
potentialskillnader och vatten rör sig från låga negativa tryck till höga. Liksom det 
beskrevs i kapitlet om hydraulisk konduktivitet sker endast flöde där det redan finns 
vatten, och under omättade förhållanden betyder det där vatten är kapillärt och/eller 
adsorptivt bundet. Flödet kommer därmed att vara riktat från punkter där de kapillära 
meniskerna är mindre böjda till ställen där de är mer böjda, respektive från ställen där den 
hydratiserade filmen kring partikelytorna är tjockare till där den är tunnare för att utjämna 
tryckdifferenser. Där det finns kraftiga temperaturdifferenser, som t ex vid markytan, kan 
evaporation av vatten också vara en viktig faktor för flödet, eftersom trycket minskar när 
vatten evaporerar (Hillel, 1982). 
 
Beroende på porfyllnadsgraden kommer flödet att variera inom ganska stora intervall, 
åtminstone för grovtexturerade jordar. Trots att de har den högsta konduktiviteten vid 
mättnad sjunker den hydrauliska konduktiviteten kraftigt eftersom vattnet befinner sig i 
fickor som är i stort sett helt åtskilda och flödet blir därmed mycket litet. Av denna 
anledning kan ett sandlager i en finkornig jordprofil snarare hindra flöde än främja det 
ända tills tillräckligt med vatten samlats ovanför sandlagret och undertrycket minskar 
tillräckligt för att överskrida trycket som krävs för att fylla de stora porerna och vatten 
ska kunna tränga in (Hillel, 1982). 

L
dPKAQ -=
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2.6.1 Buckingham-Darcy 
1907 Presenterade Edgar Buckingham sin modifikation av Darcys lag och baserade sig på 
i huvudsak två antaganden (Jury et al, 1991): 
 

• Kraften som driver flödet i en isoterm, rigid, omättad jord utan membran och med 
lufttryckspotential lika med noll är summan av matrix- och 
gravitationspotentialen. 

• Den hydrauliska konduktiviteten i en omättad jord är en funktion av vattenhalten 
eller matrixpotentialen. 

 
För vertikalt flöde kan Buckingham-Darcys lag om flux (flöde/area) uttryckas som 
 

   (16) 

 
där den totala potentialen är H = h + z, dvs. tryckpotential plus gravitationspotential och 
K(h) är funktionen för den omättade hydrauliska konduktiviteten i cm/dag (Jury et al, 
1991). 
 
Två saker bör dock nämnas om Buckingham-Darcys lag. För det första gäller den bara 
över ett infinitesimalt tunt lager där h och K(h) kan ses som konstanta. Den kan inte 
användas över ett lager med finit tjocklek såtillvida inte både vattenhalten och 
matrispotentialen är konstanta, vilket enbart inträffar under mycket speciella- 
omständigheter . För det andra är derivatan en partiell derivata eftersom h kan bero på 
både läge och tid (z och t) (Jury et al, 1991). Ekvationen är alltså en partiell derivata för 
ett momentant värde, d.v.s. 
 

    (17) 

 
Om jämvikt däremot råder reduceras den partiella derivatan till en vanlig derivata 
eftersom h inte längre beror av tiden. (Jury et al, 1991) 
 

2.6.2 Richards ekvation för transient flöde 
Hydrus2D, som används för att modellera olika bevattningsstragier, använder sig av 
Richards ekvation, vilken kan beskrivas med hjälp av två olika versioner, 
vattenhaltsformen och matrispotentialformen.  
För att ta fram Richards ekvation använder man sig av Buckingham-Darcys ekvation (16) 
i kombination med den så kallade vattenbevarandeekvationen(19): 
 

        (19) 
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Figur 10. Hysteresis (efter Hillel, 1982). 

För enkelhets skull antas här vertikalt flöde och att inga rötter är närvarande (rw = 0). 
Sätts (16) in i (19) fås 
 

       (20) 

 
Denna ekvation går inte att lösa eftersom både h och θ är okända. Genom att använda t ex 
matrixpotential-vattenhaltsfunktionen h(θ) kan dock antingen θ eller h elimineras, och 
beroende på vad man väljer fås de två olika versionerna av Richards ekvation. 
För att få vattenhaltsformen av Richards ekvation kan den med hjälp av Buckingham-
Darcys ekvation (16) skrivas om så att den bara beror av vattenhalten enligt följande: 
 

    (21) 

 
där 
 

         (22) 

 
och kallas markvattnets diffusivitet som kan tas fram antingen m h a K(θ) och h(θ) enligt 
(22) eller med direkta metoder som är mycket komplicerade. Efter denna transformation 
kan vattenhaltsformen skrivas som 
 

  (23) 

 
Vattenhaltsformen av Richards ekvation är en andra ordningens ickelinjär partiell 
differential-ekvation av en typ som kallas Fokker-Planckekvation och kan generellt sett 
bara lösas med numeriska metoder. Förutsatt att Dw(θ) och K(θ) är kända kan (23) lösas 
om man har två randvillkor (dvs. jordytan och djupt nere i profilen) där det är känt hur θ 
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Figur 11. h(θ)-kurva med motsvarande C(h)-kurva (efter Jury et al, 1991) 

och Jw ändras med tiden. Det krävs också att det finns ett begynnelsevillkor som 
beskriver vattenhalten i hela profilen vid t = 0. Användning av vattenhaltsformen av 
Richardsons ekvation är något begränsad eftersom det ofta är svårt att få fram tillräckligt 
noggranna värden på Dw och K, särskilt då profilen är heterogen och varje punkt i 
profilen har olika K(θ)- och Dw(θ)-funktioner. Ekvationen är också framtagen under 
antagandet att det inte finns någon hysteresis i matrispotential-vattenhaltskurvan då 
jorden vattenmättas och sedan torkas ut igen (se figur 10). Lutningen dh/dθ kan bara 
definieras från en uniform dränering eller vätning där h(θ) beskrivs av en enda unik 
kurva. Vid upprepad vätning och dränering spelar hysteresis en mycket stor roll och 
många olika kurvor för h(θ) kommer fås, varpå inget unikt värde för dh/dθ kan uttolkas, 
och därmed kan inte ens Dw(θ) definieras. 
 
För att få Richards ekvation på matrixpotentialform skrivs (20) om enligt kedjeregeln så 
att ekvationen enbart beror av h: 
 

       (19) 

 
där 
 

         (20) 

 
och kallas vattenkapacitetsfunktionen och är den inversa lutningen av h(θ) (dvs dθ/dh). 
Den uttrycker ökningen i potential per enhetsökning av vattenhalten. Figur 11 visar en 
typisk h(θ)-kurva med motsvarande Cw(θ)-kurva för en sandjord. Tensionen plottas mot 
markens vattenhalt på detta sätt i så kallade pF-kurvor och visar på markens kapilläritet, 
alltså den vattenhållande förmågan. Som nämnts tidigare är pF den negativa logaritmen 
av trycket i centimeter vatten. De största värdena erhålls då de många stora porerna 
snabbt töms under ett litet tryckintervall. Funktionen är lika med noll vid mättade 
förhållanden (eftersom trycket är lika med noll) och närmar sig noll vid extrem torka 

eftersom enorma ändringar i undertryck sker vid mycket små ändringar av vattenhalten. 
Precis som diffusiviteten Dw är den bara definierad för en uniform återfuktnings- eller 
uttorknings-process.  
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Till slut fås att 
 

      (21) 

 
som kallas matrixpotentialformen av Richards ekvation. Om Cw(h) och K(h) är kända kan 
den lösas om det finns två randvillkor och ett begynnelsevillkor. (Jury et al, 1991) 
 

2.7 INFILTRATION 
Processen då vatten tränger ner i joden, generellt genom nedåtriktat flöde, kallas 
infiltration (Hillel, 1982). Hur snabb infiltrationen är relativt den tillförda mängden vatten 
bestämmer hur mycket vatten som kommer att hamna i rotzonen och hur mycket som 
eventuellt rinner bort på ytan. Infiltrationen hos en jord är alltså mycket viktig för att få 
en god vattentillförsel till växter och för att undvika bl. a. erosion. 
Hur fort vatten infiltrerar beror dels på hur fuktig jorden är från början samt hur stora 
potentialskillnader som råder, men beror även på struktur, textur och hur uniform profilen 
är (Hillel, 1982). Generellt sett är infiltrationsraten (tidsderivatan av infiltrationen, dvs 
hur infiltrationshastigheten ändrar sig) hög då infiltrationen börjar och sjunker sedan för 
att eventuellt närma sig ett konstant värde (Hillel, 1982). Minskningen av 
infiltrationsraten kan t ex bero på att strukturen försämras i profilen, att partiklar bryts 
loss och täpper igen porer, svällande leror, fångade luftbubblor osv., men den största 
anledningen till att hastigheten sjunker är att potentialgradienten minskar i storlek då 
vatten tränger ner i profilen. Om vatten tillförs en från början torr jordyta kommer 
potentialgradienten från början att vara mycket hög, men sjunker då den vattenmättade 
zonen blir tjockare och tjockare allt eftersom infiltrationen fortskrider (Hillel, 1982). Vid 
vertikalt flöde kommer den fortsatta infiltrationen bara att bero på gravitationen och kan i 
praktiken sättas till jordens mättade hydrauliska konduktivitet. Sammanfattningsvis beror 
infiltrationen på följande faktorer: 
 

• Tid som passerat från början av regnet eller bevattningen. Ju längre tid som 
passerat, desto lägre blir infiltrationshastigheten som till slut närmar sig ett 
konstant värde 

• Initiala vattenhalten. Ju torrare jorden är från början, desto fortare sker 
infiltrationen (se figur 12) 

• Hydraulisk konduktivitet. Ju högre mättad konduktivitet, desto högre infiltration. 
• Jordytans beskaffenhet. Är jordytan porös jämfört med underliggande lager sker 

infiltrationen mycket fortare än om hela profilen varit uniform. Är ytan 
kompakterad kommer infiltrationen dock att ske långsammare. 
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Figur 13. Infiltration (efter Hillel, 1982) 

 

 
 
Figur 14. Infiltration  
efter t1<t2<t3 (efter Hillel, 1982)  

 
        Figur 12. Infiltrationsrate med olika begynnelsefuktighet (efter Hillel, 1982). 

• Lager med avvikande textur. Både ett lager av lera och ett lager av sand minskar 
infiltrationshastigheten, leran pga. dess låga mättade konduktivitet och sanden 
genom att stoppa våtfronten pga. dess låga omättade konduktivitet. Vatten kan 
endast tränga ner i sandlagret efter att tillräckligt ansamlats ovanför för att 
överskrida trycket som krävs för att vattenfylla de stora porerna. 

 
Då vatten samlas på ytan av en homogen profil och infiltrationen undersöks ses ofta att 
jordytan är mättad till ett djup på några millimeter eller centimeter. Under den mättade 
ytan sträcker en zon med uniform mättnadsgrad ut sig, den omättade zonen, och till sist  
en zon där vattenhalten minskar kraftigt med ökande djup och som slutar i våtfronten där 
vattenhaltsgradienten är så brant att det ser ut att vara en distinkt gräns mellan den våta 
jorden ovanför och den relativt torra jorden under den (se figur 13). Den branta 
gradienten kan förklaras med att flux, eller flöde, är en produkt av gradienten och 
konduktiviteten, och eftersom konduktiviteten minskar exponentiellt då jorden är omättad 
måste gradienten öka på liknande sätt för att ge ett visst flöde (Hillel, 1982). 
Om profilen undersöks kontinuerligt kommer det att ses att den nästan mättade 
transmissionszonen samt våtzonen och våtfronten breder ut sig kontinuerligt fast med 
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minskande hastighet. Figur 14 visar hur våtfronten från början brer ut sig likformigt åt 
alla håll pga. de kraftiga potentialgradienterna, men att det med tiden blir gravitationen 
som dominerar infiltrationen då gradienterna minskar i storlek (Hillel, 1982). 
Flera modeller har tagits fram för att förutsäga infiltration. Vissa är härledda från t ex 
Richards ekvation medan många har tagits fram empiriskt. Det som de empiriskt 
framtagna modellerna har gemensamt är att infiltrationen är högst i början då vatten 
börjar tränga ner i jordprofilen och minskar med tiden. För att hitta ekvationer som 
beskriver infiltrationen undersöks olika matematiska ekvationer för att se hur deras 
funktion m a p tid passar uppmätta data, varpå en fysisk förklaring av processen sedan tas 
fram. 
  

3 MATERIAL OCH METODER 
Som beskrivits kort i inledningen gick denna studie ut på att undersöka vilken 
bevattningsstrategi som lämpar sig bäst för sandiga jordar, och de som valdes var 
bevattning direkt på markytan och bevattning en bit ner i profilen med intervallen en 
timme varje dag eller fyra timmar var fjärde dag.  
 
Experimentplatsen utanför institutionen installerades 1995 och består av två gropar fyllda 
med två olika sorters sand med i stort sett uniform porstorleksfördelning, Baskarp och 
Nåntuna, där Baskarp är något mer grovtexturerad än Nåntuna. 
 
Bevattningssystemet som användes byggdes ihop av två långa matarledningar av 
polyeten och tolv droppslangar från Netafim som placerades över de två rutorna. 
Mätningar av vattenhalt, infiltration och tension utfördes, och vattenhaltsmätningar togs 
med två olika instrument, Thetaprobe och Profile Probe PR1/6, konduktivitet med 
Minidisk Infiltrometer och markvattentension med tensiometern T8. Efter bevattning 
direkt på markytan användes Thetaprobe då experimentdelen var avslutad genom att 
gräva diken mellan två dysor och mäta vattenhalten vid olika djup och infiltration mättes 
en gång per dag. Vattenhaltsmätningar då bevattning skedde längre ner i profilen tog 
kontinuerligt före och efter varje bevattningstillfälle med Profile Probe PR1/6 och 
infiltration mättes under de fyra första dagarna av experimentdelen. Markvattentension 
mättes enbart då den andra experimentdelen med bevattning nere i profilen var avslutad. 

3.1 Försöksutlägg  
Försöken bedrevs på lysimeterområdet utanför dåvarande Institutionen för 
Markvetenskap, SLU, där det finns två experimentgropar om två gånger fyra meter med 
två olika typer av sand, Baskarp och Nåntuna. Båda groparna är 1,4 m djupa med ett 
lager av grus under sanden för att leda bort perkolerat vatten. Experimentet var indelat i 
fyra strategier som testades på båda jordarna: 
 

• bevattning en timme varje dag med droppslangarna direkt på marken 
• bevattning fyra timmar var fjärde dag med droppslangarna direkt på marken 
• bevattning en timme varje dag med droppslangarna nedgrävda 30 cm. 
• bevattning fyra timmar var fjärde dag med droppslangarna nedgrävda 30 cm. 
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Figur 15. pF-kurva för Nåntuna (Hallgren, 1972). 

De två olika bevattningarna med droppslangarna direkt på marken utfördes under en 
inledande del av experimentet och pågick under åtta dagar, dvs. två bevattningstillfällen 
för fyradagarsstrategin, och bevattning med droppslangarna nedgrävda utfördes som en 
andra del och pågick under tolv dagar. Den totala applicerade vattenmängden var 
37,36mm under första delen av experimentet och 56,04mm under andra delen. 
 

3.2 BESKRIVNING AV JORDARNA 
Baskarpsanden har en nästan likformig partikelstorleksfördelning på mellan 0.06-0.2 mm 
medan Nåntunasanden har en mer spridd partikelstorlek och en lerhalt på 7 % (Stähli, 
1997).  
 
Figur 15 och 16 visar pF-kurvor för Nåntuna (kurva nr två i figuren) respektive en sand 
som kan jämföras med Baskarp (kurva nr ett i figuren). 
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Figur 17. Bevattningssystemet. 

 
 
Figur 16. pF-kurva som motsvarar Baskarp (kurva nr 1) (Hallgren, 1972). 

 
 

Under Stählis experiment bestämdes den 
mättade hydrauliska konduktiviteten till 
12-27 cm/h för Baskarp och 6-27 cm/h 
för Nåntuna (Stähli, 1997).  

3.3 BEVATTNINGSSYSTEMET 
Bevattningssystemet som använts består 
av två matarledningar (uppdelade i fyra 
delar som sedan kopplas ihop till två för 
att underlätta transport och placering av 
systemet) placerade över mitten av de 
två rutorna med fastsatta droppslangar, 
tre per 2x2 m, dvs. tolv stycken totalt (se 
figur 17). Rören som använts som 
matarledningar är gjorda av polyeten 
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Figur 20. ThetaProbe ML1 

 
Figur 18 Kopplingar 
och buntband 

 
Figur 19 Ändhuv då endast en matar- 
ledning användes. 

med en diameter på ca 2,5 cm. För att koppla ihop matarledningarna användes en t-
koppling, en rörböj och två raka kopplingar (se figur 18). Tre stycken ändhuvar 
användes: två i slutet av de två matarledningarna och en för att täppa igen en del av t-
kopplingen då enbart en matarledning användes under de olika delarna av experimentet 
(se figur 18 och 19). För att fästa droppslangarna i matarledningarna borrades tolv hål à 9 
mm på uträknade avstånd och droppslangarna fästes med buntband (se figur 31). 
Droppslangarna är av modell Super-Typhoon™ och kommer från Netafim. 
Innerdiametern är 15,7 mm och väggtjockleken är 0.38 mm. Dysorna är utplacerade med 
30 cm avstånd och bevattningsintensiteten är 3.5 l per meter och timme, vilket motsvarar 
4,67 mm per timme. 
Bevattningssystemet placerades tvärs över de två lysimeterrutorna med tre droppslangar 
på varje sida för varje sand (se figur 17 och 29 i kapitel 4.2.3) och på ena sidan testades 
strategin en timme per dag varje dag och på andra sidan testades strategin fyra timmar var 
fjärde dag. 

3.4 MÄTUTRUSTNING 

3.4.1 ThetaProbe vattenhaltsmätare typ ML1 
Vattenhaltsmätaren som användes till den 
första delen av experimentet är tillverkad av 
AT Delta-T Devices och mäter volymetrisk 
vattenhalt genom att mäta förändringar av 
den dielektriska konstanten i jorden som 
sedan omvandlas till en elektrisk signal som 
är proportionell mot jordens vattenhalt. 
Volymetrisk vattenhalt är ration mellan 
volymen vatten och jordprovets totala volym 
och har enheten m3/m3. 

ThetaProbe består av ett mäthus som innehåller en oscillator, vilken genererar en signal 
med frekvensen 100 MHz, och en intern ledare samt fyra ledare i rostfritt stål som sticks 
ned i jorden (se figur 20). De tre yttre ledarna, som är kopplade till instrumentets jord, 
bildar en elektrisk sköld runt signalledaren i mitten som fungerar som en förlängning av 
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den inre ledaren. Impedansen i den mittersta ledaren ändras beroende av den dielektriska 
konstanten och jonkonduktiviteten i jorden som den sticks ned i. Frekvensen hos signalen 
har valts så att effekten från jonkonduktiviteten är minimal och förändring i impedansen 
nästan enbart beror på den dielektriska konstanten. Om impedansen i den yttre ledaren 
skiljer sig från impedansen som genererats inuti mätaren kommer en del av signalen att 
reflekteras där den yttre ledaren möter instrumentkroppen. Den genererade och den 
reflekterade signalen kombineras längs den inre ledaren, vilket orsakar en elektrisk 
stående våg som förstärker eller förminskar spänningen som genereras av oscillatorn med 
en koefficient p. Denna reflektionskoefficient ges enligt 
 

        (22) 

 
där ZL är impedansen som alstras inuti instrumentet och ZM impedansen i ledaren som 
sticks ned i jorden. Den inre ledaren är gjord så att toppspänningen i början av ledaren är  
 

         (23) 
 
och toppspänningen där den inre ledaren möter den yttre är 
 

         (24) 
 
där a är amplituden som genereras av oscillatorn. Skillnaden i amplitud blir då 
 

 (25) 

 
Mätinstrumentet ger en utsignal som är proportionell mot skillnaden i amplitud, vilken är 
en funktion av impedanserna i ledarna, vilka i sin tur beror av den dielektriska konstanten 
i materialet de yttre ledarna sticks ner i. Den 
dielektriska konstantens storlek (80 för vatten, 3 för torr 
jord) beror mestadels på vattenhalten i jorden, och 
utsignalen är därmed ett mått på vattenhalten. 

3.4.2 Profile Probe PR1/6 
Profile Probe PR1/6 är även den tillverkad av AT 
Delta-T Devices och fungerar på ungefär samma sätt 
som ThetaProbe. En signal med frekvensen 100 MHz 
alstras och appliceras till paren av metallringar som är 
utplacerade längs staven och som utför mätningar på 
10, 20, 30, 40, 60 och 100cm djup (se figur 21). Ett 
elektromagnetiskt fält uppstår som sträcker ut sig ca 10 
cm i jorden. Vattenhalten i jorden bestämmer dess 
dielektriska egenskaper, och om dessa skiljer sig från 
det som genereras i instrumentets elektroniska delar 
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Figur 21 Profile Probe PR1/6 
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Figur 22 Minidisk Infiltrometer 

 
Figur 23 Påfyllning av vatten. 

kommer en del av den utskickade signalen att reflekteras tillbaka. Den reflekterade 
signalen kombineras med den utskickade signalen och stående vågor alstras. Amplituden 
hos den stående vågen mäts och utsignalen blir ett mått på vattenhalten i jorden. 
Speciellt utformade rör sätts ned i marken där mätningar ska genomföras, och PR1/6 förs 
sedan ned i dessa rör vid mätning. Plasten i rören påverkar inte det elektromagnetiska 
fältet som alstras av metallringarna. Något som däremot är väldigt avgörande för korrekta 
mätningar är att luftrum mellan plaströren och jorden minimeras av två anledningar. Den 
första är att sensorerna kommer att mäta i luften närmast röret istället för att mäta 
fuktigheten i jorden och den andra är att luft försvagar det elektromagnetiska fältet så att 
det inte når lika lång ut i jorden. När man borrar hål i jorden för att få ner plaströren är 
det därför viktigt att föra ner t-borren rakt och på ett sådant sätt att hålet inte blir 
konformat. 

3.4.3 Minidisk Infiltrometer 
Mätaren för hydraulisk konduktivitet och kumulativ infiltration är tillverkad av Decagon 
Devices och visas i figur 22. Den övre och undre kammaren fylls med vatten (se figur 23) 
och ett undertryck i den övre kammaren väljs genom att flytta röret i den övre kammaren 
uppåt eller nedåt enligt manualens riktlinjer. Ursprunglig volym i den undre kammaren 
noteras, varpå infiltrometern placeras på önskat mätställe (som måste vara någorlunda 
horisontellt och ha jämn yta) och volymen avläses med några sekunders mellanrum.  

 
De uppmätta volymerna och tiderna plottas mot varandra i ett Excel-blad som följer med 
infiltrometern och därur beräknas den kumulativa infiltrationen automatiskt enligt 
 

    (26) tCtCI 21 +=
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där C1 och C2 är parametrar med enheterna ms-1 respektive ms-1/2. I plottas sedan mot 
roten ur tiden och den vertikala infiltrationen beräknas sedan enligt 
 

         (27) 

 
Där C1 är lutningen på kurvan över den kumulativa infiltrationen och A är ett värde som 
relaterar van Genuchtens parametrar för en given jordtyp till undertrycket i infiltrometern 
och dess radie. A beräknas enligt 
 

     (28) 

 
för n ≥ 1.9 och 
 

      (29) 

 
för n < 1.9 där n och α är van Genuchtens jordparametrar, r0 är infiltrometerplattans radie 
och h0 är undertrycket vid plattans yta. För härledning och definition av van Genuchtens 
jordparametrar hänvisas till van Genuchtens (1980). För exempel på van Genuchtens 
parametrar för olika jordtyper, se instrumentets manual (METER Group, 2021). 
 

3.4.4 Tensiometer T8 
Tensiometern som användes i projektet är av modell T8 och kommer från UMS GmbH 
(se figur 25). En tensiometer består av en porös mätkopp, oftast av keramik, som är 
kopplad till en manometer genom ett rör där alla delar är vattenfyllda. När mätkoppen 
placeras i jorden där undertrycket ska mätas kommer vattnet inuti koppen i hydraulisk 
kontakt med markvattnet och ställer in sig i jämvikt med det. Innan tensiometern placeras 
i jorden är vattnet inuti den oftast vid atmosfärstryck, och eftersom markvatten oftast har 
lägre tryck än atmosfärstryck kommer en viss mängd vatten att sugas ut ur koppen, vilket 
ger en minskning av trycket inuti tensiometern. Detta undertryck visas av en manometer 
som kan vara ett enkelt vatten- eller kvicksilverfyllt u-rör, en vakuummätare eller en 
elektrisk omvandlare (se figur 24). 
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Figur 24. Olika slags tensiometrar (efter 
Hillel, 1982)  

Figur 25. Tensiometer T8. 

 
 
 
 
 
 
 

3.5

 HYDRUS2D 
Hydrus2D-modellen är framtagen av professor Jirka Simunek, dr. Mirek Sejna och dr. 
Rien van Genuchten vid Colorado School of Mines för U.S. Salinity Laboratory, U.S. 
Department of Agriculture. Modellen simulerar tvådimensionellt vattenflöde, 
värmetransport och rörelser hos lösta ämnen som kommer från första ordningens 
vittringsprocesser i jordar med varierande vattenhalt. För att simulera flöde vid olika 
vattenhalter används Richards ekvation och för värmetransport och transport av lösta 
ämnen används Fickiska konvektions-dispersionsekvationer. Ekvationen för vattenflöde 
tar hänsyn till sänkor i form av rotupptag av vatten, värmetransportekvationerna tar 
hänsyn till värmetransport genom ledning och konvektion med vatten i rörelse och 
ekvationerna för transport av lösta ämnen tar hänsyn till konvektiv-dispersiv transport i 
vätskefasen och diffusion i gasfasen. Transportekvationerna för lösta ämnen tar även 
hänsyn till följande: 

- ickelinjära reaktioner mellan den fasta fasen och vätskefasen då de inte är i 
jämvikt,  

- linjära jämviktsreaktioner mellan vätske- och gasfasen, samt  
- två första ordningens nedbrytningsreaktioner: en som är oberoende av lösta 

ämnen och en som ger koppling mellan olika lösta ämnen som är inblandade i 
sekventiella första ordningens nedbrytningsprocesser. 

 
Modellen används för att förutsäga flödesprocesser, värmetransport och 
transportprocesser för lösta ämnen som sker mellan jordytan och grundvattenytan. Den är 
särskilt användbar för att 1) förutsäga hur vatten och lösta ämnen rör sig i den omättade 
zonen och/eller i grundvattnet, 2) analysera laboratorie- eller fältexperiment som 
involverar flöde av vatten eller lösta ämnen och 3) extrapolera fram information från ett 
begränsat antal experiment för olika jord-, grödo- och klimatförutsättningar, men även för 
olika jordbeatbetnings- och bevattningsstrategier. 
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Figur 26. Randvillkor för flöden. 

Användaren guidas igenom inmatning av variabler såsom tidssteg vid simulering, 
jordartsparametrar, typ av flöde osv., och sedan ombeds användaren rita upp området 
som ska simuleras upp i den grafiska modulen Meshgen. I Meshgen anges om det finns 
källor, sänkor, om det är atmosfärstryck vid ytan, hur vattenhalten (eller tryckpotentialen) 
varierar i profilen och dylikt (se figur 26). När simuleringen är färdig ges resultaten i 
enkla xy-grafer, hastighetsvektorer och en flödesanimation som visar hur antingen 
tryckpotentialerna eller vattenhalterna har rört sig i profilen under simuleringstiden. 
 

HYDRUS2D består av följande moduler: 
HYDRUS2D: huvudprogrammet där variabelinmatning och resultatpresentation sker. 
Project Manager: En lista över redan existerande projekt där man även skapar nya eller 
kopierar projekt. 
MESHGEN2D: grafisk design och diskretisering av flödesdomänen 
BOUNDARY: Randvillkor och domänegenskaper 
HYDRUS2: Den faktiska modellen framtagen i FORTRAN som simulerar vatten, värme 
och multipla lösta ämnen i ett endimensionellt variabelt vattenmättat medium. 
GRAPHICS: Grafisk presentation av resultaten.  
 
De begränsningar som programmet har är att det bl.a. kan misslyckas för extremt 
ickelinjära problem. Numerisk instabilitet kan uppkomma för konvektionsdominerade 
transportproblem då man inte använder stabiliseringsmöjligheterna i programmet. 
Luftfasens effekt på vattenflöde bortses ifrån. 

4 UTFÖRANDE 

4.1 EXPERIMENTDEL 1 
Den första delen av experimentet gick ut på att placera droppslangarna på markytan och 
testa två olika strategier: bevattning en timme varje dag (4,67 mm/h, dvs 4,67mm vatten 
per dag) och bevattning fyra timmar var fjärde dag (4,67 mm/h i fyra timmar, d.v.s. 
18,68mm var fjärde dag). Fyra timmar var fjärde dag utfördes på de vänstra halvorna av 
lysimetergroparna och en timme varje dag på de högra, se figur 27 nedan. 
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Figur 27. De två lysimetergroparna med droppslangarna placerade över dem samt 
vilka strategier som utfördes var. Höger sida bevattnades en timme per dag, vänster sida 
fyra timmar var fjärde dag. På varje droppslag fanns sex dysor med 30cm mellanrum. 
 
Vid den första dagen av experimentet var båda matarledningarna inkopplade under en 
timme, och sedan kopplades den högra ur och enbart den vänstra användes under 
ytterligare tre timmar. Under de nästkommande tre dagarna användes bara den högra 
matarledningen en timme per dag. Sedan upprepades proceduren under fyra dagar till. 
Bevattning skedde därmed under sammanlagt åtta dagar, dvs två bevattningstillfällen för 
de vänstra halvorna. Total mängd vatten som tillförts under varje dysa var därmed 
37,36mm för båda bevattningsstrategierna. 
 
Under experimentets gång utfördes mätningar med Mini Disk Infiltrometer för att 
bestämma hydraulisk konduktivitet och infiltration och vid experimentets slut mättes 
vattenhalt med vattenhaltsmätaren ThetaProbe. För utförligare beskrivning av dessa 
moment, se följande kapitel. 

4.1.1 Infiltration 
Mätningar av infiltration utfördes med Minidisk Infiltrometern pga. dess behändiga 
storlek jämfört med en större infiltrometer. Ett undertryck på två cm i den övre 
kammaren valdes enligt manualens instruktioner och mätningar utfördes på platser som 
inte skulle användas för vattenhaltsmätningar för att inte störa mätvärden, dvs. oftast nära 
dysor ute i hörnen. Tider observerades under jämna volymsintervall och mätningar togs 
under i snitt 1,5 minut för Nåntuna och 40-60 s för Baskarp. Mätningar skedde så nära en 
dysa som möjligt precis före experimentets start, för att få ett referensvärde, samt under 
varje dag av experimentet för att se om infiltrationen ändrade sig under experimentets 
gång för de fyra olika experimentrutorna. 
 
De uppmätta värdena på volym och de motsvarande tiderna plottades mot varandra i 
Excel-arket som följer med infiltrometern och den vertikala infiltrationen beräknades ur 
lutningen på kurvan i det resulterande diagrammet. 
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Figur 28. Mätpunkter för vattenhalt i de 
två lysimetergroparna. Pilar 1, 2 och 3 är 
gropar mellan två dysor på samma 
droppslang (här illustrerade som punkter på 
droppslangarna) där pilens riktning visar på i 
vilken riktning mätningarna togs, 4, 5 och 6 
mellan dysor på två olika droppslangar. 
Mätningar togs på 5-10, 10-15, 15.20, 20-25 
& 25-30cm djup med fyra (1, 2, 3) eller åtta 
4+5, 6) mätpunkter i varje grop 

 
Figur 29. Rör för mätning av 
Vattenhalt. 

4.1.2 Vattenhaltsmätning 
Mätning av vattenhalt utfördes två 
dagar efter avslutad bevattning 
p.g.a. dåliga väderförhållanden. 
För att kunna se en eventuell 
våtfront under dysorna grävdes 
avlånga gropar mellan två dysor 
på samma droppslang (pil 1, 2 och 
3 i figur 28 som visar vilken 
riktning groparna grävdes i) samt 
mellan två dysor på två olika 
droppslangar på flera olika platser 
(4, 5 och 6 figur 28). Mätningar av 
vattenhalt skedde på 5-10, 10-15, 
15-20, 20-25 och 25-30 cm djup i 
alla gropar med ett antal 
mätpunkter i varje grop där antalet 
anpassades efter groparnas längd 
(fyra mätpunkter mellan två dysor 
på samma droppslang, åtta 
sammanlagt mellan dysor på två 
olika droppslangar). Mätningar 
togs helt enkelt genom att sticka 
ner Thetaprobes ledare i 
mätpunkten och läsa av värdet 
som gavs direkt i m3/m3. 

4.2 EXPERIMENTDEL 2 
Den andra delen av experimentet utfördes på samma sätt som den första fast med 
droppslangarna nedgrävda 30 cm ner i profilerna. Experimentet pågick dessutom under 
tolv dagar istället för åtta. Den totala mängden vatten som tillförts under varje dysa var 
alltså 56,04mm. Infiltration och konduktivitet mättes på samma sätt som ovan och 
vattenhalten mättes kontinuerligt i fasta punkter med Profile Probe PR1/6. Vid 
experimentets slut mättes även markvattentensionen på utvalda platser för att se om 
sandarna hade någon förmåga att få vatten att stiga från en nedgrävd vattenkälla, dvs om 
vatten från en nedgrävd dysa på en droppslang kunde stiga i rotzonen. 

4.2.1 Infiltration 
Eftersom vattenhaltsmätningen skedde på samma 
ställe under hela andra delen av experimentet 
kunde infiltration mätas vid vilken dysa som helst 
där inte vattenhaltsmätning pågick. Mätningar togs 
på exakt samma sätt som under del ett, se 4.1.1. 

4.2.3 Vattenhaltsmätning 
Fyra rör per experimentruta, dvs. 16st totalt, stacks 
ner på utvalda platser. För att eventuellt kunna se 
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Figur 31. Mätpunkter för tensionsmätning vid olika djup. 

 
Figur 30. Rörplacering. 

en våtfront placerades fyra rör på en linje mellan två droppslangar: två rör så nära två 
dysor som möjligt samt två rör med jämna mellanrum mellan droppslangarna (se figur 
29). Mätning skedde precis innan bevattning påbörjades och precis efter det att 
bevattningen avslutades, d.v.s. varje dag för de högra halvorna och var fjärde dag för de 
vänstra, genom att föra ner Profile Probe i rören och lagra värdena. För placering av 
rören, se figur 30. 

 

4.2.4 Markvattentension 
Markvattentension mättes på tre ställen per experimentruta, dvs på 12 ställen totalt. 
Mätningar togs genom att borra ett hål till önskat djup, sticka ner tensiometern, försöka se 
till att sanden slöt tätt kring mätkroppen och sedan vänta på att mätvärdet skulle 
stabilisera sig, något som tog ca tio minuter per mätpunkt. Sedan drogs tensiometern upp 
igen och hålets djup ökades, varpå samma procedur upprepades. Mätningar togs på 
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djupen 5, 10, 15 och 20 cm precis vid dysan och på en linje rakt ut från dysan med tio cm 
mellanrun (se figur 31).  

4.3 MODELLERING 
Eftersom frågeställningen kring Hydrus2D endast var huruvida det är ett bra verktyg för 
att simulera olika bevattningsstrategier eller inte sattes evaporation, precipitation och 
transpiration till noll eftersom man bara var intresserad av att se hur våtfronten från 
dysorna ser ut, alltså hur det tillförda vattnet rör sig i profilen. En jordart som var ett 
ungefärligt mellanting mellan Baskarp och Nåntuna användes för simuleringen, även det 
för att syftet inte var att modellera exakt efter jordarterna, utan för att bestämma om 
modelleringar med Hydrus2D kan vara användbara som beslutsstöd. 
Ett nytt projekt skapades och egenskaper hos körningen matades in i listan (se figur 32) 
enligt följande: 
 
Main Processes: Vattenflöde 
bockades för. 
Geometry Information: 
Längdenheter valdes till cm, 
Geometrityp till generell, Typ av 
flöde till vertikalt och i Soil 
Profiles valdes en jordart och ett 
lager. 
Time Information: Tidsenheter 
sattes till timmar, Time-variable 
boundary conditions bockades 
för och antal variabla randvillkor 
sattes till 6. I Time discretization 
sattes starttiden till 0, sluttiden 
till det antal timmar som 
simuleringen skulle pågå under, 
initialt tidssteg för beräkningarna 
till 0,001, minsta tidssteg till 
0,00001 och största tidssteg till 1. 
Print Information: Antal 
utskriftstidpunkter valdes till 90 
och genom att klicka på knappen 
”Select print times” valdes vilka 
tidpunkter under simuleringen som skulle visas i resultaten. 
Iteration Criteria: ändrades inte, utan defaultvärden genererade av programmet 
användes. 
Soil Hydraulic Model: van Genuchten – Mualem och No hysteresis bockades för. 
Water Flow Parameters: Jordarten sand valdes (K = 712,8 cm/dygn = 29,7 cm/h, van 
Genuchtens parameterar n = 2,68 och a = 0,145cm-1). 
Time Variable Boundary Conditions: under Time valdes de tidpunkter då det händer 
något med bevattningen. För fyradagarsstrategin blir detta vid fyra timmar (bevattning 
stängs av), 96 timmar (bevattning sätts på), 100 timmar (bevattning stängs av), 192 
(bevattning sätts på), 196 (bevattning stängs av) och 288 timmar (sluttid). På liknade sätt 

 
Figur 32. Överblick över Hydrus2D:s huvudprogram. 
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blir endagsstrategin (som simulerades under fyra dygn) 1, 24, 25, 48, 49 och 72 timmar. 
Evaporation, transpiration och precipitation (regn) sattes till noll (se förklaring ovan) och 
under rGWL anges hur stort flödet är vid de tidpunkter man angivit att något händer 
under Time. Negativt värde betyder utflöde från en källa och enheten är längd per tid. 
Eftersom cm och timmar valdes under Time Information måste bevattningsintensiteten 
också anges med dessa enheter, och ett dubbelt så stort värde jämfört med den verkliga 
intensiteten under experimenten valdes för att se tydliga resultat, dvs 1 cm/h. 
 
FEM-editor; Lämplig storlek för fönstret och noderna ställdes in under Tools – Grid 
settings och knappen Set Viewport. Därefter ritades simuleringsområdet, dvs. profilen i 
genomskärning, upp m.h.a. linjer och dysan på droppslangen motsvarades av en cirkel 
vid bevattning nere i profilen och en båge för ytbevattning. Sedan sattes antal 
observationspunkter längs perimetern samt hur tätt de skulle sitta kring olika hörn genom 
att trycka på knappen ”Edit boundary points”. Störst mätpunktsdensitet sattes kring 
dysornas position för att få störst noggrannhet där. För att skapa nätet som diskretiserar 
det tvådimensionella området som ritats upp inför beräkningarna användes ”Edit FEM-
mesh” och sedan ”make mesh”. 
 
Boundary Conditons editor: Här anges var flöde sker och av vilken sort det är. 
Konstant flöde angavs kring dysan, d.v.s. samma flöde under hela bevattningen, och en 
körning med ”free drainage” längs botten på profilen testades först, men det 
överensstämde inte med verkligheten, där vattenhalten höll sig konstant längs botten, 
varpå ”no flow” valdes där. För att få begynnelsevärden på potentialen i profilen valdes 
Conditions – Initial conditions ur menyn. Hela områdes valdes och under Set values 
valdes Linear distribution med -100 m och 0 m som potential vid markytan respektive i 
botten på profilen. 
 
Därefter sparades alla värden och simuleringen utfördes.  

5 RESULTAT OCH DISKUSSION 

5.1 DEL 1 – droppslangar på markytan 
Del ett av experimentet var bevattning med droppslangarna placerade direkt på markytan 
och bevattning skedde med två olika intervall: en timme varje dag på en del av 
lysimeterområdet och fyra timmar var fjärde dag på den andra delen. Infiltration mättes 
varje dag och vattenhalten mättes efter experimentdelens avslutande. 

5.1.1 Infiltration 
Infiltrationen, vilken mättes genom att ta fram den hydrauliska konduktiviteten, mättes 
under en dysa varje dag för de fyra experimentrutorna, men det enda som gick att se var 
att den inte ändrade sig särskilt mycket med tiden. En liten skillnad sågs mellan innan 
experimentet började och när sanden blivit våt, men annars varierade den hydrauliska 
konduktiviteten i stort sett inte alls. Konduktiviteten under första delen av experimentet 
redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4 Hydraulisk konduktivitet för de olika strategierna. 
Nåntuna,  
4-dagarsstrategi 

Nåntuna, 1-dagsstrategi 

Dag Infiltration 
(cm/h) 

Dag Infiltration 
(cm/h) 

0 12,4 0 12,0 
1 9,2 1 9,2 
2 8,4 2 8,4 
3 10,0 3 8,8 
4 8,8 4 8,4 
5 9,0 5 8,8 
6 9,4 6 9,0 
7 9,2 7 9,2 
8 10 8 8,8 
  
Baskarp, 
4-dagarsstrategi 

Baskarp, 1-dagsstrategi 

Dag Infiltration (cm/h) 
0 54,4 Dag Infiltration 

(cm/h) 
1 49,0 0 54,8 
2 48,6 1 52,6 
3 42,8 2 49,4 
4 51,2 3 50,6 
5 53,6 4 50,2 
6 50,2 5 51,4 
7 50,6 6 50,6 
8 49,4 7 48,4 
    

 
Stähli bestämde, vilket tidigare nämnts i beskrivning av jordarna, den mättade 
hydrauliska konduktiviteten till 12-27 cm/h för Baskarp och 6-27 cm/h för Nåntuna 
(Stähli, 1997). Eftersom Stähli  använt andra metoder för att ta fram mättad konduktivitet 
går det inte att jämföra värden rakt av. Ett exempel på detta är att Stähli bl.a. använde sig 
av kolumnförsök med övertryck vid kolumnytan medan ett undertryck på -2 cm användes 
vid dessa mätningar, vilket ger något lägre värden på infiltration. Ritzema (1994) gav 
värden för typiska konduktiviteter för olika slags jordar i meter per dygn i sin avhandling. 
Tittar man på ett genomsnittligt uppmätt värde för Baskarp och Nåntuna och räknar om 
från cm/h till m/dygn fås värden på 12m/dygn för Baskarp och 2,4m/dygn för Nåntuna, 
vilket enligt Ritzema (1994) betyder att Baskarp klassas som grov sand och Nåntuna som 
mediumsand. 
  
Data på uppmätta tider och volymer med tillhörande lutning på kurvan som plottats i 
Excel-arket som följer med Minidisk Infiltrometern, varur den vertikala infiltrationen 
beräknas, visas i Bilaga 3. 
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Såhär i efterhand var det kanske inte så intressant att mäta varje dag, annat än för att få 
många repetitioner av mätningarna, eftersom den mättade hydrauliska konduktiviteten 
inte ändrar sig, och det är just detta som mättes eftersom mätningar togs precis under 
dysorna. 

5.1.2 Vattenhalt 
Som tidigare nämnts i utförandekaptilet kunde inte mätningar av vattenhalt utföras förrän 
två dagar efter avslutad bevattning vid experimentdel ett pga. dåliga väderförhållanden.  
Horisontellt vid olika djup varierade vattenhalten i stort sett inte alls och plottades värden 
såg diagrammen i princip likadana ut. Det enda som kunde utläsas var att vattenhalten 
ökade med djupet samt att Baskarp hade en något högre vattenhalt för fyradagarsstrategin 
(se figur 35). Om detta verkligen stämmer är något tveksamt. Baskarp har sämre 
vattenhållande förmåga jämfört med Nåntuna, vilket är tydligt om man jämför resultaten 
av vattenhaltsmätningarna i figurerna nedan. Samma vattenmängd tillfördes under både 
endags- och fyradagarsstrategin, så vad den högre vattenhalten beror på är okänt. 
Nåntuna har högre vattenhalt generellt för båda strategierna, vilket stämmer överens med 
den högre vattenhållande förmågan, medan värdena för Baskarp endagsstrategi (figur 36) 
med största sannolikhet ligger närmare sanningen. I vissa fall kan man eventuellt skönja 
en svag våtfront 10-15 cm ner i profilen, men om det verkligen är en våtfront är svårt att 
säga eftersom en något förhöjd vattenhalt uppmättes även mitt emellan dysorna på vissa 
platser. Variationen beror antagligen på osäkerhet vid mätningarna, inte på någon större 
skillnad i vattenhalt. Detta gäller särskilt för mätningarna i Nåntuna där det i princip inte 
går att se något alls. 
Förseningen på två dagar innan mätningar utfördes resulterade med största sannolikhet i 
att det inte går att se någon tydlig våtfront runt dysorna eftersom det mesta av vattnet 
hunnit perkolera förbi rotzonen och fördela sig jämnt i profilen. Att man i den andra 
delen av experimentet, där vattenhalt mättes kontinuerligt under hela försöksperioden, 
såg att alla tecken på bevattning i stort sett var borta 24 timmar efter bevattning stöder 
detta resonemang.  
Nedan visas några typiska utseenden hos vattenhaltsfördelningen i profilerna, se figur 33-
36. Det såg i princip likadant ut för alla platser och plats 3 för Nåntuna och plats 2 för 
Baskarp har valts som exempel (för placering av plats 3 och 2, se kapitel 4.1.2). 
Vattenhalterna ges i 10-3 m3/m3 där 100 motsvarar 10% vattenhalt.  Dysornas placering är 
10cm ovanför de två övre hörnen i diagrammen. För samtliga vattenhaltsmätningar med 
tydliga vattenhaltsangivelser, se Bilaga 1. 
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Figur 33. Vattenhalt vid olika djup, Nåntuna, 4-dagarsstrategi plats 3, anges i 10-3 
m3/m3. Dysornas placering är 10cm ovanför övre högra och vänstra hörnet. Mätningar 
utförda två dagar efter avslutade bevattning. 

 
Figur 34. Vattenhalt vid olika djup, Nåntuna 1-dagsstrategi, plats 3, anges i 10-3 
m3/m3. Dysornas placering är i övre högra och vänstra hörnet. Mätning utfördes två dagar 
efter avslutad bevattning. 
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Figur 35. Vattenhalt vid olika djup, Baskarp, 4-dagarsstrategi plats 2, anges i 10-3 
m3/m3. Dysornas placering är i övre högra och vänstra hörnet. Mätning utfördes två dagar 
efter avslutad bevattning. 
 

 
Figur 36. Vattenhalter vid olika djup, Baskarp, 1-dagsstrategi plats 2, anges i 10-3 
m3/m3. Dysornas placering är i övre högra och vänstra hörnet. Mätning utfördes två dagar 
efter avslutad bevattning. 
. 
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Figur 37. Rörplacering. 

5.2 DEL 2 – droppslangar nedgrävda 30cm 
Del två av experimentet var bevattning med droppslangarna nedgrävda 30cm i profilen 
och bevattning skedde med två olika intervall: en timme varje dag på en del av 
lysimeterområdet och fyra timmar var fjärde dag på den andra delen. 

5.2.1 Infiltration 
Precis som för första delen av experimentet varierade inte infiltrationen särskilt mycket, 
och mätningarna avbröts därför efter det första fyradagarsintervallet. Resultaten redovisas 
i tabell 6 nedan. 
 

Tabell 6 Infiltration under de första fyra dagarna av del två 
Nåntuna 4-dagarsstrategi Nåntuna 1-dagsstrategi 
Dag Infiltration 

(cm/h) 
Dag Infiltration 

(cm/h) 
1 12,4 1 12,0 
2 13,0 2 12,6 
3 12,0 3 13,0 
4 13,0 4 12,4 
 
Baskarp 4-dagarsstrategi Baskarp 1-dagsstrategi 
Dag Infiltration 

(cm/h) 
Dag Infiltration 

(cm/h) 
1 52,2 1 59,8 
2 54,4 2 59,8 
3 52,8 3 58,2 
4 55,8 4 59,0 

 
Det observerades aldrig att vattnet lyckades stiga upp till markytan under bevattning, 
vilket gör att sanden var i stort sett torr vid ytan genom hela experimentet, något som 
antagligen är anledningen till att infiltrationen inte ändrades. Fullständig redovisning av 
mätvärden visas i Bilaga 3. 

5.2.2 Vattenhalt 
Under Utförande beskrevs hur rör för 
vattenhaltsmätning placerades på rad 
mellan två dysor på två olika slangar för 
att kunna se en tvådimensionell våtfront 
från de två dysorna. Mätningarna från de 
fyra rören kombinerades i ett diagram, se 
figurer nedan. För att lättare kunna följa 
redogörelsen av vattenhaltsmätningarna 
presenteras här rörens placering igen i 
figur 37.  
 
Mätningar av vattenhalt utfördes precis 
innan och direkt efter bevattning för alla 
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strategier, och resultaten blev mycket tydligare än under experimentdel ett. En tydlig 
våtfront sågs direkt efter mätningar och det var också tydligt att i stort sett alla spår av 
bevattning var borta 24 timmar senare, d.v.s. precis innan nästa bevattning för 
endagsstrategin. 
 
I figurerna nedan, där dysorna befinner sig längt till höger och längst till vänster på 30cm 
djup, visas typiska vattenhalter precis innan och direkt efter bevattning för att kunna göra 
en enkel jämförelse.  
Först görs en jämförelse av fyradagarsstrategierna. Efter det första bevattningstillfället  
för Nåntuna (se figur 38 och 39 nedan) kan man tro att en ganska tydlig våtfront syns, 
men det beror på att skalan är något missvisande. Tittar man på figurerna för vattenhalt 
för Nåntunas 4-dagarsstrategi före och efter första bevattningen verkar det som om 
vattenhalten är något förhöjd under dysan vid rör n4 (längst till höger i figuren) eftersom 
det ser ut som om vattenhalten är högre efter bevattning lite högre upp i profilen, men 
tittar man noggrannare på angivelserna för vattenhalter vid de olika djupen i figurerna ser 
man att det är något tveksamt. Visserligen har linjen för 0,3 m3/m3 (motsvarar 30% 
vattenhalt) rört sig en aning uppåt, men linjen för 0,4 m3/m3 (40% vattenhalt) har å andra 
sidan rört sig något längre ned och stegen mellan vattenhalterna blir mer därmed mer 
utdragna, vilket ger illusionen av att vattenhalten är mycket högre efter bevattning. 

  
Figur 38. Nåntuna 4-dagarsstrategi före    Figur 39. Nåntuna 4-dagarsstrategi  
första bevattningen, vattenhalt i m3/m3.    Efter första bevattning, vattenhalt i m3/m3. 
 
 
En svag förhöjning närmast dysan vid rör n4 (30 cm djup, Nåntunasanden) ses dock efter 
andra och tredje bevattningen (se figur 40-43 nedan). Man ser också en viss horisontell 
utbredning i profilen efter bevattning. 
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Figur 40. Nåntuna, 4-dagarsstrategi Figur 41. Nåntuna, 4-dagarsstrategi 
före andra bevattningen, enhet m3/m3. efter andra bevattningen, enhet m3/m3. 

 
Figur 42. Nåntuna, 4-dagarsstrategi Figur 43. Nåntuna, 4-dagarsstrategi 
före tredje bevattningen, enhet m3/m3. efter tredje bevattningen, enhet m3/m3. 
 
För Baskarps 4-dagarsstrategi (figur 44-49) gick det inte att se någon direkt förhöjning av 
vattenhalten, vilket eventuellt kan bero på att vattnet redan hunnit fördela sig jämnare 
över profilen. För vattenhalter för hela bevattningsintervallet, se Bilaga 2. 
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Figur 44. Baskarp, 4-dagarsstragegi, Figur 45. Baskarp, 4-dagarsstrategi, 
före första bevattning, enhet m3/m3.  Efter första bevattning, enhet m3/m3. 
 
 
 

 
Figur 46 Baskarp, 4-dagarsstragegi, Figur 47 Baskarp, 4-dagarsstrategi, 
före andra bevattning, enhet m3/m3.  Efter andra bevattning, enhet m3/m3. 
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Figur 48. Baskarp, 4-dagarsstragegi, Figur 49. Baskarp, 4-dagarsstrategi, 
före tredje bevattning, enhet m3/m3.  Efter tredje bevattning, enhet m3/m3. 
 
För de båda 1-dagsstrategierna sågs en förhöjning i vattenhalt närmast dysorna direkt 
efter bevattning väldigt tydligt för både Baskarp och Nåntuna, något som visas i figur 50-
53 nedan. 
 

  
Figur 50. Nåntuna 1-dagsstrategi före     Figur 51. Nåntuna 1-dagsstrategi efter  
första bevattningen, enhet m3/m3.     första bevattningen, enhet m3/m3. 
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Figur 52. Baskarp 1-dagsstrategi före     Figur 53. Baskarp 1-dagsstrategi efter 
första bevattningen, enhet m3/m3.     första bevattningen, enhet m3/m3. 
 
 
Att det bara gick att se en förhöjning vid rör n5 (0 cm i bredd) i Nåntunasanden samt att 
vattenhalten var markant lägre, särskilt vid ytan, vid n8 (80 cm i bredd, se figur 50 och 
51) beror på att sanden inte slöt helt tätt kring röret som vattenhaltsmätaren sticks ned i, 
något som förklarades i teorikapitlet. Detta kan också vara förklaringen till att man inte 
tydligt ser två våtfronter från båda dysorna på höger och vänster sida i de flesta 
diagrammen. För vattenhalter för hela bevattningsintervallet, se Bilaga 2. 
 
Att det inte gick att se en mer markant förhöjd vattenhalt eller våtfront för 
fyradagarsexperimenten är något förvånande eftersom bevattningsintensiteten var fyra 
gånger högre (4,67 mm/h i fyra timmar) än för endagsstrategierna (4,67 mm/h under en 
timme). Före bevattningen för endagsstrategierna ser man att vattenhalten gått tillbaks till 
de ursprungliga värdena, vilket betyder att hela vattengiven går ner i profilen på ett dygn. 
Det går även att se att vattnet inte stigit nämnvärt ovanför dysorna, vilka var placerade på 
30 cm djup. 

5.2.3 Markvattentension 
Pga. ihållande regn blev mätningarna av markvattentension även de försenade. Eftersom 
vattenhaltsmätningarna visat att våtfronten försvinner på mindre än ett dygn gick det inte 
att se något särskilt, utan tensionen var ungefär lika stor på olika avstånd från dysorna 
och minskade när man kom längre ner i profilen. Uppmätta värden på tensionen visas i 
tabell 7. 
 
Tabell 7 Resultat av markvattentensionsmätningarna 
Nåntuna 4-dagarsstrategi Nåntuna 1-dagsstrategi 
 Tension (m) vid avstånd från 

dysan i cm 
 Tension (m) vid avstånd från dysan i 

cm 
Djup (cm) 10 cm 20 cm 30 cm Djup (cm) 10 cm 20 cm 30 cm 
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5-10 -0,20 -0,12 -0,22 5-10 -0,12 -0,13 -0,12 
10-15 -0,08 -0,08 -0,08 15-20 -0,07 -0,09 -0,07 
15-20 -0,09 -0,07 -0,05 25-30 -0,05 -0,05 -0,04 
30 -0,10 -0,05 -0,05 30-35 -0,03 -0,03 -0,03 
35 -0,05 -0,05 -0,05 40-45 -0,03 -0,03 -0,03 
40 -0,04 -0,04 -0,04     
 
Baskarp 4-dagarsstrategi Baskarp 1-dagsstrategi 
 Tension (m) vid avstånd från 

dysan i cm. 
 Tension (m) vid avstånd från dysan i 

cm 
Djup (cm) 10 cm 20 cm 30 cm Djup (cm) 10 cm 20 cm 30 cm 
5-10 -0,34 - -0,13 5-10 -0,19 -0,16 -0,33 
10-15 -0,06 -0,17 -0,11 10-15 -0,12 -0,14 -0,08 
20 -0,14 -0,12 -0,10 15-20 - -0,15 - 
30 -0,07 -0,10 -0,08 20-25 -0,15 - -0,13 
40 -0,10 -0,09 -0,08 25-30 - -0,13 - 
50-55 -0,10 -0,09 -0,07 30-35 -0,12 - -0,12 
    35-40 - -0,15 - 
    45-50 -20 -18 -17 
 
Den enda tendensen som verkar finnas är som sagt att tensionen sjunker med djupet. 
Tittar man t ex på pF-kurvan för Nåntuna (se figur 15) ser man att ett tensionsvärde på -
0,20 m överst i Nåntunasanden, vilket motsvarar ett pF på 1,3, ska ge en vattenhalt på ca 
0,39 m3/m3 och ett tensionsvärde på -0,04 m3/m3, vilket motsvarar ett pF på 0,6, ska ge en 
vattenhalt på ca 0,41 m3/m3. Detta stämmer inte helt överens med uppmätta värden på 
vattenhalten under samma dag (26/10) där vattenhalterna för dessa djup (ca 5cm resp. ca 

 
Figur 55. Vattenhalt Nåntuna 4-dagarsstrategi efter sista bevattning, enhet m3/m3 
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35cm) var ca 0,10 resp. 0,20 m3/m3, vilket visas i figur 55 ovan. 
 
För Baskarp, vars pF-kurva visas i figur 16 och vattenhaltsmätningarna för samma dag i 
figur 56 nedan, motsvarar ett tensionsvärde på -0,30 m, vilket betyder ett pF på ca 1,5, en 
vattenhalt på ca 0,06 m3/m3 och ett tensionsvärde på -0,10 m, vilket betyder ett pF på 1, 
en vattenhalt på ca 0,27 m3/m3. Dessa värden stämmer lite bättre överens med de 
uppmätta vattenhaltsvärdena som på samma djup var ca 0,05-0,10 resp. ca 0,25 m3/m3. 
 

 
Figur 56. Vattenhalt Baskarp 4-dagarsstrategi efter sista bevattning, enhet m3/m3. 
 

5.3 MODELLERING 
Det första som kan nämnas om modelleringen och dess resultat var att det var 
förhållandevis komplicerat och tidskrävande att ta fram värden på parametrar som liknar 
verkligheten. Den vertikala infiltrationen var framför allt inte lika snabb, trots att den 
hydrauliska konduktiviteten som användes var ett medelvärde (29 cm/h) av de som 
uppmättes för Baskarp och Nåntuna. Den kapillära stighöjden var också större i 
modelleringen än i experimentet, något som kommer diskuteras nedan. Anledningen till 
att ett medelvärde användes har nämnts tidigare, och det var alltså att syftet inte var att 
modellera de givna jordarna exakt, utan att ta reda på om Hydrus2D är ett bra verktyg för 
liknande simuleringar och om det kan användas som beslutsstöd när bevattningsstrategier 
ska bestämmas.  
Dimensionerna på den modellerade profilen är 1x1 m, och en horisontell spridning av 
vatten vid ytan som visas i figurerna nedan (en vätning av jorden ca 30 cm i diameter från 
dysan) var ungefär desamma som observerades under experimentets gång.  
 
För 1-dagsstrategin med droppslangarna på ytan gav modellen en potentialutbredning 
efter ett halvt respektive ett dygn efter tredje bevattningen enligt figur 57 och 58 nedan. 
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Skalan är angiven som tryckpotential, d.v.s. i centimeter vattenpelare. Ett negativt värde 
betyder att jorden är omättad. 
 

 
Figur 57. Modellerad 1-dagsstrategi med droppslangar direkt på marken 12 timmar 
efter tredje bevattningstillfället med tryckpotential i centimeter vattenpelare. Figuren 
visar ett tvärsnitt på 1x1m. 
 

 
Figur 58. Modellerad 1-dagsstrategi med droppslangar direkt på marken 24h efter 
tredje bevattningstillfället med tryckpotential i centimeter vattenpelare. Figuren visar ett 
tvärsnitt på 1x1m. 
 
För fyradagarsstrategin med droppslangarna på ytan gav modellen en potentialspridning i 
profilen 10 respektive 26 timmar efter tredje bevattningen enligt figur 59 och 60 nedan. 
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Figur 59. Modellerad 4-dagarsstrategi, droppslangarna placerade på markytan 10h 
efter tredje bevattningstillfället med tryckpotentialskala i centimeter vattenpelare. Figuren 
visar ett tvärsnitt på 1x1m. 
 
 

 
Figur 60. Modellerad 4-dagarsstrategi, droppslangarna placerade på markytan 26h  
efter tredje bevattningstillfället med tryckpotentialskala i centimeter vattenpelare. Figuren 
visar ett tvärsnitt på 1x1m. 
 
Tyvärr är det svårt att jämföra med vattenhaltsmätningarna från del 1 eftersom de inte 
visade något markant över huvud taget, så alla jämförelser är gjorda mot del två där 
vattenhalten mättes kontinuerligt. Det hade varit intressant att lägga till ännu en dysa 30 
cm ifrån den första i modelleringen för att se hur de två våtfronterna interagerade med 
varandra. Som spridningen från en dysa ser ut kan det mycket väl vara så att det inte går 
att se någon våtfront på det djup som vattenhaltsmätningarna togs efter den första 
experimentdelen eftersom de gått i varandra. Hur våtfronter från två olika dysor 
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interagerar med varandra har bl.a. undersökts av Kandelous et al. (2011) där man utifrån 
fältdata modellerade hur våtfronterna från två närliggande dysor betedde sig. Det man 
kom fram till var att den typ av modellering som använts i det här arbetet, dvs en plan, 
tvådimensionell modell, inte är tillräcklig för att beskriva vattenflödet när våtfronterna 
börjar gå i varandra. Enligt data från både experiment och modellering verkar dock den 
vertikala infiltrationen vara mycket högre än den horisontella för Nåntuna och Baskarp, 
så det är osäkert hur mycket våtfronterna interagerat med varandra. En djupare och mer 
detaljerad undersökning av detta hade i så fall behövt utföras för att kunna säga säkert. 
 
För modelleringen av bevattning med nedgrävda droppslangar blev stigningen av vatten 
ovanför dysan högre (ca 10-15 cm) än vad som observerats i experimenten, men nådde 
inte ytan. Den kapillära stighöjden i den modellerade jorden är alltså högre än i jordarna 
som använts i experimentet eftersom ingen sådan stigning kunde ses vid mätning av 
vattenhalt. Infiltrationen vertikalt verkade gå långsammare än experimentella data av 
vattenhalten och illustreras av spridningarna efter ca ett halvt och ett dygn efter tredje 
bevattningen för 1- och 4-dagarsstrategierna i figur 61-64 nedan, vilket också kopplas till 
konduktivitet och vattenhållande förmåga. Anledningen till skillnader i infiltration och 
kapillär stighöjd beror på att modelleringen gjordes med standardvärden för konduktivitet 
och van Genuchtens parametrar. För att få en bättre överensstämmelse med verkligheten 
behöver man spendera mycket mer tid på att få parametrarna rätt utifrån den jordart man 
har. Från jordarnas pF-kurvor kan den faktiska kapillära stighöjden utläsas och jämföras 
med van Genuchtens parametrar i modellen för att se till att de stämmer bättre överens. 
Man behöver också se över randvillkoren mer noggrant, hur tryckfördelningen faktiskt 
ser ut i jordprofilen. I simuleringen sattes t.ex. trycket lika med noll på en meters djup, 
d.v.s. 100% vattenhalt, när de uppmätta värdena enligt experimentet låg på 70% 
vattenhalt, vilket givetvis kommer ge skillnader. 
För en fullständig redovisning av spridningen hos alla strategier, se Bilaga 4. 
 

 
Figur 61. Modellerad 1-dagsstrategi, droppslangarna nedgrävda 30cm i profilen 12h 
efter tredje bevattningstillfället med tryckpotentialskala i centimeter vattenpelare. Figuren 
visar ett tvärsnitt på 1x1m. 
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Figur 62. Modellerad 1-dagsstrategi droppslangarna nedgrävda 30cm i profilen 24h 
efter tredje bevattningstillfället med tryckpotentialskala i centimeter vattenpelare. Figuren 
visar ett tvärsnitt på 1x1m. 
 

 
Figur 63. Modellerad 4-dagarsstrategi, droppslangarna nedgrävda 30cm i profilen 
10h efter tredje bevattningstillfället med tryckpotentialskala i centimeter vattenpelare. 
Figuren visar ett tvärsnitt på 1x1m. 
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Figur 64. Modellerad 4-dagarsstrategi, droppslangarna nedgrävda 30cm i profilen  
26h efter tredje bevattningstillfället med tryckpotentialskala i centimeter vattenpelare. 
Figuren visar ett tvärsnitt på 1x1m. 
 
Andra delen av experimentet är som sagt något lättare att jämföra med modelleringen 
eftersom resultaten är lite tydligare. I figur 65 och 66 nedan visas den uppmätta 
vattenhalten i Nåntunasanden och den modellerade potentialen för 1-dagsstrategin en 
timme efter bevattning: 

 
Figur 65. Vattenhalt Nåntuna, droppslangarna nedgrävda 30cm i profilen 1h efter 
bevattning, enhet m3/m3.  
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Figur 66. Modellerad potential, droppslangarna nedgrävda 30cm i profilen 1h efter 
tredje bevattningen. Skala i tryckpotential angivet i centimeter vattenpelare. Figuren visar 
ett tvärsnitt på 1x1m. 
 
Båda figurerna visar profilen till ett djup på 1 m och det som är tydligast är att våtfronten 
i experimentet inte har stigit ovanför dysans position. Toppen på våtfronten i figur 65 
befinner sig ungefär vid dysans position medan den i figur 66 har rört sig ca 15 cm uppåt 
ovanför dysan. Detta tyder alltså återigen på att sanden som använts i experimenten har 
en sämre vattenhållande förmåga och högre vertikal infiltration än den som angetts i  
modelleringen. För att verkligen gå till botten med detta skulle som sagt en grundlig 
jämförelse mellan de typer av sand som använts i experimenten och den som modellen 
använder sig av behöva utföras. 
 
Värt att nämna är att även modelleringen ger en bild av att i stort sett allt vatten fördelat 
sig jämnt i profilen fyra dygn efter bevattning (se figur 67), vilket stämmer överens med 
uppmätta vattenhaltsdata i experimentdel två vid samma tidpunkt. 
 

 
Figur 67. Modellerad potential med droppslangarna på markytan, 4-dagarsstrategi, 
fyra dygn efter senaste bevattning. Skala i tryckpotential angivet i meter vattenpelare. 
Figuren visar ett tvärsnitt på 1x1m. 
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Vad gäller skillnaderna i tryckpotentialerna i de olika figurerna (vissa är högre än andra, 
se t ex skillnad mellan 1-dags och 4-dagars vid ytbevattning, figur 57 och 58 jämfört med 
59 och 60) berodde det antagligen på att något blivit fel med inställningarna och/eller 
randvillkoren. Trots att inställningarna var till synes exakt likadana verkade programmet 
ställa om sig självt automatiskt vid körning och detta gick inte att åtgärda på ett enkelt 
sätt. Hade mer tid funnits hade säkert anledningen hittats i någon av inställningarna. Värt 
att nämna när det gäller randvillkoren är också att ”no flow” valdes som randvillkor, 
alltså att tillfört vatten inte lämnar profilen utan bara sprider ut sig. Ett mer korrekt villkor 
hade med största sannolikhet varit ”free flow” eftersom detta representerar verkligheten 
där vatten perkolerar nedåt. Det nämndes i utförandedelen att ”free flow” testades först, 
men att modelleringen inte alls representerade verkligenheten och att ”no flow” gav en 
bättre representation, men här hade återigen mer tid behövt läggas ner för att gå igenom 
inställningarna och hitta anledningen. ”Free flow” verkar vara det som används i liknande 
simuleringar, vilket man t.ex. kan se i Kandelous et. al. (2011) där de valt just denna 
inställning. 
 
För att sammanfatta modelleringen hade mycket mer tid behövts till att sätta sig in i 
programmet. Endast två eftermiddagar fanns tillgängliga tidsmässigt för att få en 
introduktion till programmet och många antaganden och förenklingar användes som 
måste justeras ganska radikalt för att få större överensstämmelse med verkligheten. Det 
som kan sägas med säkerhet är att själva modellen är ett kraftfullt verktyg som har 
potential att kunna likna verkligheten med stor noggrannhet och bör alltså kunna 
användas som beslutsstöd vid framtida projekt. 

6 SLUTSATSER 
De frågor som skulle besvaras under projektets gång var: 

• vilken strategi, bevattning en timme varje dag eller fyra timmar var fjärde dag, 
som är bäst för sandiga jordar och  

• om Hydrus2D kan användas för att belysa hur vatten rör sig och fördelas i 
marken. 

 
Hypoteserna var att:  

• det inte spelar så stor roll vilken strategi man använder och att man kommer få 
ungefär likadana resultat med avseende på bevattningsintervall, men att det 
antagligen beror på jordarnas vattenhållande egenskaper. 

• det kan utgöra ett problem då slangarna grävs ner eftersom sanden kanske inte har 
tillräcklig kapillär stighöjd och att det därmed kan bli problem med 
vattenförsörjning närmare markytan. 

 
Både Nåntuna och Baskarp ser ut att ha mycket dåliga vattenhållande egenskaper enligt 
detta experiment, och framtagna data leder till slutsatsen att bevattning av en jord med 
liknande egenskaper bör ske varje dag eftersom allt vatten har perkolerat förbi rotzonen 
inom ett dygn. Detta motbevisar hypotesen att det inte skulle spela någon roll om man 
bevattnar varje dag eller med ett längre intervall mellan bevattningarna. Skaggs et al. 
(2010) beskriver hur man vill optimera vertikal gentemot horisontell infiltration för att 
förhindra onödigt slöseri med vattenresurser och tillförda gödningsmedel och pesticider. 
Detta kan vara svårt att åstadkomma i en jord med så hög infiltration som de som använts 
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i experimentet. Dels måste man se till att rätt vattenmängd tillsätts vid rätt tidpunkt för att 
inte för mycket vatten ska perkolera förbi rotzonen och dels vill man ha en jämn 
horisontell spridning av vatten i profilen för att alla grödor ska ha samma tillgång till 
vatten. Detta betyder att man måste ha dysorna tätare på droppslangen, vilket också 
betyder högre kostnader (Skaggs et al, 2010). 
Eftersom modelleringen dels använde standardvärden och dels ställde in sig på olika 
potentialer, antagligen p.g.a. felaktiga randvillkor, är det svårt att dra några slutsatser 
kring Hydrus2D:s användbarhet i sammanhanget. För att kunna säga något om hur bra 
programmet är för att modellera liknande scenarion behövs mycket mer tid för att sätta 
sig in i hur det fungerar och anpassa parametrar m.m. efter faktiska fältdata. Hydrus2D 
och nyare versioner av programmet har dock använts vid många andra forskningsstudier 
som har visat på dess goda egenskaper. 
Hypotesen om att den kapillära stighöjden i jordarna inte skulle vara tillräcklig för att 
tillgodose vattenbehoven hos en gröda som potatis då droppslangarna grävs ned 30 cm 
visar både modelleringen och experimentella data. Som det beskrevs i teorikapitlet sker 
huvuddelen av potatisens vattenupptag 0-30cm från ytan, så att gräva ner slangarna så 
mycket som 30 cm är inte tillrådligt eftersom vattnet stiger marginellt ovanför dysans 
position eller inte alls. Däremot skulle det fungera att gräva ner dem till endast 5-10 cm 
djup. Då skulle rötterna ha tillgång till större delen av vattnet utan att för mycket 
avdunstade vid ytan. 

7 FRAMTIDA PROJEKT 
Det som man skulle kunna undersöka i framtiden är t.ex. vad som skulle hända om man 
använde olika bevattningsintensitet. Man bör även mäta oftare för att se tydligare hur 
vatten rör sig i profilen. Det kan även vara intressant att testa flera olika djup för 
droppslangarnas placering. Allt detta har gjorts av t.ex. Kandelous et al (2011) där flera 
olika djup och olika bevattningsintensitet testades när de undersökte vilken typ av 
modellering som bäst beskrev verkligheten (2D eller 3D). När man har så pass 
genomsläppliga jordar som Baskarp och Nåntuna och där man går efter att bevattning bör 
ske ”lite och ofta” kan man också behöva ta hänsyn till vattenmängden som tillförs 
medan droppslangarna fylls och töms innan och efter den faktiska bevattningen eftersom 
även detta kan göra skillnad (Lozano et al, 2020). 
Något som också skulle vara av intresse är att vidare undersöka Hydrus2D. Tiden som 
gavs för modelleringen i denna studie var alldeles för kort för att sätta sig in i alla 
funktioner, och modellen verkar kunna vara ett kraftfullt redskap för att ta reda på inte 
bara vattenflöde, utan även hur lösta ämnen, t.ex. olika typer av gödning, rör sig i 
profilen. I denna studie har dessutom enbart rent vattenflöde undersökts, och det skulle 
vara intressant att simulera vad som händer då rotupptag från olika grödor och klimatdata 
läggs till. Vid slutförande av den här rapporten har programmet Hydrus genomgått stor 
utveckling. Hydrus2D räknas numera som en gammal version av programmet och det är 
nu möjligt att göra tredimensionella modelleringar. Beroende på vad man ska undersöka 
kan olika versioner av programmet användas, vilket undersökts av Kandalous et al. 
(2011). Har man ett enklare problem där man bara vill undersöka flöde under en ensam 
dysa fungerar en tvådimensionell modell alldeles utmärkt, men som det oftast ser ut i 
verkligheten kommer våtfronterna från dysor gå ihop eftersom man vill ha en jämn 
horisontell spridning av vatten i profilen för att tillgodose att alla plantor har samma 
tillgång till vatten. Som tidigare nämnts måste man då använda sig av en tredimensionell 
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modell för att få en mer korrekt bild av flödet. En del forskning har redan gjorts inom 
detta område, men om ett liknande projekt ska genomföras kan det vara av intresse att 
sätta sig in i HYDRUS 3D. 
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9 BILAGOR 

9.1 BILAGA 1 – VATTENHALTSMÄTNINGAR DEL1 
För beskrivning av placering av mätpunkter, se utförande. Vattenhalter ges i 103 ∙ m3/m3, 
dvs en vattenhalt på 98 i diagrammen motsvarar 0,098 m3/m3. 

9.1.1 Nåntuna, 4-dagarsstrategi 

 
Figur B1-1 Plats 1    Figur B1-2 Plats 2 

 
FigurB1-3 Plats 3    Figur B1-4 Plats 4 och 5 kombinerat. 
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Figur B1-6 Plats 6 

9.1.2 Nåntuna, 1-dagsstrategi 

 
Figur B1-7 Plats 1     Figur B1-8 Plats 2 
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Figur B1-9 Plats 3    Figur B1-10 Plats 4 och 5 kombinerat 

 
Figur B1-11 Plats 6 
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9.1.3 Baskarp, 4-dagarsstrategi 

 
Figur B1-12 Plats 1     Figur B1-13 Plats 2 

 
Figur B1-14 Plats 3    Figur B1-15 Plats 4 och 5 kombinerat 
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Figur B1-16 Plats 6 

9.1.4 Baskarp, 1-dagsstrategi 

 
Figur B1-17 Plats 1    Figur B1-18 Plats 2 
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Figur B1-19 Plats 3    Figur B1-20 Plats 4 och 5 kombinerat 

 
Figur B1-21 Plats 6. 
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9.2 BILAGA 2 – VATTENHALTSMÄTNINGAR DEL TVÅ 
Alla vattenhalter i m3(vatten)/m3(total) 

9.2.1 Nåntuna, 4-dagarsstrategi 

 
Figur B2-1 Före bevattnings inleddes  Figur B2-2 Efter första bevattning  

 
Figur B2-3 Före andra bevattningen Figur B2-4 Efter andra bevattningen 

 
Figur B2-5 Före tredje bevattningen Figur B2-6 Efter tredje bevattningen 
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Figur B2-7 En dag efter avslutad   FigurB2-8 Två dagar efter avslutad 
bevattning.     bevattning. 

 
Figur B2-9 Tre dagar efter avslutad bevattning. 
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9.2.2 Nåntuna, 1-dagsstrategi 

 
Figur B2-10 Innan bevattning inleddes Figur B2-11 Efter första bevattningen 
12/10. 

 
Figur B2-12 Före bevattning 13/10  Figur B2-13 Efter bevattning 13/10 

 
Figur B2-14 Före bevattning 14/10  Figur B2-15 Efter bevattning 14/10 
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Figur B2-16 Före bevattning 15/10  Figur B2-17 Efter bevattning 15/10 

 
Figur B2-18 Före bevattning 16/10  Figur B2-19 Efter bevattning 16/10 

 
Figur B2-20 Före bevattning 17/10  Figur B2-21 Efter bevattning 17/10 
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Figur B2-22 Före bevattning 18/10  Figur B2-23 Efter bevattning 18/10 

 
Figur B2-24 Före bevattning 19/10  Figur B2-25 Efter bevattning 19/10 

 
Figur B2-26 Före bevattning 20/10  Figur B2-27 Efter bevattning 20/10 
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Figur B2-28 Före bevattning 21/10  Figur B2-29 Efter bevattning 21/10 

 
Figur B2-30 Före bevattning 22/10  Figur B2-31 Efter bevattning 22/10 
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Figur B2-32 Före bevattning 23/10  Figur B2-33 Efter bevattning 23/10 

 
Figur B2-34 En dag efter avslutad  Figur B2-35 Två dagar efter avslutad 
bevattning     bevattning. 
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Figur B2-36 Tre dagar efter avslutad bevattning. 

9.2.3 Baskarp, 4-dagarsstrategi 

 
Figur B2-37 Innan bevattning inleddes  Figur B2-38 Efter första bevattning 
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Figur B2-39 Före andra bevattningen. Figur B2-40 Efter andra bevattningen 

 
Figur B2-41 Före tredje bevattningen. Figur B2-42 Efter tredje bevattningen. 
 

 
Figur 43. En dag efter avslutad  Figur 44. Två dagar efter avslutad 
bevattning.     bevattning. 
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   c) 
Figur B2-45 Tre dagar efter avslutad bevattning 

9.2.4 Baskarp, 1-dagsstrategi 

 
Figur B2-46 Innan bevattning inleddes Figur B2-47 Efter första bevattningen 
12/10. 
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Figur B2-48 Före bevattning 13/10   Figur B2-49 Efter bevattning 13/10 

 
Figur B2-50 Före bevattning 14/10  Figur B2-51 Efter bevattning 14/10 

 
Figur B2-52 Före bevattnign 15/10  Figur B2-53 Efter bevattning 15/10 
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Figur B2-54 Före bevattnign 16/10   Figur B2-55 Efter bevattning 16/10 

 
Figur B2-56 Före bevattning 17/10  Figur B2-57 Efter bevattning 17/10. 

 
Figur B2-58 Före bevattning 18/10  Figur B2-59 Efter bevattning 18/10 
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Figur B2-60 Före bevattning 19/10  Figur B2-61 Efter bevattning 19/10 
 

 
Figur B2-62 Före bevattning 20/10  Figur B2-63 Efter bevattning 20/10 
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Figur B2-64 Före bevattning 21/10  Figur B2-65 Efter bevattning 21/10 

 
Figur B2-66 Före bevattning 22/10   Figur B2-67 Efter bevattning 22/10 

 
Figur B2-68 Före bevattning 23/10  Figur B2-69 Efter bevattning 23/10 
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Figur B2-70 En dag efter avslutad  Figur B2-71 Två dagar efter avslutad 
bevattning.     bevattning. 
 

 
Figur B2-72 Tre dagar efter avslutad bevattning. 
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9.3 BILAGA 3 – INFILTRATIONSDATA 

9.3.1 DEL 1 
Nåntuna, 4-dagarsstrategi 
dysa dag 0  dysa dag 1  dysa dag 2 
t (s) V (ml)  t (s) V (ml)  t (s) V (ml) 

0 50  0 59  0 90 
20 48  15 57  14 88 
44 46  39 55  38 86 
69 44  63 53  67 84 
95 42  88 51  89 82 
119 40  115 49  116 80 
130 38  136 47  140 78 
149 36  161 45  169 76 

c1 0,0062  C1 0,0046  c1 0,0042 
i cm/s 0,003444  i cm/s 0,002556  i cm/s 0,002333 
i cm/h 12,4  i cm/h 9,2000  i cm/h 8,4000 
        
dysa dag3  dysa dag 4  dysa dag 5 
t (s) V (ml)  t (s) V (ml)  t (s) V (ml) 

0 72,00  0 62,00  0 66 
19 70,00  13 60,00  16 64 
50 68,00  38 58,00  42 62 
82 66,00  62 56,00  65 60 
99 64,00  87 54,00  92 58 
121 62,00  114 52,00  116 56 
147 60,00  137 50,00  139 54 
178 58,00  160 48,00  169 52 

c1 0,0050  c1 0,0044  c1 0,0045 
i cm/s 0,002778  i cm/s 0,002444  k cm/s 0,0025 
i cm/h 10,0000  i cm/h 8,8000  k cm/h 9,0000 
        
dysa dag 6  dysa dag 7  dysa dag 8 
t (s) V (ml)  t (s) V (ml)  t (s) V (ml) 

0 64  0 70  0 81 
14 62  13 68  14 79 
37 60  39 66  37 77 
69 58  63 64  63 75 
88 56  85 62  82 73 
116 54  113 60  110 71 
133 52  137 58  129 69 
161 50  157 56  151 67 

c1 0,0047  c1 0,0046  c1 0,005 
i cm/s 0,0026  i cm/s 0,002556  i cm/s 0,002778 
i cm/h 9,4000  i cm/h 9,2000  i cm/h 10,0000 
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Nåntuna, 1-dagsstrategi 
dysa dag 0  dysa dag 1  dysa dag 2 
t (s) V (ml)  t (s) V (ml)  t (s) V (ml) 

0 62  0 68  0 90 
19 60  15 66  13 88 
43 58  40 64  39 86 
70 56  62 62  61 84 
93 54  89 60  90 82 
118 52  112 58  113 80 
132 50  136 56  139 78 
149 48  162 54  164 76 

c1 0,006  c1 0,0046  c1 0,0042 
i cm/s 0,003333  i cm/s 0,002556  i cm/s 0,002333 
i cm/h 12  i cm/h 9,2000  i cm/h 8,4000 
        
dysa dag3  dysa dag 4  dysa dag 5 
t (s) V (ml)  t (s) V (ml)  t (s) V (ml) 

0 72,00  0 62,00  0 66 
19 70,00  15 60,00  13 64 
49 68,00  38 58,00  39 62 
68 66,00  61 56,00  62 60 
82 64,00  89 54,00  87 58 
117 62,00  115 52,00  114 56 
145 60,00  137 50,00  136 54 
170 58,00  165 48,00  161 52 

c1 0,0046  c1 0,0042  c1 0,0044 
i cm/s 0,002556  i cm/s 0,002333  i cm/s 0,002444 
i cm/h 8,8000  i cm/h 8,4000  i cm/h 8,8000 
        
dysa dag 6  dysa dag 7  dysa dag 8 
t (s) V (ml)  t (s) V (ml)  t (s) V (ml) 

0 64  0 70  0 81 
14 62  13 68  14 79 
38 60  40 66  39 77 
64 58  67 64  68 75 
86 56  83 62  89 73 
113 54  113 60  120 71 
135 52  136 58  142 69 
160 50  159 56  165 67 

c1 0,0045  c1 0,0046  c1 0,0044 
i cm/s 0,0025  i cm/s 0,002556  i cm/s 0,002444 
i cm/h 9,0000  i cm/h 9,2000  i cm/h 8,8000 
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Baskarp, 4-dagarsstrategi 
0   1   2  

t (s) V (ml)  t (s) V (ml)  t (s) V (ml) 
0 88  0 73  0 82 
9 82  8 70  8 80 
20 76  15 68  16 78 
28 72  19 66  21 76 
35 68  24 64  26 74 
47 64  30 62  32 72 
52 60  35 60  38 70 
63 55  41 58  45 68 

c1 0,0272  c1 0,0245  c1 0,0243 
i cm/s 0,015111  i cm/s 0,013611  i cm/s 0,0135 
i cm/h 54,4  i cm/h 49  i cm/h 48,6 
        

3   4   5  
t (s) V (ml)  t (s) V (ml)  t (s) V (ml) 

0 90  0 54  0 71 
9 88  8 52  7 69 

17 86  16 50  15 67 
22 84  22 48  20 65 
29 82  26 46  25 63 
36 80  33 44  31 61 
41 78  38 42  36 59 
50 76  44 40  41 57 

c1 0,0214  c1 0,0256  c1 0,0268 
i cm/s 0,011889  i cm/s 0,014222  i cm/s 0,014889 
i cm/h 42,8  i cm/h 51,2  i cm/h 53,6 

6   7   8  
t (s) V (ml)  t (s) V (ml)  t (s) V (ml) 

0 72  0 81  0 68 
7 69  7 79  8 66 

14 67  14 77  16 64 
18 65  21 75  19 62 
23 63  26 73  25 60 
28 61  31 71  32 58 
33 59  37 69  38 56 
39 57  42 67  43 54 

c1 0,0251  c1 0,0253  c1 0,0247 
i cm/s 0,013944  i cm/s 0,014056  i cm/s 0,013722 
i cm/h 50,2  i cm/h 50,6  i cm/h 49,4 
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Baskarp, 1-dagsstrategi 
0  i 1   2  

t (s) V (ml)  t (s) V (ml)  t (s) V (ml) 
0 90  0 70  0 59 
6 86  8 68  7 56 
19 82  16 66  15 54 
26 78  19 64  20 52 
33 74  24 62  23 50 
45 70  32 60  29 48 
50 68  36 58  35 46 
58 63  42 56  40 44 

c1 0,0274  c1 0,0263  c1 0,0247 
i cm/s 0,015222  i cm/s 0,014611  i cm/s 0,013722 
i cm/h 54,8  i cm/h 52,6  i cm/h 49,4 
        

3   4   5  
t (s) V (ml)  t (s) V (ml)  t (s) V (ml) 

0 88  0 58  0 62 
9 85  10 55  6 60 

16 83  17 52  14 58 
21 81  23 50  19 56 
28 79  28 48  23 54 
33 77  35 46  31 52 
38 75  38 44  34 50 
42 73  45 42  40 48 

c1 0,0253  c1 0,0251  c1 0,0257 
i cm/s 0,014056  i cm/s 0,013944  i cm/s 0,014278 
i cm/h 50,6  i cm/h 50,2  i cm/h 51,4 
        

6   7   8  
t (s) V (ml)  t (s) V (ml)  t (s) V (ml) 

0 77  0 90  0 74 
9 74  8 87  8 72 

16 70  16 85  15 70 
20 69  20 83  20 68 
24 67  24 81  26 66 
29 65  30 79  33 64 
36 63  36 77  38 62 
40 61  42 75  43 60 

c1 0,0253  c1 0,0242  c1 0,0248 
i cm/s 0,014056  i cm/s 0,013444  i cm/s 0,013778 
i cm/h 50,6  i cm/h 48,4  i cm/h 49,6 
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9.3.2 DEL 2 
Nåntuna, 4-dagarsstrategi 
1 2 3 4 
t (s) V (ml) t (s) V (ml) t (s) V (ml) t (s) V (ml) 

0 48 0 56 0 67 0 80 
21 46 22 54 19 65 22 78 
44 44 45 52 41 63 48 76 
70 42 69 50 70 61 73 74 
94 40 92 48 95 59 92 72 
118 38 118 46 115 57 119 70 
131 36 130 44 129 55 133 68 
150 34 147 42 151 53 150 66 

c1 0,0062 c1 0,0065 c1 0,006 c1 0,0065 
i cm/s 0,003444 i cm/s 0,003611 i cm/s 0,003333 i cm/s 0,003611 
i cm/h 12,4 i cm/h 13 i cm/h 12 i cm/h 13 

 
Nåntuna, 1-dagsstrategi 
1 2 3 4 
t (s) V (ml) t (s) V (ml) t (s) V (ml) t (s) V (ml) 

0 48 0 62 0 80 0 77 
19 46 18 60 23 78 20 75 
44 44 42 58 47 76 43 73 
67 42 68 56 75 74 71 71 
91 40 89 54 99 72 91 69 
117 38 112 52 121 70 118 67 
133 36 127 50 136 68 130 65 
148 34 145 48 151 66 149 63 

c1 0,006 c1 0,0063 c1 0,0065 c1 0,0062 
i cm/s 0,003333 i cm/s 0,0035 i cm/s 0,003611 i cm/s 0,003444 
i cm/h 12 i cm/h 12,6 i cm/h 13 i cm/h 12,4 

 
Baskarp, 4-dagarsstrategi 
1 2 3 4 
t (s) V (ml) t (s) V (ml) t (s) V (ml) t (s) V (ml) 

0 88 0 90 0 78 0 69 
8 82 9 86 6 74 7 65 
20 76 19 82 17 70 19 61 
27 72 28 78 24 66 26 57 
35 68 26 74 31 62 35 53 
46 64 45 70 40 58 44 49 
51 60 50 86 46 54 52 45 
61 56 62 82 55 50 63 41 

c1 0,0261 c1 0,0272 c1 0,0264 c1 0,0279 
i cm/s 0,0145 i cm/s 0,015111 i cm/s 0,014667 i cm/s 0,0155 
i cm/h 52,2 i cm/h 54,4 i cm/h 52,8 i cm/h 55,8 
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Baskarp, 1-dagsstrategi 
1 2 3 4 
t (s) V (ml) t (s) V (ml) t (s) V (ml) t (s) V (ml) 

0 80 0 70 0 69 0 58 
8 76 9 66 6 65 7 54 
19 72 22 62 17 61 20 50 
29 68 28 58 25 57 26 46 
36 64 37 54 33 53 35 42 
45 60 49 50 44 49 49 38 
53 56 54 46 50 45 52 34 
63 52 65 42 58 41 60 30 

c1 0,0299 c1 0,0299 c1 0,0291 c1 0,0295 
i cm/s 0,016611 i cm/s 0,016611 i cm/s 0,016167 i cm/s 0,016389 
i cm/h 59,8 i cm/h 59,8 i cm/h 58,2 i cm/h 59 
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9.4 BILAGA 4 – HYDRUS-2D-MODELLERING 

9.4.1 Ytbevattning, 1-dagsstrategi 
Tryckpotentialen i cm varierar inom intervallet i figur Bx-1: 

 
Figur B4-1 Potentialskala 

 
Figur B4-2  0 timmar   Figur B4-3 1 timme 

 
Figur B4-4  2 timmar   Figur B4-5 4 timmar 
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Figur B4-6  8 timmar   Figur Bx-7  12 timmar 

 
Figur B4-8  18 timmar   Figur B4-9 24 timmar 
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Figur B4-10 25 timmar   Figur B4-11 26 timmar 

 
Figur B4-12 28 timmar   Figur B4-13 32 timmar 

 
Figur B4-14 36timmar   Figur B4-15 42 timmar 
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Figur B4-16 48 timmar   Figur B4-17 49 timmar 
 

 
Figur B4-18 50 timmar   Figur B4-19 52 timmar 

 
Figur B4-20 60 timmar   Figur B4-21 66 timmar 
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Figur B4-22 72 timmar 
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9.4.2 Ytbevattning, 4-dagarsstrategi 

 
Figur B4-23 0 timmar   Figur B4-24 1 timme 

 
Figur B4-25 3 timmar   Figur B4-26 6 timmar 

 
Figur B4-27 10 timmar   Figur B4-28 14 timmar 
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Figur B4-29 26 timmar   Figur B4-30 30 timmar 

 
Figur B4-31 42 timmar   Figur B4-32 62 timmar 

 
Figur B4-33 96 timmar   Figur B4-34 97 timmar 

 
Figur B4-35 100 timmar   Figur B4-36 104 timmar 
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Figur B4-37 108timmar   Figur B4-38 112 timmar 

 
Figur B4-39 118 timmar   Figur B4-40 134 timmar 

 
Figur B4-41 154 timmar   Figur B4-42 192 timmar 

 
Figur B4-43 195 timmar   Figur B4-44 198 timmar 
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Figur B4-45 202 timmar   Figur B4-46 208 timmar 

 
Figur B4-47 218 timmar   Figur B4-48 230 timmar 

 
Figur B4-49 256 timmar   Figur B4-50 288 timmar 
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9.4.3 Bevattning 30 cm ner, 1-dagsstrategi 

 
Figur B4-51 0 timmar   Figur B4-52 1 timme 

 
Figur B4-53 4 timmar   Figur B4-54 8 timmar 

 
Figur B4-55 12 timmar   figur B4-56 18 timmar 
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Figur B4-57 24 timmar   Figur B4-58 25 timmar 

 
Figur B4-59 28 timmar   Figur B4-60 32 timmar 

 
Figur B4-61 36 timmar   Figur B4-62 42 timmar 

 
Figur B4-63 48 timmar   Figur B4-64 49 timmar 



 

  93 

 
Figur B4-65 52 timmar   Figur B4-66 56 timmar 

 
Figur B4-67 60 timmar   Figur B4-68 66 timmar 

 
Figur B4- 69 72 timmar 
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9.4.4 Bevattning 30 cm ner, 4-dagarsstrategi 

 
Figur B4-70 0 timmar   Figur B4-71 1 timme 

 
Figur B4-72 3 timmar   Figur B4-73 6 timmar 

 
Figur B4-74 10 timmar   Figur B4-75 14 timmar 
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Figur B4-76 23 timmar   Figur B4-77 32 timmar 

 
Figur B4-78 42 timmar   Figur B4-79 62 timmar 

 
Figur B4-80 96 timmar   Figur B4-81 99 timmar 

 
Figur B4-82 102 timmar   Figur B4-83 105 timmar 
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Figur B4-84 112 timmar   Figur B4-85 118 timmar 

 
Figur B4-86 134 timmar   Figur B4-87 154 timmar 

 
Figur B4-88 192 timmar   Figur B4-89 195 timmar 
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Figur B4-90 198 timmar   Figur B4-91 202 timmar 

 
Figur B4-92 208 timmar   Figur B4-93 218 timmar 

 
Figur B4-94 230 timmar   Figur B4-95 256 timmar 

 
Figur B4-96 288 timmar 


