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Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för den nationella 
övervakningen av grundvattennivåer. I Grundvattennätet finns drygt 300 
mätstationer där grundvattennivåer observeras två gånger varje månad. 
Grundvattensituationen i Sverige och grundvattenmagasinens fyllnadsgrad 
presenteras med kartor som konstrueras med data från de uppmätta 
grundvattennivåerna. För att öka detaljgraden i kartorna syftade detta arbete 
till att undersöka om beräkningar från den hydrologiska beräkningsmodellen 
S-HYPE kunde användas för att fylla ut med data där mätningar inte finns 
tillgängliga. Arbetet utfördes genom korrelationsanalyser mellan uppmätta 
och beräknade grundvattennivåer för att avgöra noggrannheten i S-HYPEs 
beräkningar av grundvattennivåer. Korrelationsanalyserna visade vilka 
egenskaper hos mätstationerna (miljövariabler) som gav upphov till 
avvikelser mellan beräknade och uppmätta nivåer. Två typer av modellerade 
grundvattennivåer har jämförts med uppmätta grundvattennivåer i SGUs 
Grundvattennät; grundvattennivåer som beräknas med avseende på 
arealandelarna av jordklasser och markanvändningen i varje 
delavrinningsområde (viktade medelgrundvattennivåer), samt 
grundvattennivåer som beräknas separat för varje specifik jordklass i ett 
delavrinningsområde. 

Resultaten visade att jordartsspecifikt beräknade nivåer gav bättre 
korrelation med uppmätta nivåer. Vidare analyser visade att S-HYPE 
beräknade nivåer i jordklassen grovjord med stor osäkerhet och att 
jordklassen kunde behöva delas upp för att öka modellens noggrannhet. En 
stark korrelation erhölls med beräknade nivåer i moränjordar där omättade 
zonen generellt är liten. Alla miljövariabler påverkade korrelationen mer 
eller mindre. Den känsligaste faktorn var dock den omättade zonens 
mäktighet, vilket visade sig då beräknade grundvattennivåer från S-HYPE 
blev för snabbreagerande när avståndet till grundvattennivån var stort. 
Speciellt tydligt blev det vid snösmältningen på våren då stor 
grundvattenbildning sker och mycket vatten under kort tid perkolerar till 
grundvattnet.  
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Referat 

 
Kan den hydrologiska modellen S-HYPE användas för att beräkna grundvattennivåer med 

tillräcklig noggrannhet? 

 

Hanna Lagergren 

 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för den nationella övervakningen av 

grundvattennivåer. I Grundvattennätet finns drygt 300 mätstationer där grundvattennivåer observeras 

två gånger varje månad. Grundvattensituationen i Sverige och grundvattenmagasinens fyllnadsgrad 

presenteras med kartor som konstrueras med data från de uppmätta grundvattennivåerna. För att öka 

detaljgraden i kartorna syftade detta arbete till att undersöka om beräkningar från den hydrologiska 

beräkningsmodellen S-HYPE kunde användas för att fylla ut med data där mätningar inte finns 

tillgängliga. Arbetet utfördes genom korrelationsanalyser mellan uppmätta och beräknade 

grundvattennivåer för att avgöra noggrannheten i S-HYPEs beräkningar av grundvattennivåer. 

Korrelationsanalyserna visade vilka egenskaper hos mätstationerna (miljövariabler) som gav upphov 

till avvikelser mellan beräknade och uppmätta nivåer. Två typer av modellerade grundvattennivåer har 

jämförts med uppmätta grundvattennivåer i SGUs Grundvattennät; grundvattennivåer som beräknas 

med avseende på arealandelarna av jordklasser och markanvändningen i varje delavrinningsområde 

(viktade medelgrundvattennivåer), samt grundvattennivåer som beräknas separat för varje specifik 

jordklass i ett delavrinningsområde. 

Resultaten visade att jordartsspecifikt beräknade nivåer gav bättre korrelation med uppmätta 

nivåer. Vidare analyser visade att S-HYPE beräknade nivåer i jordklassen grovjord med stor osäkerhet 

och att jordklassen kunde behöva delas upp för att öka modellens noggrannhet. En stark korrelation 

erhölls med beräknade nivåer i moränjordar där omättade zonen generellt är liten. Alla miljövariabler 

påverkade korrelationen mer eller mindre. Den känsligaste faktorn var dock den omättade zonens 

mäktighet, vilket visade sig då beräknade grundvattennivåer från S-HYPE blev för snabbreagerande 

när avståndet till grundvattennivån var stort. Speciellt tydligt blev det vid snösmältningen på våren då 

stor grundvattenbildning sker och mycket vatten under kort tid perkolerar till grundvattnet.  
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Abstract 

 
Can the hydrological model S-HYPE be used to calculate groundwater levels with sufficient 

accuracy? 

 

Hanna Lagergren 

 

The geological survey of Sweden (SGU) is responsible for the national monitoring of groundwater 

levels. In the Groundwater network there are just over 300 stations where groundwater levels are 

measured twice each month. The groundwater situation in Sweden and the “degree of filling” of 

groundwater are presented with maps made with data from measured groundwater levels. To increase 

the amount of information in the maps, this work intended to examine if calculated data from the 

hydrological model S- HYPE could be used to fill the spatial and temporal gaps where measured data 

were not available. The work was performed with correlation analyzes to determine the accuracy of 

the calculated groundwater levels from S-HYPE. Correlation analyses indicated which site 

characteristics (environmental variables) of the monitoring stations that caused possible deviations in 

the correlation. Two types of modeled groundwater levels were compared to measured levels; 

groundwater levels that were calculated with respect to the proportions of soil classes and land uses in 

each sub-basin (weighted mean groundwater levels), and groundwater levels that were calculated 

separately for a specific soil class. 

The results showed that levels calculated for specific soils gave better correlation with measured 

levels. Further analyzes showed that S- HYPE calculated levels in coarse soils with considerable 

uncertainty and that this soil class needs to be better defined. A strong correlation was obtained with 

the calculated levels in till soils. All environmental variables influenced the correlation to some 

degree. The thickness of the unsaturated zone, however, was the most sensitive factor in the 

correlation, which was evident because the calculated groundwater levels from S- HYPE were too 

fast-responding when the groundwater level was deep. This became particularly clear during the 

spring snowmelt, when groundwater recharge is large, and a large amount of water percolates to the 

groundwater zone. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

 
Kan den hydrologiska modellen S-HYPE användas för att beräkna grundvattennivåer med 

tillräcklig noggrannhet? 

 

Hanna Lagergren 

 

Vatten är en bristvara på många håll i värden. Vi i Sverige har turen att leva i ett land med nederbörd 

året om, men för att inte våra vattenmagasin ska tömmas med ökad befolkningsmängd är det viktigt att 

vi förvaltar vårt vatten på rätt sätt genom god kännedom om grundvattnets volym och karaktär. 

Sveriges geologiska Undersökning (SGU) har fått ansvar för Sveriges grundvattenövervakning 

och har drygt 300 grundvattenrör installerade runt om i landet i det såkallade Grundvattennätet. 

Mätningar av grundvattennivån i dessa rör sker varje månad och kartor konstrueras som visar 

grundvattensituationen och grundvattenmagasinens relativa fyllnadsgrad i Sverige. För att få mer 

detaljerade kartor som även privatpersoner skulle kunna ha nytta av syftade detta arbete till att 

undersöka om modellerade grundvattennivåer från den hydrologiska beräkningsmodellen S-HYPE 

skulle kunna fylla ut med grundvattendata där mätningar inte sker idag. 

Genom att undersöka sambanden mellan modellberäknade och uppmätta grundvattennivåer i 

SGUs Grundvattennät kan man avgöra hur tillförlitlig beräknade grundvattennivåer från S-HYPE är. 

Två typer av modellerade grundvattennivåer jämfördes med uppmätta nivåer; den ena är 

grundvattennivåer som beräknas med avseende på arealandelarna av de jordklasser och den 

markanvändning som finns i varje delavrinningsområde, såkallade viktade medelgrundvattennivåer. 

Den andra är grundvattennivåer som bara beräknas för enskilda jordklasser som SGUs observationsrör 

är placerade i, såkallade jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer. I arbetet undersöktes också 

vilka miljövariabler kopplade till mätstationerna som påverkade resultatet mest. De miljövariabler som 

testades var jordklasser, regimläge, topografisk läge och jorddjup inklusive mäktighet på omättad och 

mättad zon. 

Resultaten visade att jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer gav en bättre 

överensstämmelse med uppmätta nivåer. Den känsligaste miljövariabeln var avståndet från markytan 

till grundvattennivån, d.v.s. den omättade zonens mäktighet. Detta beror på att ytligt grundvatten 

reagerar snabbare än djupt grundvatten. Nivåförändringens tidsfördröjning hos olika jordklasser i S-

HYPE var generellt liten jämfört med uppmätta nivåer. Detta gjorde att grundvattennivåberäkningarna 

i jordklasser med en mäktig omättad zon blev alltför snabbreagerande. Morän har generellt en liten 

omättad zon, vilket medföljde att beräkningar i morän kunde göras med tillräcklig noggrannhet i den 

tillgängliga versionen av S-HYPE.  
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1 Inledning 
 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) bedriver nationell grundvattenövervakning inom det så 

kallade Grundvattennätet. Grundvattennivån mäts i drygt 300 observationsrör grupperade i ett 70-tal 

områden runtom i landet två gånger varje månad. Varje månad presenteras två typer av kartor, en för 

grundvattensituationen och en för grundvattenmagasinens relativa fyllnadsgrad. De relativt få 

grundvattenrör som finns utspridda över landet ger upphov till väldigt översiktliga kartor som endast 

presenteras på en nationell nivå. Det finns ett stort intresse och behov från samhället (myndigheter och 

allmänheten) av kartor på en mer detaljerad nivå, men i nuläget är detta inte möjligt av praktiska skäl. 

Ett sätt att öka detaljgraden i kartorna är att utnyttja beräknad data som genereras för 

delavrinningsområden vid beräkning av vatten och ämnestransport med det hydrologiska 

modelleringsprogrammet S-HYPE vid Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). De 

modelleringar som bedrivs på SMHI har en grundvattendel som beräknas med hänsyn till 

jordklassandelarna i delavrinningsområden och dessa jordarters egenskaper för grundvattenbildning. 

Genom statistiska analyser kan modellerad data från S-HYPE jämföras med SGUs uppmätta relativa 

grundvattennivåer. Då de uppmätta grundvattennivåerna endast representerar den jordartstyp som 

grundvattenröret är placerat i, betyder detta inte att denna jordartstyp bäst representerar hela 

delavrinningsområdet. Ett sätt att göra de modellerade nivåerna mer jämförbara med uppmätta nivåer 

är att beräkna om dem till jordartsspecifika grundvattennivåer. Genom att ställa de två 

beräkningssätten av modellerade grundvattennivåer mot varandra och undersöka variabler som ger 

upphov till skillnader i korrelationen mellan uppmätta och modellerade nivåer, kan man klarlägga om 

S-HYPE med tillräcklig noggrannhet kan beräkna grundvattennivåer. Om det vore möjligt att förtäta 

underlaget för kartorna med beräknad data från S-HYPE, skulle det i praktiken innebära att även 

enskilda individer kan använda kartorna som ett underlag för anläggning av tillexempel en 

dricksvattenbrunn eller ett enskilt avlopp. För SMHI ger det dessutom en möjlighet att kontrollera 

modellens tillförlitlighet. 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med detta arbete var att undersöka om tidsmässiga variationer i SMHIs 

beräknade grundvattennivåer från S-HYPE hade tillräckligt stor noggrannhet för att användas som 

stöd i SGUs grundvattenövervakning. Specifika mål var att studera hur olika egenskaper hos enskilda 

stationer inverkar på korrelationen mellan observerad grundvattennivå och beräknade nivåer med S-

HYPE. 
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1.2 Problemställning och hypotes 

Går det att med tillräckligt stor tillförlitlighet, använda följande värden från S-HYPE som modellerade 

grundvattennivåer? 

a) ”Normala” S-HYPE beräkningar (viktade medelvärden) 

b)  Jordartspecifika beräkningar  

Finns det en korrelation mellan beräknade nivåer från S-HYPE och uppmätta grundvattennivåer för att 

möjliggöra en förtätning av kartorna över grundvattensituationen i Sverige? Finns det variationer i 

korrelationen under årets olika månader? Vilka egenskaper hos mätstationerna ger upphov till dessa 

variationer? Hypotesen är att resultatet från korrelationsanalysen med viktade medelvärden bland 

annat kan förklaras av jordklassandelarna för varje delavrinningsområde i S-HYPE.  
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2  Bakgrund 
 

Behovet av vatten med tillräcklig kvalité och kvantitet ökar i samma takt som befolkningen växer, 

varför noggrann övervakning av tillgängliga vattenresurser är vitalt. För att säkerställa vattentillgången 

vid både lokala och globala omställningar skapade UNESCO år 1963 ett internationellt 

samarbetsprogram i hydrologi, den Internationella Hydrologiska Dekaden (IHD). I det ramverk som 

sattes upp ingår ett antal hydrologiska mål för medlemsländerna i förenta nationerna (FN). Några av 

de målen är att standardisera tekniker för observationer, sammanställning och rapportering av 

hydrologiska data. År 1975 bytte IHD namn till det Internationella Hydrologiska Programmet (IHP) 

(Nordberg och Persson, 1974).  

Den svenska nationella kommittén av IHD tog tidigt intresse för att etablera ett svenskt 

grundvattennät. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) fick uppgiften att uppföra 

observationsnätverket och bedriva grundvattenövervakningen. Syftet med Grundvattennätet är att 

studera naturliga kvalitativa och kvantitativa variationer hos grundvattnet i olika typer av topografiska 

och klimatologiska områden i Sverige. I början av projektet, när utformningen av Grundvattennätet var 

dåligt definierad och finansieringen för Grundvattennätet var begränsad, fick SGU ta hjälp av 

länsstyrelserna i landet för att samla in redan befintlig data, och göra mätningar i orörda akviferer i 

grundvattenrör installerade av konsultfirmor. På den tiden placerade man endast grundvattenrör i jord 

som kunde tänkas hålla större grundvattenmagasin för dricksvattenhantering, d.v.s. isälvsmaterial och 

sand. Senare utvidgades Grundvattennätet med stationer i morän och finkornigare jordarter.  

Från år 2004 är Europeiska Unionens (EUs) ramdirektiv för vatten lagstadgad i Sverige och 

Sveriges Grundvattennät blev ännu viktigare för grundvattenövervakningen. Ramdirektivet är ett 

hjälpmedel för att nå de 16 vattenrelaterade miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har antagit. SGU 

är den expertmyndighet som fått ansvaret att jobba med miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god 

kvalité”, där syftet är att säkerställa god kvantitativ, kvalitativ och ekologisk status på grundvatten till 

år 2020 (Miljömål, 2014). Förordningar gällande grundvattennivåmätning av den kvantitativa statusen 

ska se till att mark- och vattenanvändningen inte påverkar grundvattennivån så att det medför negativa 

konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten, djurliv och växtliv. 

2.1 Grundvattennätets mätserier 

En viktig del i arbetet med Grundvattennätet är att förklara tidsmässiga variationer av grundvattnets 

volym och karaktär. Arbetet med Grundvattennätet är därför ett långtidsprojekt (Johnson m.fl., 1985). 

För att tidsserierna ska vara användbara är det viktigt att mätstationerna utsätts för så liten mänsklig 

påverkan som möjligt och att observationer sker kontinuerligt (Nordberg och Persson, 1974). Det är 

alltid SGU-personal som utför mätningar i de områden som ligger nära lokalkontoren men i avlägsnare 

områden är det vanligt att ortsbefolkning anställs för att göra dessa mätobservationer (Johnson, 1993).  
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Det har länge varit på tal att modellberäknad data från SMHI skulle kunna utnyttjas för att 

förbättra mätserierna och fylla ut med data i de områden där grundvattennivåmätningar saknas. 

Modellerade grundvattennivåer skulle även kunna användas till att skapa framtida prognoser av 

grundvattensituationen (Johnson, 1993). 

2.2 Grundvattennätets observationsstationer 

Sveriges Grundvattennät omfattar idag drygt 300 mätstationer runt om i landet fördelade på omkring 

80 observationsområden med en storlek mellan 1 km
2
 och över 1000 km

2 
(figur 1). Varje område har 

mellan 1 och 75 installerade mätstationer.  Observationsrören är placerade för att täcka många olika 

miljöer i landskapet. Dock är det färre mätstationer i fjälltrakterna på grund av begränsad 

framkomlighet och personaltillgång. De stora avstånden mellan mätstationerna kan göra att de 

individuella mätstationernas representationsnivå för området i vissa fall kan ifrågasättas (Johnson, 

1993), dock står många rör i samma observationsområde där observationer kräver mer noggrannhet, 

tillexempel där potentiella föroreningskällor ligger nära grundvattenmagasinen. Observationsrören 

klassificeras med avseende på plats, geologi, topografi och akviferens egenskaper, och uppgifterna 

registreras in i SGUs databaser över stations- och områdesinformation.  

     

Figur 1 Karta över Grundvattennätets drygt 300 mätstationer för grundvattennivåer i Sverige. Dataunderlag från 

SGU och Lantmäteriet.  
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2.3 Månadskartorna 

Sedan mitten av 1980-talet presenterar SGU varje månad kartor över grundvattensituationen i Sverige. 

Från och med år 2011 framställs dessutom kartor med grundvattnets relativa fyllnadsgrad. Kartorna 

över grundvattensituationen för stora respektive små magasin baseras på jämförelsen mellan månadens 

grundvattennivåer och den genomsnittliga nivån för månaden sedan 1970-talet. De små magasinen 

representerar oftast grundvattennivåer i morän och tanken är att kartorna för de små magasin ska 

kunna agera stöd åt dem som har egna brunnar. De större magasinen avser oftast grus- och sandåsar 

som används för kommunal vattenförsörjning. För de små magasinen presenteras 

grundvattenmagasinens fyllnadsgrad definierad som aktuella månadens relativa avvikelser från 

medelvärdet av samtliga uppmätta grundvattennivåer i magasinet sedan mitten av 1970-talet. 

Månadskartorna har sedan 2010 ingått i nyhetsbladet ”Grundvatten” som ges ut i slutet av varje månad 

(figur 2) (SGU, 2014b). Nyhetsbladet upphör dock i maj 2014 och kartorna flyttas till det löpande 

nyhetsflödet på SGUs hemsida.  

 

 

Figur 2 Nyhetsbladet ”Grundvatten” för mars 2014. Två olika kartor presenteras, en över 

grundvattenmagasinens fyllnadsgrad och en över grundvattensituationen för små och stora magasin. 
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2.4 Faktorer som påverkar grundvattenbildningen  

I Sverige är nederbördens intensitet normalt mindre än jordens förmåga att ta emot vattnet, dess 

infiltrationskapacitet. Nästan all nederbörd, förutom den del som tillfälligt lagras på växternas blad och 

avdunstar därifrån (interceptionen), kan därför infiltrera i jorden och bilda markvatten. Grundvatten 

bildas dock bara om markvattenhalten överskrider en viss gräns. Denna gräns bestäms av 

fältkapaciteten som är ett mått på hur mycket vatten en jord kan kvarhålla (genom adsorption och 

kapillärt bundet vatten mellan jordpartiklarna) innan vattnet börjar perkolera ned mot grundvattnet. 

Fältkapaciteten beror på porstorleken och därför på jordens textur och struktur. Ju större porerna är, 

desto mindre vatten kan den hålla mot gravitationens inverkan. Fältkapaciteten minskar därför med 

ökad porstorlek hos jorden. I en stor del av landet avgår merparten av årsnederbörden till atmosfären 

genom avdunstning, intercepterat vatten och genom växternas transpiration av vatten som de tar upp ur 

rotzonen (Grip och Rodhe 2003). Resten av den infiltrerade nederbörden bildar grundvatten. Eftersom 

nästan allt vatten som faller på markytan normalt infiltrerar är det endast en mycket liten del, om 

någon, som bildar avrinning på markytan (SGU, 1997). Sett över länge tid är därför 

grundvattenbildningen lika med nederbörd minus avdunstning. Förutom klimatet (nederbörd och 

potentiell avdunstning) styrs grundvattenbildningen av markanvändningen (t.ex. förekomst av 

vegetation), jordart och topografiskt läge (in- eller utströmningsområde).  

I S-HYPE och i många andra hydrologiska modeller behandlas jorden som en tvättsvamp, d.v.s. 

när fältkapaciteten är nådd, börjar vattnet perkolera ner av gravitationen (Rodhe m. fl., 2008). Vattnet 

leds ned tills det kommer till den mättade zonen i jorden, den så kallade grundvattenzonen, där alla 

porer är vattenfyllda och grundvattnet lagras. Grundvattennivån definieras som den övre gränsen av 

den mättade zonen. 

Grundvattenbildning kan även ske med bidrag från anslutande ytvattensystem i de fall 

grundvattenytan står lägre än ytvattensystemen. Marken har då tillgång till kontinuerlig 

vattentillförsel. För optimal grundvattenbildning från nederbörd krävs följande förutsättningar (SGU, 

2014c) 

 Hög nederbörd 

 Liten potentiell avdunstning 

 Liten växtlighet 

 Grov jord i den omättade zonen 

2.5 Variationsmönster för grundvattennivåer 

Hur snabbt grundvattennivån reagerar på infiltration i en fuktig jord beror till stor del på djupet till 

grundvattenytan. I små grundvattenmagasin ligger grundvattennivån vanligen ytligare än i stora 

magasin, vilket gör att grundvattennivån i små magasin reagerar snabbt vid nederbörd. Responstiden 

för små magasin brukar vara mellan några timmar till 1-2 veckor. För stora magasin ligger 
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responstiden mellan en vecka och flera månader. Man talar om snabba och långsamma 

grundvattenmagasin (Johnson, 1993).  

Hur mycket grundvattennivån stiger vid en viss grundvattenbildning beror på jordens kornstorlek.  

I en finkornig jord är vattenhalten hög även över grundvattennivån, vilket gör att det krävs en liten 

mängd vatten för att mätta jorden och en liten vattentillförsel ger stor höjning av grundvattennivån. 

Grundvattennivåns ändring (Δh) kan beskrivas av följande formel 

 

   
  

 
      (1) 

 

där ΔS är ändring i grundvattenmagasinets innehåll och M är jordens magasinskoefficient (Grip och 

Rodhe, 1993). För en öppen akvifer är magasinskoefficienten lika med skillnaden mellan porositet och 

fältkapacitet. Den kallas också vattenavgivningstal eller dränerbar porositet. Typiska värden på 

magasinskoefficienten är ungefär ca 5 % för morän och 10-20 % för sand och grus.  

På en flerårsbasis förändras inte grundvattennivån i de små magasinen mer än marginellt, även 

om fluktuationerna under året kan vara flera meter. De stora magasinen har årsfluktuationer på några 

decimeter, men nivån under flera år kan variera ett par meter (Ojala m.fl., 2007). På sommaren när 

temperaturen är hög kan större delen av nederbörden avdunsta och grundvattenbildningen blir väldigt 

liten, trots hög nederbörd (Rodhe m fl. 2007). Detta leder ofta till mycket låga grundvattennivåer 

vilket i många fall skapar problem då brunnar torrläggs.  

 

Morän 

Den vanligaste jordarten i Sverige är morän. Det är en jordart med blandad kornstorlek vilket gör att 

den har en liten porositet. En hårt packad morän med mycket finmaterial har liten hydraulisk 

konduktivitet, men konduktiviteten kan vara stor i en sandig morän. Jordmäktigheten är ofta tämligen 

låg i Sverige och grundvattennivån ligger vanligtvis ytligt (0-3 meters djup beroende på säsong). Detta 

medför att grundvattnets responstid för moränjordar vid nederbörd är snabb och nivåfluktuationerna är 

stora över året. Det finns dock dokumenterade fall där grundvattennivån i områden med stora 

jordmäktigheter ligger ned till 10 meter under markytan vid torrperioder (Johnson, 1993). 

 

Sand och grus 

Sand- och grusavlagringar är vanligen glacifluviala bildningar från inlandsisens avsmältning. Det är 

grovt sorterade jordarter med hög hydraulisk konduktivitet. Mäktigheten på dessa jordarter är ofta 

mycket stora. Kombinationen hög hydraulisk konduktivitet och stora jordmäktigheter gör att 

grundvattenytan vanligtvis ligger djupt ner under markytan. I rullstensåsar finner man grundvattenytan 

normalt på mellan 10- och 20 meters djup. Det stora djupet till grundvattenytan gör att responstiden 

vid nederbörd är lång, och kombinerat med stor magasinskoefficient gör det att korttidsfluktuationerna 

i grundvattennivåer är små (Johnson, 1993).  
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Grundvattenregimer 

Grundvattenbildningen i Sverige varierar under året beroende på klimatets säsongsvariationer. Genom 

att dela in Sverige i grundvattenregimer kan man förklara grundvattenbildningens och 

grundvattennivåernas årstidsvariationer i områden där de hydrologiska och klimatologiska 

förutsättningarna är likartade. SGU använder sig av följande regimkarta för att förklara nivåskillnader 

i små grundvattenmagasin. 

  
Figur 3 Regimkarta från SGU med representativa nivåförändringar i moränjordar under ett år för respektive 

regimområde. 

I norra Norrland stiger grundvattennivåerna snabbt på våren i och med snösmältningen varefter 

grundvattennivån stadigt minskar fram till nästa års snösmältning. Nederbördens lagring som snö 

hindrar normalt vidare grundvattenbildning under hösten och vintern. Norra Sveriges nivåfluktuationer 

där Norrlands kustområden inkluderas, visar vanligtvis två nivåtoppar under året, en i och med 

snösmältningen på våren och en på hösten när avdunstningen har minskat.  I södra Sveriges inland är 

grundvattennivån som lägst på sensommaren och stiger sedan med höstens regn och låga avdunstning. 

När nederbörden kommer i form av snö upphör grundvattenbildningen och nivåerna minskar igen fram 

till snösmältningen på våren. Södra Sveriges kustområden saknar betydande snölagring vilket gör att 

från sen höst till vår stiger grundvattennivån konstant med nederbörd i form av regn, och 

grundvattennivån sjunker i och med stor avdunstning under sommarhalvåret (Sundén m.fl., 2010). 
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2.6 S-HYPE 

HYPE (Hydrological Predictions for the Environment) är en hydrologisk beräkningsmodell som 

utvecklats av SMHI mellan år 2005 och 2007 i samband med att EUs Vattendirektiv lagstadgades i 

Sverige. Det blev nödvändigt med en modell som kunde identifiera alla vattenförekomster och beräkna 

näringsämnestransporter i Sverige. S-HYPE är en version av HYPE-modellen som anpassats för 

Sverige, uppdelad cirka 37000 delavrinningsområden (Strömqvist m fl., 2012). HYPE-modellen 

bygger på ett antal äldre integrerade modeller som beskriver vattenflöden och 

näringsämnestransporter. En av dessa är den första datorbaserade modellen för hydrologiska 

beräkningar som utvecklades på SMHI år 1976, den så kallade HBV-modellen (Bergström, 1976). 

HYPE-modellen, vars applikationer idag spritts till många olika länder, skiljer sig från andra vanliga 

hydrologiska modeller i Europa då det är den enda som inkluderar hela vattenbalansen, hela 

näringsbalansen och alla ingående hydrologiska parametrar samt är helt dynamisk. Under de år 

modellen utvecklades tillkom ett antal rutiner för att optimera analyserna. Monte Carlo simuleringar 

och rutiner för vattentransport i sjöar och floder inkluderades de första åren och avslutningsvis tillkom 

processer för regionala grundvattenflöden och näringsämnesomsättningar (Lindström m.fl., 2010). 

2.6.1  Modellering av grundvattennivåer 

HYPE-modellen (Lindström m.fl., 2010) är en omfångsrik modell som i första hand utvecklades för att 

möjliggöra uppskattningar av vattenkvalitén i de vattenförekomster som saknar bedömningar. I S-

HYPE modellen beskrivs varje delavrinningsområde i Sverige av klasser som representerar området. 

En landklass är en kombination av jordklass och markanvändning där uppsatta parametervärden finns 

för varje kombination. Parametervärdena baseras på egenskaperna hos varje landklass och dess 

arealandel av delavrinningsområdet (Strömqvist m.fl., 2012). Totalt finns 6 jordklasser och runt 16 

olika typer av markanvändningar som i olika kombinationer kan ingå i modellen. För att reducera 

antalet klasser kan man slå samman ytor med liknande egenskaper och sätta en generell klasstyp på 

dessa, till exempel skog och odlad mark. Tabell 1 presenterar klassindelningen av markanvändning 

och jordtyper som ingår i S-HYPE-modellen.  
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Tabell 1 Markklasser och jordklasser som i olika kombinationer bildar landklasser. Parametervärden för varje 

jord- och markklass kalibreras med avseende på proportionerna av arealen av dessa i varje delavrinningsområde. 

Tabell modifierad från Strömqvist m.fl. (2012) med information från SMHI, (2014b). 

Markanvändning 

(huvudindelning) Jordklasser 

Skog (+2 undergrupper) Finjord 

Odlad (+8 undergrupper) Grovjord 

Sjö Morän 

Urbant Torv 

Glaciär Silt 

Annat med vegetation Tunn jord och kalt berg 

Annat utan vegetation 

 Mosse, kärr och våtmark 

 Kalfjäll 

  

Jordklassfördelningen i S-HYPE modellen bygger på SGUs jordartsdatabas. Dock är de 

ursprungliga jordklasserna modifierade för S-HYPE modellen. Tabell 2 förklarar klassindelningen i S-

HYPE och motsvarande klasser i SGUs jordartsdatabas (SMHI, 2014b) 

Tabell 2 Jordklasserna i S-HYPE och motsvarande klassindelning i SGUs jordartsdatabas (SMHI, 2014b). 

S-HYPE SGU 

Torv Organiska jordar 

Finjord  Lera, moränlera, gyttjelera. 

Grovjord Grovjord, dvs. jordar grövre än silt och finare än block. 

Morän Morän, fyllnadsmaterial (osorterad), vittringsjord.  

Tunn jord & kalt berg Tunn jord, berg i dagen, block. 

Silt Finjord, dvs. lerig silt, siltig lera. 

 

 
 

S-HYPE modellen drivs med dygnsmedelvärden av nederbörd och temperatur, som interpoleras 

för att beskriva varje delavrinningsområde. Ett antal rutiner för bland annat snöackumulering och 

snösmältning samt vattenflöden i jorden beräknas med dagliga tidssteg, och en uppvärmningstid på ett 

år används för att simulationerna ska hinna anpassa sig från standardläget. En del parametervärden i S-

HYPE modellen är generella för alla delavrinningsområden men många parametrar är kopplade till 

specifika klasser för jordtyp och markanvändning.  

I modellen infiltrerar allt vatten som kommer från regn eller snösmältning i toppskiktet på jorden 

om inte vattenmängden och markfuktigheten överstiger ett tröskelvärde. Då kan vatten ledas bort som 

ytavrinning eller genom makroporer (porer där snabb transport av vatten sker) till lagret där 

grundvattenytan påträffas. Om vattenhalten i lagret där grundvattenytan påträffas överskrids, kommer 

ovanliggande lager att behålla vattnet. Om detta är topplagret kommer mättad ytavrinning att ske.   

I S-HYPE modellen kan totalt tre jordlager med olika mäktigheter och olika vattenhållande 

egenskaper ange vattenflöden i varje landklass (kombination av jordklass och markanvändning) (figur 
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5). För en jordart som delas upp i tre lager kan evapotranspiration bara ske från de två toppskikten. De 

två översta lagren representerar således rotzonen i marken. De vattenhållande egenskaperna i varje 

lager bestäms av tre parametrar som representerar  

1. Den del av vattnet som inte är tillgänglig för evapotranspiration 

2. Den del av vattnet som är tillgänglig för evapotranspiration men inte för avrinning. 

3. Den del av vattnet som är tillgänglig för avrinning  

(se figur 4)  

Tillsammans utgör dessa andelar den totala porositeten i jorden. De två första parametrarna 

representerar vissningsgräns och skillnad mellan fältkapacitet och vissningsgräns. 

Vattenbalansekvationer och parametervärden för respektive landklass kontrollerar markfuktigheten i 

varje lager. När vatten fyller de största porerna kan grundvattenflöde från jordlagren börja, vilket 

sedan slås ihop till ett gemensamt utflöde (figur 5).   

 

Figur 4 Schematisk bild som visar de vattenhållande parametrarna i HYPE modellen. p1= andel av jordlager som 

inte är tillgänglig för evapotranspiration (vissningsgräns). p2= andel av jordlager som är tillgänglig för 

evapotranspiration men inte för avrinning (fältkapacitet - vissningsgräns), p3= andel av jordlager som är 

tillgänglig för avrinning (porositet - fältkapacitet = vattenavgivningstal). Modifierad figur från Lindström m.fl. 

(2010). 

Grundvattennivån baseras på hur stor andelen av de största porerna som är fyllda med vatten i ett 

lager. Det finns inte någon separat beräkningsdel för grundvatten i HYPE eller S-HYPE modellen, 

utan grundvattenytan definieras av den mättade zonens vatteninnehåll (Strömqvist m.fl., 2012).   
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Figur 5 Schematisk bild av vattenflöden i tre olika jordlager för en landklass. Evapotranspiration sker endast i de 

två översta skikten och makroporflöde sker i första hand i lagret där grundvattenytan ligger. Baserad på figur 

från Lindström m.fl. (2010). 
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3 Metod 
 

Undersökningen av S-HYPE modellens kapacitet för beräkning av grundvattennivåer har bedrivits i 

olika steg. Genom urvalsprocesser plockades mätstationer bort som uppvisade osammanhängande eller 

avvikande mätserier. Även mätstationer som saknar jordklassning plockades bort. Datahantering 

bestod till stor del av att koppla ihop data från SMHI med SGUs data, och statistiska analyser gjordes 

med det datorbaserade statistikprogrammet SAS Enterprise Guide.   

3.1 Mätning av grundvattennivåer vid SGUs mätstationer 

Mätningarna utförs huvudsakligen manuellt av personal från SGU och ortsanställda i observationsrör 

två gånger per månad. Vanligtvis görs mätningarna vid månadsskiftet och runt den 15:e varje månad. 

Då huvudsyftet är att undersöka lokala nivåförändringar över året, finns inget behov av att mäta 

grundvattennivåer gentemot en referensnivå.  

Grundvattennivån mäts från observationsrörets överkant ner till grundvattnet med ett så kallat 

klucklod som avger ett ”kluckande” ljud när det når vattenytan. Det förekommer även automatiska 

mätningar med tryckgivare och logger (SMHI, 2014a). Tryckgivare är att föredra om behov finns att få 

mätvärden med hög tidsupplösning. Automatmätningar med tryckgivare inom SGUs observationsnät 

görs idag 6 gånger per dygn, och data överförs via telekommunikation och lagras i SGUs databaser. 

Kalibrering sker vid behov (Vattenmyndigheten, 2012). 

3.2 Val av mätstationer 

För att den statistiska analysen ska vara tillförlitlig behövde vissa mätstationer från SGUs 

Grundvattennät uteslutas. Det finns idag på SGU uppdaterade utvärderingar av grundvattennätet. 

Utvärderingen görs både genom visuell bedömning av tidserier med grundvattennivåer och genom en 

bedömning av stationernas funktionalitet vid rörtest. Varje station som har bedömts visuellt har 

värderats enligt tre klasser (Thorsbrink och Thunholm, 2004): 

A. Ingen anmärkning 

B. Enstaka avvikande värden 

C. Kurvan har avvikande utseende                  

Att nivåerna beter sig avvikande kan bero på mänsklig påverkan på grundvattenmagasinet eller att 

nivån avstannar när grundvattennivån stiger över rörets överkant, alternativt att grundvattennivån 

hamnar under rörets nederkant (Thorsbrink och Thunholm, 2004). 

Bedömningar av rörtestresultat har delats in i fem klasser utifrån grundvattnets 

återhämtningsförmåga i observationsrören. Dock användes inte dessa bedömningar vid val av 

mätstationer i detta arbete då både långsamverkande och snabba magasin ingår i analyserna. 

Eventuella igensättningar i rör ger avvikande utseende på tidserierna och data där detta kan misstänkas 
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sållas därför bort i bedömningen av tidsserierna. Följande kriterier användes vid urvalet av 

mätstationer för de fortsatta analyserna:  

 Bara stationer där grundvattennivåmätningar utförs (ej kemiprovtagningar) 

 Bara aktiva mätstationer (ej stationer där mätningar upphört) 

 Bara stationer där visuella bedömningar av nivåserier bedömts till klass A eller B 

 Bara stationer med jordklassning  

Grundvattenrören i Grundvattennätet används till att göra grundvattennivåmätningar och att ta 

vattenprover för att analysera vattenkemin. På många platser sker det i samma rör, men det finns också 

rör som bara används för kemisk analys av vattenkvalitén och dessa har inte använts. När det gäller 

längden på tidsserierna ligger majoriteten av mätstationerna på mätserier över 30 år, vilket räcker gott 

och väl till korrelationsanalyserna. Den längsta tidsserien går tillbaka ända till 1965. Fyra mätstationer 

togs bort då dessa saknade jordklass. Alla stationer som inte följer de uppställda kriterierna plockades 

bort manuellt. Cirka 15 mätstationer var installerade i berg som överlagrades av en klassad jordartstyp 

eller var installerade i en sluten akvifer. Dessa mätstationer behölls då en snabb statistisk jämförelse 

visade att dessa inte skulle påverka resultatet av korrelationsanalyserna märkbart. Jordarten som 

överlagrar bergarten påverkar till viss del grundvattnets nivåfluktuationer, speciellt då rören som 

används för nivåobservationer generellt är ganska ytligt borrade.  

Totalt användes 257 stycken mätstationer till korrelationsanalyserna mellan uppmätta och 

modellerade grundvattennivåer. Några fler mätstationer uteslöts dock i vissa av analyserna då det till 

exempel bara finns 238 stationer klassade efter topografiskt läge. 

3.3 Dataunderlag 

Underlaget till detta arbete hämtades från SGUs databaser och SMHI (Göran Lindström 2014, pers. 

komm.). Information om jordklassandelar för varje delavrinningsområde fanns tillgängliga på SMHIs 

hemsida. SMHI tog fram två versioner av beräknade grundvattennivåer ur S-HYPE till aktuella 

delavrinningsområden för analyserna;  

- en version där grundvattennivåerna beräknades som viktade medelvärden, med avseende på 

arealandelarna av de olika jordklasserna och markanvändningen i varje delavrinningsområde 

(kallas i fortsättningen för "viktade medelgrundvattennivåer").  

- en version där grundvattennivåer beräknas bara för den jordklass som de enskilda 

observationsrören representerade (kallas i fortsättningen för "jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer"). 

De viktade medelnivåerna är ”orginalberäkningar” ur S-HYPE. En grundvattennivå beräknas för 

varje landklass (jordklass+markklass) i delavrinningsområdet och ett medelvärde för grundvattennivån 



15 

 

inom delavrinningsområdet beräknas sedan där andelen (arealen) av respektive jordklass i 

delavrinningsområdet tas i hänseende när nivåerna viktas ihop.  

De data som användes från SGU var tidsserier över beräknade grundvattennivåer samt 

information om området som observationsrören står i. Denna information inkluderar: 

stationsidentifikation, koordinat, rörlängd, jordklass, jorddjup, regimområde samt topografiskt läge 

(inströmningsområde, utströmningsområde, vattendelare och mellanzon), vilket påverkas av 

topografin i området. Information om jorddjup kommer från SGUs rikstäckande jorddjupsmodell 

(Daniels och Thunholm, 2014). Jorddjupsuppgifter till modellen kommer från borrningar och 

seismiska sonderingar som interpolerats tillsammans med information om berg i dagen som hämtas 

från SGUs jordartskartor. Regimindelningen är framtagen av SGU och finns som ett GISlager i SGUs 

databaser och detta användes för att klassificera de aktuella mätstationerna.  Dataunderlaget för andra 

kartor i ArcGIS inkluderar jordartskarta från SGU och Sverigekarta från Lantmäteriet. Information om 

Sveriges delavrinningsområden fanns tillgängliga online via SMHIs Vattenwebb (SMHI, 2014c).  

3.4 Datahantering 

Datorprogrammet SAS Enterprise Guide användes för att koppla ihop tabellerna med varandra och 

sortera ut data efter kriterierna i avsnitt 3.2. Uppmätta och modellerade grundvattennivåer måste 

kopplas ihop för samma delavrinningsområde och datum, varför många av de modellerade nivåerna 

förkastades. Jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer för ett delavrinningsområde behövde också 

sorteras ut så att nivån som representerar ”rätt” jordklass kopplades ihop med mätstationen som 

representerar samma jordklass i delavrinningsområdet. Om flera mätstationer i samma jordklass står i 

samma delavrinningsområde kommer uppmätta nivåer i denna jordklass att jämföras mot samma 

jordartsspecifikt beräknad grundvattennivå, d.v.s. den som beräknats för stationernas jordklass. 

Samma beräknade viktad medelgrundvattennivå kommer att jämföras med uppmätta nivåer som 

representerar olika jordklasser om dessa stationer står i samma delavrinningsområde. All övrig 

information om mätstationerna i SGUs grundvattennät kopplades på sist.  

För att undersöka hur olika stora andelar av jordklasser inom ett delavrinningsområde påverkade 

korrelationen, blev varje station klassificerad utefter hur stor andel som utgjordes av mätstationens 

jordklass i delavrinningsområdet. Om flera stationer placerade sig i samma andelsintervall beräknades 

ett medelvärde av dessa stationers korrelationskoefficienter, så att endast en korrelationskoefficient per 

jordklass och andelsintervall erhölls.  

Underlaget till korrelationsanalyserna för årets olika månader bestod bara av uppmätta nivåer 

gjorda den 15:e för att ett representativt värde för ”mittmånaden” skulle fås fram. Därmed fick dessa 

datum sorteras ut i SAS Enterprise Guide innan korrelationsanalyser kunde göras. 

Den omättade zonens mäktighet för en mätstation beräknades genom att först bestämma 

medelavståndet från observationsrörets överkant till grundvattennivån för respektive mätstation, och 

sedan dra bort längden på rörtoppen ovanför markytan. Den mättade zonens mäktighet beräknades 
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genom att ta jorddjupet från jorddjupsmodellen och subtrahera stationens medeldjup till 

grundvattennivån.  

3.5 Statistiska analyser 

Statistiska analyser gjordes för att avgöra tillförlitligheten hos beräknade grundvattennivåer. 

Analyserna gjordes för de två typer av modellberäknade grundvattennivåer som erhölls från SMHI, 

beräknade viktade medelgrundvattennivåer och jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer. De 

statistiska analyserna koncentrerades dock på de jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåerna. 

Korrelationsanalyserna gjordes bland annat med avseende på följande miljövariabler som beskriver 

varje mätstation 

 Jordklass 

 Topografiskt läge 

 Regimläge (bara moränstationer) 

 Jorddjup (=jordmäktighet) 

 Mäktighet på omättad och mättad zon 

Slutligen genomfördes en regressions- och variansanalys för att avgöra vilken av miljövariablerna 

(exkluderat mäktighet på omättad och mättad zon) som påverkade korrelationen mellan uppmätta och  

jordartsspecifikt beräknade nivåer mest.  

3.5.1 Korrelationsanalys  

En linjär korrelationsanalys undersöker om det finns ett linjärt samband mellan två variabler. Några 

förutsättningar för att skapa en korrelationsanalys är att observationerna kan paras ihop. Ett samband 

kan antingen vara negativt eller positivt där korrelationskoefficienten, r, för ett perfekt negativt 

samband ger -1 och för ett perfekt positivt samband ger +1. Noll indikerar att det inte finns något 

statistiskt samband alls. För att förtydliga vad som menas med positiva, negativa och noll samband, 

kan punkt diagram studeras där den ena variabeln(X) avsätts mot den andra(Y) (figur 6). 

 

Figur 6 Punktdiagram som visar a) perfekt positiv korrelation b) ingen korrelation och c) perfekt negativ 

korrelation. 

Enligt Fowler m.fl. (1998) kan tabell 3 användas för att tolka styrkan på 

korrelationskoefficienten. Styrkan är dock inte kopplad till frågan om sambandet är signifikant eller 
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inte som beskrivs under avsnitt 3.5.2. Betydelsen av styrkan på korrelationskoefficienten kan också 

variera något beroende på vilken korrelationstyp som används (Grandin, 2012). 

Tabell 3 Betydelsen av styrkan på korrelationskoefficienten enligt Fowler m.fl. (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns fyra olika korrelationstyper tillgängliga i SAS Enterprise Guide: 

 Pearsons produkt-moment korrelation (r) 

 Hoeffding’s mått på beroende (D) 

 Kendall’s tau (τ) 

 Spearmans rangordning-korrelation (rs) 

 Pearsons produkt-momentkorrelation är den vanligaste och starkaste typen av korrelationsanalys 

och används om underlaget är normalfördelat. De ingående variablerna måste antingen vara uppmätta 

på en intervallskala eller förhållandeskala (Shaw and Wheeler, 1994). Eftersom de uppmätta och 

modellerade grundvattennivåerna för varje mätstation generellt är normalfördelade, har denna 

korrelationstyp använts i detta arbete.  

Pearsons produkt-momentkorrelation bygger på idén om samvarians som är nära kopplad till 

varians, vilket beskriver hur ett dataprov förhåller sig runt dess medelvärde. Samvariansen utvecklar 

denna idé och mäter överensstämmelsen mellan två dataprov. Då variansen uppskattas genom summan 

av de kvadrerade avvikelserna runt medelvärdet, kommer samvariansen att uppskattas till summan av 

produkten för varje par av observationer. För att få ut korrelationskoefficienten delas samvariansen 

med produkten av de individuella variablernas standardavvikelse. Korrelationskoefficienten, r, 

beräknas slutligen med följande formel: 

 

   
                 

         
         

 

        (2)

  

 Oavsätt vilken korrelationstyp man använder kommer resultatet bli en numerisk koefficient som 

beskriver riktning och relation mellan två variabler (Shaw and Wheeler, 1994).  

Korrelationskoefficientens 

absolutvärde, r     Styrka 

0-0,19 

 

Mycket svag 

0,20-0,39 

 

Svag 

0,40-0,69 

 

Måttlig 

0,70-0,89 

 

Stark 

0,90-1 

 

Mycket stark 
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3.5.2 Regressions- och variansanalys  

De miljövariabler som studeras i detta arbete är både kategoriska och numeriska. Kategoriska variabler 

(klassvariabler) är inte kontinuerliga i sina värden varför man måste utföra variansanalys på dem och 

regressionsanalys med de numeriska variablerna.  Variansanalysen är precis som en regressionsanalys 

en linjär modell som går ut på att förklara effekten av olika faktorer genom att dela upp den totala 

variationen i datamaterialet. Variansanalys och regressionsanalys utförs dock samtidigt. 

Med en linjär regressionsanalys kan man till skillnad från en korrelationsanalys förutspå ett värde 

på en av variablerna genom kunskaper om en annan variabel. Detta betyder att man med numeriska 

termer kan avgöra hur mycket en variabel (eller flera variabler) kontrollerar en annan. Om man gör en 

grafisk plot med två variabler kommer man att få en spridning av punkter. En linjär regressions metod 

passar in en rak linje genom dessa punkter (figur 7). Alla värden på den oberoende variabeln X kan 

förutspås med en beroende variabel Y om två konstanter, a och b, är kända. Dessa konstanter 

representerar lutningen på regressionslinjen (regressionskoefficienten) respektive värdet där linjen skär 

x-axeln (interceptet). 

 

 

Figur 7 Grafisk presentation av en regressionsmodell som visar lutningen av regressionslinjen b, och intercept, 

a. +/- ”v” definierar de individuella avvikelserna på punkterna från den bästa anpassade regressionslinjen. Figur 

baserad på Shaw och Wheeler, 1998.  

För att uppskatta hela regressionsmodellen måste man lägga till en felfaktor (e) som tar hänsyn 

till hur mycket spridningen är runt den passade regressionslinjen. Hela uttrycket på 

regressionsmodellen med en oberoende och beroende variabel beskrivs därför som 

  

Y = a + bX + e     (3) 

 

Uttrycket förlängs om fler oberoende variabler läggs till. 

 

För att undersöka hur effektiv regressionsmodellen är på att förklara variansen (variationen) i den 

beroende variabeln utfördes F-test. Ett F-test visar signifikansen på ett förhållande med förklarad och 

oförklarad varians, som avgör hur effektiv de oberoende variablerna (i detta arbete miljövariablerna) 

är på att förklara variansen i den beroende variabeln (i det här fallet korrelationskoefficienten mellan 
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uppmätta och jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer). F-kvoten (ekvation 6) erhålls genom att 

dela variansen på regressionen (ekvation 4) med variansen på residualerna (ekvation 5) 

 

  
   

       

 
      (4) 

 

  
   

       

     
      (5) 

 

Ŷ = uppskattade Y värden 

Ȳ= medelvärde av observerade Y-värden 

Y= Individuella Y-värden 

n = antal observationer 

k= antal prediktorer 

 

    
  
 

  
         (6) 

 

(Shaw och Wheeler, 1994). 

 

Signifikanstest 

För att avgöra om ett stickprov avviker från ett hypotetiskt värde så mycket att denna inte kan ha 

uppkommit genom slumpen genomfördes signifikanstester samtidigt med regressions- och 

variansanalysen i SAS Enterprise Guide. Ett signifikanstest undersöker till exempel hur stor 

sannolikheten är att skillnader mellan en oberoende och beroende variabel uppkommer genom 

slumpen. Om sannolikheten är att den uppmätta skillnaden beror på en slump mindre än en 

signifikansnivå (p), vanligtvis 0.05 (färre än 5 undersökningar av 100), förkastar man den så kallade 

noll hypotesen som påstår att skillnaden mellan två variabler berodde på slumpen (Shaw och Wheeler, 

1994). 
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4 Resultat 
 

I de inledande avsnitten under resultaten jämförs korrelationen mellan uppmätta och beräknade 

viktade medelgrundvattennivåer, med uppmätta och jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer för 

att avgöra hur de olika beräkningssätten påverkar korrelationen. Årstidsvariation hos sambanden 

undersökas genom analyser av korrelationskoefficienter framtagna för årets olika månader. Resultaten 

visar även hur korrelationen vid båda beräkningssätten varierar inom olika jordklasser. En 

korrelationsanalys med jordklassandelar gjordes med de viktade medelgrundvattennivåerna i syfte att 

undersöka på vilket sätt korrelationen förändras med olika jordklassandelar i delavrinningsområdet. 

Huvudfokus i resultaten ligger dock på att undersöka de jordartsspecifikt beräknade nivåerna och visa 

hur diverse egenskaper (miljövariabler) hos mätstationerna påverkar korrelationen. Resultatet från 

regressions- och variansanalysen ska peka på den känsligaste variabeln för korrelationsförändringar. 

Den sista delen i resultatet visar grundvattennivåer med uppmätta och jordartsspecifikt beräknade 

(standardiserade) nivåer under ett medelår för några utvalda stationer. Detta görs för att få en 

uppfattning hur nivåerna skiljer sig åt. 

4.1 Karta över aktuella mätstationer som ingår i korrelationsanalyserna   

Ett urval av mätstationer i grundvattennätet gjordes utifrån kriterierna i kapitel 3.2 vilket gjorde att det 

återstod 257 mätstationer fördelade över landet (figur 8).  En mätstation på Gotska sandön kan noteras 

liksom den glesare fördelningen av mätstationer i norra Sverige. 
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 Figur 8 Karta över använda mätstationer (257 st). 

 

4.2 Statistiska analyser med beräknade viktade medelgrundvattennivåer 

och jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer 

4.2.1 Korrelationsanalys mellan beräknade och uppmätta grundvattennivåer  

Korrelationsanalysen gjordes mellan uppmätta och beräknade grundvattennivåer utan att 

korrelationskoefficienterna delades upp i miljövariabler. Fördelningen av korrelationskoefficienterna 

beräknade för varje station visas i de två histogrammen i figur 9 där ett medianvärde på ungefär 0,57 

fås med beräknade viktade medelvärden och 0,63 med jordartsspecifikt beräknade nivåer. Båda 

värdena kan dock tolkas som en måttlig styrka på korrelationen. I histogrammen i figur 9 noteras två 

toppar. Den största toppen representerar en ansamling av koefficienter runt 0,7, vilket indikerar en 

stark korrelation. Den andra mindre ansamlingen av koefficienter ligger runt 0 i det vänstra 

histogrammet och runt 0.1 i den högra, vilket betyder att ingen korrelation, respektive en mycket liten 

korrelation finns. 
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Figur 9: Fördelning av korrelationskoefficienter beräknade för samtliga mätstationer, och statistik om 

distributionen. Plot Vänster: Koefficienter beräknade mellan uppmätta och modellerade viktade 

medelgrundvattennivåer. Plot höger: Koefficienter beräknade mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer. 

En karta där respektive mätstation har blivit färgkodad med avseende på styrkan på 

korrelationskoefficienten beräknad mellan uppmätta och viktade medelgrundvattennivåer presenteras i 

figur 10. Av 257 stationer kan styrkan på korrelationen med viktade medelnivåer för 56 stationer (21,8 

%) tolkas som stark till mycket stark. 183 av 247 mätstationer (71,2 %) visar måttlig styrka på 

korrelation eller bättre. Ett fåtal, 15 stationer (5,8 %), visar mycket svag negativ styrka på beräknade 

korrelationskoefficienter. Resterande mätstationer (59 stycken, 23,0 %) visar svag till mycket svag 

positiv korrelation. 
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Figur 10 Tolkning av styrkan på korrelationskoefficienterna beräknade mellan uppmätta och beräknade viktade 

medelnivåer enligt Fowler m.fl. (1998).  

En liknande karta konstruerades också för korrelationskoefficienter beräknade mellan uppmätta 

och jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer. Av totalt 257 stationer kan 89 av dessa (34,6 %), 

tolkas som en stark till mycket stark korrelation (figur 11). Detta kan jämföras de tidigare 56 stationer 

(21,8 %), vars modellerade nivåer beräknades som viktade medelvärden. 196 stationer (76,3 %) 

uppvisar en måttlig eller högre styrka på korrelationen. Åtta stationer (3,1 %) visar en koefficient  

mellan 0 och -0,39 vilket tolkas som en svag eller mycket svag negativ korrelation. Resterande 

53 stationer (20,6 %) har ett värde på koefficienterna mellan 0 och 0,39 vilket tolkas som en svag eller 

mycket svag positiv korrelation.  
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Figur 11 Tolkning av styrkan på korrelationskoefficienterna beräknade mellan uppmätta och jordartsspecifikt 

beräknade grundvattennivåer nivåer enligt Fowler m.fl. (1998). 

Genom att skapa en boxplot med korrelationskoefficienter beräknade för varje station och månad 

kan man studera hur medianvärdet på beräknade korrelationskoefficienter (linjen mellan de blå 

boxarna) varierar under året och även notera spridningen på koefficienterna (avståndet mellan högsta 

och lägsta värdet på korrelationskoefficienter beräknade för varje enskild månad). Extremvärden är 

dock borttagna i boxplottarna.  

Januari, mars och april månad visar lägre värden på koefficienterna än övriga månader på året 

(figur 12). Detta är synligt i resultaten med båda beräkningsätten av modellerade nivåer. Stor spridning 

finns i de beräknade koefficienterna med beräknade viktade medelgrundvattennivåer, en lite mindre 

spridning finns med jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer. Medianvärdet på 

korrelationskoefficienterna förbättras från 0,52 till 0,57 med jordartsspecifikt beräknade nivåer. 
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Figur 12 Boxplottar med korrelationskoefficienter beräknade för samtliga stationer, fördelade på årets månader. 

Vänster: Beräknade koefficienter mellan uppmätta nivåer och beräknade viktade medelgrundvattennivåer. 

Höger: Beräknade koefficienter mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer.  

4.2.2 Korrelationsanalys med avseende på jordklass 

Korrelationsanalysen med avseende på jordklass gjordes för att ta reda på modellens säkerhet i olika 

jordklasser. De flesta mätstationer står i morän, men även sand och jordklassen ”grus eller grövre” 

finns i stora antal (tabell 4). Lera, moränlera och silt är underrepresenterade i korrelationsanalyserna.  

Tabell 4 Sammanställning över antalet mätstationer placerade i respektive jordklass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spridningen av beräknade korrelationskoefficienter varierar inom varje jordklass (figur 13). En 

stor spridning på korrelationskoefficienterna finns framförallt för mätstationer i jordklasserna ”grus 

eller grövre” och sand. Dock minskar spridningen, och styrkan på korrelationen ökar markant i 

jordklassen ”grus eller grövre” med jordartsspecifikt beräknade nivåer jämfört med viktade 

medelgrundvattennivåer.  

 

 

 

 

 

Jordklass Antal  

Grus eller grövre 31 

Lera 4 

Morän 139 

Moränlera 7 

Sand 74 

Silt 2 
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Figur 13 Boxplottar med korrelationskoefficienter beräknade för alla mätstationer fördelade på jordklass. 

Vänster: Beräknade koefficienter mellan uppmätta nivåer och beräknade viktade medelgrundvattennivåer. 

Höger: Beräknade korrelationskoefficienter mellan uppmätta nivåer och jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer.  

Korrelationskoefficienter har beräknats för samtliga stationer och månader i de enskilda jordklasserna. 

Mätstationer i jordklassen ”grus eller grövre” (31 st) visar en sämre korrelation från februari till april 

(figur 14). Denna försämring är dock inte lika markant med jordartsspecifikt beräknade nivåer som 

generellt visar högre medianvärden på koefficienterna. Spridningen är ungefär lika stor vid alla 

månader. Ett undantag är dock december månad som med båda beräkningssätten uppvisar en stor 

spridning på koefficienterna mellan nästan perfekt negativ korrelation, och perfekt positiv korrelation. 

Medianvärdet på alla korrelationskoefficienter förbättras från 0,49 till 0,64 med jordartsspecifikt 

beräknade grundvattennivåer. 

 

Figur 14 Boxplottar med korrelationskoefficienter beräknade för stationer som står i jordklassen ”grus eller 

grövre” (31st), fördelade på årets olika månader. Vänster: Beräknade koefficienter mellan uppmätta nivåer och 

beräknade viktade medelgrundvattennivåer. Höger: Beräknade korrelationskoefficienter mellan uppmätta nivåer 

och jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer. 

Mätstationer i lera (4 stationer) visar en ojämn spridning på korrelationskoefficienterna vid olika 

månader (figur 15). Spridningen inom varje månad är dock generellt låg.  Någon markant försämring 

av värden vid april är inte synlig dock är korrelationen mycket låg i januari och november. 

Medianvärdet på samtliga korrelationskoefficienter förbättras från 0,45 till 0,52 med jordartsspecifikt 

beräknade grundvattennivåer.  
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Figur 15 Boxplot med korrelationskoefficienter beräknade för stationer som står i jordklassen lera (4 st), 

fördelade på årets olika månader. Vänster: Beräknade koefficienter mellan uppmätta nivåer och beräknade 

viktade medelgrundvattennivåer. Höger: Beräknade korrelationskoefficienter mellan uppmätta nivåer och 

jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer. 

 

Mätstationer i morän (139 st) har en ganska jämn spridning på korrelationskoefficienterna (figur 

16). En större spridning finns dock i januari, mars, april och maj månad i båda boxplottarna. Dessa 

månader visar också ett lägre medianvärde på de beräknade koefficienterna. Övriga månader har en 

relativt konstant värde på mediankoefficienterna. Medianvärdet för samtliga korrelationskoefficienter 

förbättras bara marginellt från är 0,60 till 0,62 med jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer. 

 

Figur 16 Boxplottar med korrelationskoefficienter beräknade för stationer som står i jordklassen morän (139 st), 

fördelade på årets olika månader. Vänster: Beräknade koefficienter mellan uppmätta nivåer och beräknade 

viktade medelgrundvattennivåer. Höger: Beräknade korrelationskoefficienter mellan uppmätta nivåer och 

jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer. 

De sju mätstationer som representerar moränlera visar en negativ trend på medianvärdet på 

korrelationskoefficienterna från januari till juli (figur 17) vid båda beräkningssätten med modellerade 

nivåer. Från juli ökar sedan värdet fram till december med undantag av oktober. Till skillnad från 

tidigare jämförelser försämras medianvärdet för alla korrelationskoefficienter med jordartsspecifikt 

beräknade nivåer, från 0,53 till 0,51.   
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Figur 17 Boxplot med korrelationskoefficienter beräknade för stationer som står i jordklassen moränlera (7 st), 

fördelade på årets olika månader. Vänster: Beräknade koefficienter mellan uppmätta nivåer och beräknade 

viktade medelgrundvattennivåer. Höger: Beräknade korrelationskoefficienter mellan uppmätta nivåer och 

jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer. 

 

Mätstationer i sand (74 st) har generellt låga medianvärden och stor spridning på 

korrelationskoefficienterna med beräknade viktade medelnivåer (figur 18). En förbättring i 

medianvärdet sker med jordartsspecifikt beräknade nivåer, dock är spridningen och osäkerheten 

fortfarande stor inom varje månad. Med båda beräkningssätten noteras ett sämre värde på 

mediankoefficienterna från januari till maj med en liten förbättring i februari. Övriga månader håller 

ett ganska konstant medianvärde på koefficienterna. Medianvärdet för samtliga 

korrelationskoefficienter förbättras från 0,31 till 0,46 med jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer. 

 

Figur 18 Boxplot med korrelationskoefficienter beräknade för stationer som står i jordklassen moränlera (74 st), 

fördelade på årets olika månader. Vänster: Beräknade koefficienter mellan uppmätta nivåer och beräknade 

viktade medelgrundvattennivåer. Höger: Beräknade korrelationskoefficienter mellan uppmätta nivåer och 

jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer. 

De två mätstationer som representerar silt visar en stor variation på medianvärdet på 

korrelationskoefficienter under olika månader (figur 19). Viktade medelgrundvattennivåer och 

jordartsspecifikt beräknade nivåer genererar en liknande fördelning av korrelationskoefficienter. En 

negativ svag styrka på korrelation i mars och ytterligare en mycket svag negativ styrka på korrelation i 

augusti och oktober kan noteras med båda beräkningssätten. Högsta värdet på koefficienter i silt 
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observeras i juni. Medianvärdet för alla korrelationskoefficienter förbättras från 0,31 till 0,35 med 

jordartsspecifikt beräknade nivåer. 

Figur 19 Boxplot med korrelationskoefficienter beräknade för stationer som står i jordklassen silt (2 st), 

fördelade på årets olika månader. Vänster: Beräknade koefficienter mellan uppmätta nivåer och beräknade 

viktade medelgrundvattennivåer. Höger: Beräknade korrelationskoefficienter mellan uppmätta nivåer och 

jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer. 

 

4.3 Korrelationsanalys med jordklassandelar  

I dessa analyser användes beräknade viktade medelgrundvattennivåer. Bara i plottarna med 

jordklasserna morän (A) och morän + torv (B) syns en ökad korrelation med större jordklassandelar. 

En liten topp i korrelationen för jordklassen morän finns vid jordandelar mellan 40-och 50 %. Morän 

och torv har slagits samman då torv har liknande egenskaper som morän, korrelationen är dock 

ojämnare med ökade jordandelar än grafen som bara representerar morän. De övriga jordklasserna 

visar generellt en försämrad korrelation med ökade jordklassandelar.  

Jordklasserna ”grus eller grövre” + sand (C) har också slagits ihop då båda representerar 

jordklassen ”grovjord” i S-HYPE. Korrelationen vid större andelar av denna jordklass förändras inte 

konsekvent vid andelar över 30-40 % i delavrinningsområdet. Vid lägre jordandelar minskar dock 

korrelationen lika mycket vid varje andelsintervall. När uppmätta grundvattennivåer som bara 

representerar jordklassen ”grus eller grövre” korreleras mot beräknade nivåer ger större andelar av 

denna jordklass en relativt konsekvent nedgång i värdet på korrelationskoefficienterna (D). Grafen 

visar en topp på 0,7 vid jordklassandelar på 10-20 %, vilket är ett värde som kan tolkas som en stark 

korrelation.  

Lera och moränlera har slagits samman då båda ingår i jordklassen ”finjord” i S-HYPE. Grafen 

visar en nedgång i korrelationen med ökade andelar lera och moränlera i delavrinningsområdet, dock 

observeras en andra topp vid 30-40 % lera och moränlera i delavrinningsområdet (E). 



30 

 

 

Figur 20 Plottarna visar medelkorrelationen (beräknad mellan uppmätta nivåer och beräknade viktade 

medelgrundvattennivåer) för varje andelsintervall i delavrinningsområdet för respektive jordklass. A) 

Jordklassandelar för jordklassen morän B) Jordklassandelar för jordklassen morän + torv C) Jordklassandelar för 

jordklassen grus eller grövre + sand D) Jordklassandelar för jordklassen grus eller grövre E) Jordklassandelar för 

jordklassen lera + moränlera. 
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4.4 Statistiska analyser med jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer  

Här analyseras bara korrelationskoefficienter mellan uppmätta grundvattennivåer i SGUs 

grundvattennät och nivåer som beräknas specifikt för respektive jordklass, till skillnad från de tidigare 

analyserade korrelationskoefficienterna där nivåerna också beräknats som ett viktat medelvärde på 

grundvattennivåer som representerar de landklasser som finns inom delavrinningsområdet. 

Korrelationsanalyserna i denna del undersöker hur olika miljövariabler (egenskaper hos 

mätstationerna) påverkar korrelationen. 

4.4.1 Korrelationsanalys med moränstationer i olika regimer 

Korrelation mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer varierar med avseende 

på regimläge (se figur 3). Bara stationer i morän (137 st) används i denna korrelationsanalys. 

Regimindelningen är konstruerad av SGU för att sammanföra stationer som har liknande hydrologiska 

och kilmatologiska förutsättningar. I figur 21 visas hur regimområdena och mätstationerna är 

fördelade i Sverige.  

 

Figur 21 Regimkarta för Sverige och 138 moränstationer. 
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Genom att sammanföra medianvärden på korrelationskoefficienter för årets olika månader i 

respektive regimområde kan man tydligare se hur korrelationen varierar mellan dessa områden (figur 

22). Det nordligaste regimområdet, som representerar de inre delarna av norra Norrland visar 

minskande koefficienter från januari till april. Därefter sker en långsam återhämtning av värdet på 

korrelationskoefficienterna till augusti månad som istället uppvisar höga beräknade koefficienter. 

Korrelationskoefficienterna för stationer i norra Sverige exklusive inre Norrland har ett likartat förlopp 

men visar inte en lika stor försämring under våren. Södra Sverige visar, förutom en försämring i april, 

en ganska jämn styrka på korrelationen under året. 

 

Figur 22 Årsförloppet för medianvärden av moränstationernas korrelationskoefficienter uppdelade på olika 

regimområden. 

Spridningen av korrelationskoefficienterna varierar mellan regimområdena (figur 23). 

Medianstyrkan på korrelationen är störst i regimområde 4 som representerar södra Sveriges 

kustområden. I norra inre Norrland (regimområde 1) där fem stationer finns representerade är 

spridningen minst och i norra Norrland exklusive inre Norrland är spridningen störst. 

 

 

Figur 23 Boxplot med korrelationskoefficienter beräknade för moränstationerna fördelade på regimområde. 
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4.4.2 Korrelationsanalys med avseende på topografiskt läge 

Några stationer var inte klassificerade efter topografiskt läge, vilket gjorde att 238 stationer (av 257 

stycken) ingår i dessa beräkningar. Stationer som står vid vattendelare eller i en annan typ av 

inströmningsområde har slagits ihop och benämns från och med nu bara som ”Inströmningsområde”. 

Andra klasser av topografiska lägen är stationer som står i mellanzonen (kan verka både som in- och 

utströmningsområde) och stationer som står i utströmningsområden. Merparten av stationerna har 

bedömts stå i inströmningsområden (tabell 5). 

 

Tabell 5 Tabellen visar hur många av de mätstationer med hydrotopografisk klassning som finns representerade 

i de olika områdena. A: Inströmningsområde, B: Mellanzon, C: Utströmningsområde. 

Samtliga stationer   

Topografiskt läge Antal 

A: Inströmningsområde 181 

B: Mellanzon 42 

C: Utströmningsområde 14 
 

Indelningen med topografiska områden visar att värdet på korrelationskoefficienterna varierar 

som mest för mätstationerna som står i inströmningsområden (figur 24), där även flest mätstationer är 

representerade (181 st). Utströmningsområden uppvisar minst spridning på beräknade 

korrelationskoefficienter. 

 

 
 
Figur 24 Boxplot med korrelationskoefficienter beräknade mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer för varje station, fördelade på topografiskt läge. A: Inströmningsområde. B: Mellanzon C: 

Útströmningsområde.  

Korrelationskoefficienterna beräknade för årets månader inom varje topografiskt läge (figur 25), 

uppvisar en stor spridning i de 181 mätstationerna placerade i inströmningsområden (A i figur 25). 

Medianvärdet håller sig dock stabilt med undantag av ett lägre värde på koefficienterna runt april. 

Medianvärdet för samtliga korrelationskoefficienter i inströmningsområden är 0,56. 

I mellanzoner fördelar sig korrelationskoefficienterna så att medianvärdet på samtliga 

korrelationskoefficienter även för detta område är 0,56 (B i figur 25). Dock är spridningen på 
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korrelationskoefficienterna aningen mindre än för inströmningsområden. Även koefficienter 

representerade i mellanzonen uppvisar en försämring i medianvärdet runt april månad, dock en mer 

markant nedgång än för koefficienter beräknade för stationer i inströmningsområden. 

För utströmningsområden ser vi den minsta spridningen av korrelationskoefficienter och det 

högsta medianvärdet på 0,63 (C i figur 25). 14 mätstationer finns representerade i detta område. 

Försämringen i medianvärdet runt april månad är inte lika tydlig, dock ser vi en större spridning på 

koefficienter för månaderna mars och april, vilket indikerar en större osäkerhet i beräkningarna än för 

övriga månader.   

 

 

Figur 25 Boxplot med korrelationskoefficienter beräknade mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer för varje station och månad. A) Bara koefficienter beräknade i inströmningsområden. B) Bara 

koefficienter beräknade i mellanzonen. C) Bara koefficienter beräknade i utströmningsområden. 
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Morän  

För att undersöka hur grundvattennivåer i bara morän beter sig i de olika topografiska områdena 

gjordes en egen korrelationsanalys för dessa. Majoriteten av mätstationerna är lokaliserade till 

inströmningsområden och till mellanzonen (tabell 6). Endast nio stationer är placerade i 

utströmningsområden.  

Tabell 6 Tabellen visar hur många mätstationer i morän med topografisk klassning som finns i de olika 

områdena. A: Inströmningsområde, B: Mellanzon, C: Utströmningsområde. 

"Morän" 

 Topografiskt läge Antal 

A: Instömningsområde 92 

B: Mellanzon 32 

C: Utströmningsområde 9 
 

För moränstationer uppvisar korrelationskoefficienterna störst säkerhet i värden i 

utströmningsområden (figur 26). Störst spridning på korrelationskoefficienterna finns i mellanzonen. 

 

 

Figur 26 Boxplot med korrelationskoefficienter beräknade mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade 

nivåer för mätstationer placerade i morän, fördelade på topografiskt läge. A: Inströmningsområde. B: 

Mellanzonen. C: Utströmningsområde. 

  

Grus eller grövre  

Även för grundvattennivåer i jordklassen ”grus eller grövre” gjordes en enskild analys för att 

kontrollera hur korrelationskoefficienterna fördelade sig i olika topografiska lägen. Tabell 7 visar 

fördelningen av mätstationer i jordklassen ”grus eller grövre” i de olika områdena. 
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Tabell 7 Tabellen visar hur många mätstationer i jordklassen ”grus eller grövre” med topografisk klassning som 

fördelar sig i de olika områdena. A: Inströmningsområde, B: Mellanzonen, C: Utströmningsområde. 

"Grus eller grövre" 

 Topografiskt läge Antal 

A: Instömningsområde 16 

B: Mellanzonen 3 

C: Utströmningsområde 2 

 

 

Korrelationskoefficienter beräknade för mätstationer i jordklassen ”grus eller grövre” visar 

störst spridning i inströmningsområden (figur 27). Värdet på mediankoefficienten är bäst i 

mellanzonen. Mätstationer lokaliserade till utströmningsområden visar lägsta medianvärdet på 

korrelationskoefficienterna. 

 

Figur 27 Boxplot med korrelationskoefficienter beräknade mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer för mätstationer placerade i jordklassen ”grus eller grövre”, fördelade på topografiskt läge. A: 

Inströmningsområde. B: Mellanzonen. C: Utströmningsområde. 

4.4.3 Korrelationsanalys med avseende på jorddjup  

Korrelationsanalysen med samtliga stationer (257 stycken) visar en generell minskning i värdet av 

beräknade korrelationskoefficienter vid större jorddjup (figur 28). Korrelationen kan tolkas som stark 

vid små jorddjup mellan 0-5 meter, och ner till 15 meters jorddjup förändras inte medianvärdet på 

koefficienterna anmärkningsvärt.  
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Figur 28 Boxplot med spridning av korrelationskoefficienter beräknade mellan uppmätta och jordartsspecifikt 

beräknade grundvattennivåer för samtliga stationer som ligger i ett visst jorddjupsintervall.  

Morän 

När samma analys görs för stationer som endast står i morän ser man dock inte samma stora 

försämring i värdena på korrelationskoefficienterna med större jorddjup (figur 29). Det finns 

fortfarande en generell minskning av medanvärdet på koefficienterna men de håller sig nästan över 0,6 

vid alla jorddjup. Jorddjup mellan 0-4 meter, och jorddjup mellan 10-14 meter har ett medianvärde på 

0,7, vilket tolkas som en stark korrelation. 

 

 

Figur 29 Boxplot med korrelationskoefficienter beräknade mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer för moränstationer fördelade på jorddjupklass. 

Grus eller grövre 

Korrelationskoefficienter för de 31 mätstationer placerade i jordklassen ”grus eller grövre” uppvisar en 

måttlig till stark korrelation vid jorddjup mellan 0 till 10 meter (figur 30). En stor variation och 

osäkerhet finns vid jordmäktigheter större än 10 meter men en förbättring av värden sker vid de största 

jorddjupen mellan 30-35 meter. 
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Figur 30 Boxplot med korrelationskoefficienter beräknade mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer för stationer som står i jordklassen ”grus eller grövre”, fördelade på jorddjupklass.  

Jorddjup i olika topografiska områden 

För att undersöka hur jorddjupen skiljer sig åt i olika topografiska områdena gjordes två boxplottar där 

jorddjup för jordklasserna morän och ”grus eller grövre” plottades mot topografiskt läge. I jordklassen 

morän visar resultatet att jorddjupen är större i inströmningsområden, än de är i mellanzonen och 

utströmningsområden (figur 31). Det totala mediandjupet för morän beräknades till sex meter. 

 

 

Figur 31 Boxplot med jorddjup för moränstationer fördelade på topografiskt läge. A: Inströmningsområde. B: 

Mellanzonen. C: Utströmningsområde. 

Precis som för morän kontrolleras jorddjupet för stationer i jordklassen ”grus eller grövre” vid 

olika topografiska områden. Jorddjupet i inströmningsområden är generellt större än i mellanzonen 

och i utströmningsområden (figur 32). Det finns dock en större spridning i inströmningsområden, men 

som tidigare nämnts är de flesta stationerna placerade i inströmningsområden. Tre stationer finns 

representerade i mellanzonen och två stationer finns placerade i utströmningsområden. Det totala 

mediandjupet för jordklassen ”grus eller grövre” beräknades till 13 meter.  
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Figur 32 Boxplot med jorddjup för jordklassen ”grus eller grövre” fördelade på topografiskt läge. A: 

Inströmningsområde, B: Mellanzon, C: Utströmningsområde. 

4.4.4 Korrelationsanalys med avseende på mättade och omättade zonens 

medelmäktighet 

Genom att dela in det totala jorddjupet i en mättad och omättad zon kan man noggrannare studera hur 

markens egenskaper påverkar korrelationen mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer. 

Här presenteras resultat från korrelationsanalysen med avseende på omättade och mättad zonens 

medelmäktighet för jordklasserna morän och ”grus eller grövre”. Innan korrelationsanalysen 

presenteras får punktdiagram med en regressionslinje visa hur omättade respektive mättade zonens 

mäktighet påverkas av det totala jorddjupet (figur 33). Resultatet visar för jordklassen morän att den 

omättade zonen i princip är helt oberoende av markens totala jorddjup. Resultatet i C och D som visar 

mättade zonen mot jorddjup för båda jordklasserna tyder på att det totala jorddjupet beror till största 

delen på den mättade zonens mäktighet.  
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Figur 33 Punktdiagram med regressionslinje som visar sambandet mellan jorddjup och medelmäktighet på 

mättad samt omättad zon i marken. A) Jorddjup mot omättad zon i jordklassen ”grus eller grövre”, B) Jorddjup 

mot omättad zon i jordklassen morän, C) Jorddjup mot mättad zon i jordklassen ”grus eller grövre”, D) Jorddjup 

mot mättad zon för jordklassen morän. 

En korrelationskoefficient beräknades mellan jorddjup och mättade och omättade zonens 

mäktighet för morän och jordklassen ”grus eller grövre” för att kontrollera signifikansen på resultatet 

(tabell 8). Sambandet mellan jorddjup och den omättade zonen är för båda jordklasser icke signifikant 

medan sambandet är signifikant med den mättade zonen. För morän finns en mycket stark korrelation 

mellan mättad zon och jorddjup och för jordklassen ”grus eller grövre” en måttlig korrelation. 

Tabell 8 Korrelationskoefficienter beräknade mellan jorddjup och mättad samt omättad zon för jordklasserna 

morän och ”grus eller grövre”.  Signifikans finns bara i sambandet mellan jorddjup och mäktighet på mättade 

zonen för bägge jordklasser.  

Morän     

 
Koeff (r) Signifikans 

Mättad 0,96                   <, 0001 

Omättad 0,08 0,3658 

Grus eller grövre   

 
Koeff (r) Signifikans 

Mättad 0,65                   <, 0001 

Omättad 0,13 0,4675 
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Medianvärdet på korrelationskoefficienterna i jordklassen morän försämras med större mäktighet på 

omättade zonen (figur 34). I den mättade zonen uppvisar morän ett relativt jämnt medianvärde vid 

olika djup på den mättade zonen som generellt har bättre värden än mättade zonen för jordklassen 

”grus eller grövre”.  

 

 

Figur 34 Boxplottar med korrelationskoefficienter beräknade mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer i jordklassen ”morän”. Vänster: Korrelationskoefficienter vid olika mäktigheter på omättade 

zonen. Höger: Korrelationskoefficienter vid olika mäktigheter på mättade zonen.  

Spridningen av beräknade korrelationskoefficienter i jordklassen ”grus eller grövre” i den omättade 

och omättade zonen framgår i figur 35. Korrelationen är stark vid en liten omättad zon och blir 

successivt sämre med större mäktigheter på den omättade zonen. I den mättade zonen är korrelationen 

bäst när mättade zonen är mellan 5 och 10 meter mäktig. Korrelationen är även stark vid stora 

mäktigheter på mättade zonen.  

 
 
Figur 35 Boxplottar med korrelationskoefficienter beräknade mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer i jordklassen ”grus eller grövre”. Vänster: Korrelationskoefficienter vid olika mäktigheter på 

omättade zonen. Höger: Korrelationskoefficienter vid olika mäktigheter på mättade zonen.  

4.4.5 Regressions- och variansanalys av miljövariabler 

Nedan presenteras en sammanställning på resultaten från regressions- och variansanalysen med 

enskilda miljövariabler.  

Då de oberoende miljövariablerna i analysen både är kategoriska (klassvariabler) och numeriska 

görs variansanalys på de kategoriska miljövariablerna och regressionsanalys på de numeriska 
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miljövariablerna, dock görs båda analyserna samtidigt och resultatet presenteras i samma tabell (tabell 

10). Vilka klassvariablerna är och värden för dessa framgår i tabell 9. Endast jordtyperna ”grus eller 

grövre” och ”morän” ingår i regressions- och variansanalyserna då dessa är mest intressanta att 

analysera vidare från resultatet i kapitel 4.2.2.   

Tabell 9 Information om klassvariabler (kategoriska variabler). 

Klassinformation 

Klassvariabler Nivåer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Värden 

Jordtyp 2 Grus eller grövre, Morän 

Månad 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Regim 4 1 2 3 4 

Topografiskt läge 3 A B C 

N totalt 1800   

N används i analysen 1794   

 

Resultatet av regressions- och variansanalysen med de enskilda miljövariablerna presenteras i 

tabell 10. Oberoende miljövariabler som saknar signifikans (”rörlängd i marken” och ”jordklass”) har 

plockats bort men en utförlig sammanställning av resultaten från regressions- och variansanalyserna 

finns i bilaga 1. 

Resultatet i tabell 10 visar att miljövariablerna tillsammans kan förklara 14,9 % av variansen i 

den beroende variabeln (beräknade korrelationskoefficienter mellan uppmätta och jordartsspecifikt 

beräknade nivåer). Av F-värdet utläses att jorddjup har störst förklaringsgrad, därefter tidpunkt på året 

(månad) och regimområde. Om stationerna står i ett inströmningsområde, mellanzonen eller i 

utströmningsområden är den minst betydelsefulla variabeln.   

Tabell 10 Sammanställning av resultatet från regressions- och variansanalysen för de signifikanta enskilda 

miljövariablerna. Miljövariablerna förklarar tillsammans 14,9 % av variansen mellan uppmätta och 

jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer. 

 
R

2
-värde 

 

0,149 

Miljövariabler F värde 

Månad 17,20 

Regim 14,42 

Topografiskt läge 4,67 

Jorddjup 103,53 

 

4.4.6 Exempel på nivåvariationer med uppmätta och beräknade grundvattennivåer  

För att tydliggöra hur den omättade zonens mäktighet påverkar fördröjningen av nivåändringar har 

linjeplottar konstruerats för några utvalda stationer (figur 36). De representerar nivåändringar av 
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uppmätta och jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer under ett medelår, och valdes ut så de 

representerar olika delar av Sverige och olika mäktigheter på den omättade zonen.  

 

Figur 36 Linjeplottar med uppmätta och jordartsspecifikt beräknade nivåer under ett medelår vid några utvalda 

mätstationer med olika mäktigheter på omättade zonen. Nivåerna är standardiserade (medelvärde = 0, 

standardavvikelsen kvarstår).   

I figur 36 A, B, C, D och E står mätstationerna i morän. F i figur 26 visar en station i sand och 

linjeplottarna G och H visar stationer som står i jordklassen ”grus eller grövre”. Nivåer för stationer 

med små mäktigheter på omättade zonen, som för mätstationerna i Umeå, Emmaboda och Vaxholm 

(1,7 meter, 1,1 meter och 3,4 meter), reagerar i stort sätt samtidigt även om amplituden varierar en 

aning. För övriga mätstationer som uppvisar större mäktigheter på omättade zonen reagerar de 
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beräknade nivåerna snabbare än uppmätta nivåer genom att visa på en topp i april när de flesta 

uppmätta nivåerna har en nivåtopp i maj. För jordklassen ”grus eller grövre” ligger grundvattenytan 

längre ner än i morän (större omättad zon), och för stationen i Eskilstuna (G) blir det extra tydligt att 

beräknade nivåer reagerar snabbare än uppmätta nivåer. Med en omättad zon på 10,2 meter uppvisar 

de uppmätta nivåerna i stationen i Eskilstuna ett närmast oförändrat mönster under året.   
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5 Diskussion 
 

Korrelationen mellan uppmätta och beräknade grundvattennivåer påverkas av en mängd olika faktorer, 

bland annat jordklasser, topografi, klimat (regimområden) och jorddjup (mäktigheten på mättad och 

omättade zonen i marken).  

5.1 Viktade medelvärden mot jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer 

Jämförelsen mellan uppmätta grundvattennivåer i enskilda observationsrör och beräknade viktade 

medelgrundvattennivåer i respektive delavrinningsområde gav inte en rättvisande bild av S-HYPE 

modellens förmåga att beräkna grundvattennivåer, eftersom de beräknade nivåerna baseras på 

beräkningar för olika jordklasser. Dock kunde vi se likartad spridning och mönster på 

korrelationskoefficienterna mellan observerade och beräknade grundvattennivåer, där de beräknade 

nivåerna dels är viktade medelvärden, och dels jordartsspecifikt beräknade. För båda beräkningssätten 

visade majoriteten av koefficienterna en stark korrelation (figur 9). Medianvärdet förbättrades dock 

när korrelationsanalysen gjordes med jordartsspecifikt beräknade nivåer, vilket var väntat med tanke 

på att de jordartspecifika nivåerna är en bättre representant vid jämförelser med de uppmätta nivåerna. 

Båda beräkningsätten (viktade medelnivåer och jordartspecifika nivåer) resulterade i låga 

korrelationskoefficienter i mars och april vilket förklaras av att de modellerade nivåerna generellt är 

för snabbreagerande vid stora mäktigheter på omättade zonen, vilket blir extra tydligt vid månaderna 

för snösmältningen då den största grundvattenbildningen sker (figur 36). 

5.2 Modellens säkerhet i olika jordklasser  

Korrelationsanalyserna med beräknade viktade medelnivåer och jordartsspecifikt beräknade nivåer 

uppvisar båda en stor variation mellan olika jordarter. Här diskuteras varför vi ser dessa skillnader och 

för vilka jordklasser S-HYPE beräknar grundvattennivåer med störst säkerhet.   

5.2.1 Grovjord 

Jordklasserna sand och ”grus eller grövre” representeras av 31 respektive 74 mätstationer och 

resultaten bör därför vara tillförlitliga. Gemensamt för båda jordklasserna är att modellen visar en stor 

förbättring i medianvärdet när nivåerna är jordartsspecifikt beräknade. Detta är inte helt överraskande 

då det i verkligheten sällan finns delavrinningsområden representerade av bara sand eller andra 

grovjordar. Jordklassen ”grus eller grövre” består i verkligheten nästan bara av isälvsavlagringar i 

form av åsar, vilka oftast upptar en liten del av avrinningsområdet. När nivåer modelleras som viktade 

medelvärden har jordklassen ”grus eller grövre” därför en mindre tyngd i beräkningarna, tillskillnad 

mot exempelvis morän som ofta upptar en större andel av delavrinningsområdet. Detta betyder att 

korrelationen generellt är bättre för moränjordar än för grovjordar med beräknade viktade 

medelgrundvattennivåer.   
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Med jordartsspecifikt modellerade grundvattennivåer representeras ett helt delavrinningsområde 

av en jordklass i S-HYPE, vilket gör att vi ser en stor förbättring i korrelationen med jordklasserna 

sand och ”grus eller grövre”. Dock uppvisar dessa jordklasser även den största spridningen på 

korrelationskoefficienterna, vilket kan bero på att ”grus eller grövre” och sand korreleras båda mot 

jordklassen ”grovjord” i S-HYPE modellen, då sand inte heller finns som en egen jordklassning i S-

HYPE, utan allt grövre än silt klassas som ”grovjord”. Sand kan dock både representera en 

isälvsavlagring och svallad sand vilka kan ha olika egenskaper. En finare uppdelning av 

grovjordklassen i S-HYPE skulle förmodligen ge en mindre spridning på korrelationskoefficienterna 

och förbättra koefficienternas medianvärde.  

5.2.2 Morän 

Morän täcker ungefär 75 % av Sveriges yta (SGU, 2014d), varför en stor del av ett 

delavrinningsområde ofta består av morän. Detta gör att endast en mindre förbättring i de redan 

relativt höga medianvärdena på korrelationskoefficienterna fås med jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer, än vad jordklasserna sand och ”grus eller grövre” uppvisar. Korrelationsanalyserna 

med jordklassen morän visade att S-HYPE beräknar nivåer bättre i morän än i övriga jordklasser. 

Korrelationsanalyser gjordes med 139 mätstationer placerade i morän, trots det uppvisar denna 

jordklass en liten spridning. I rapporten av Johnson (1993) där en version av HBV-modellen användes 

för att beräkna grundvattennivåer visade resultaten också att det var lättare att simulera 

grundvattennivåer för stationer i morän, därför att de sällan håller stora grundvattenmagasin vars 

dynamik är svårare att modellera.  

5.2.3 Silt, lera och moränlera 

Silt representeras bara av två stationer som står i samma observationsområde, vilket förklarar mycket 

av den dåliga korrelationen i figur 13 och det avvikande korrelationsmönstret över året i figur 19. 

Moränlera och lera representeras också av relativt få stationer men uppvisar en måttlig styrka på 

korrelationskoefficienterna. Det är dock viktigt att diskutera felkällorna när få stationer är 

representerade av en jordklass. Till exempel syntes ingen försämring av beräknade 

korrelationskoefficienter vid tiden för snösmältning med jordklasserna lera och moränlera. Detta kan 

betyda att S-HYPE är bra på att beräkna nivåer i finjordar, även när stor grundvattenbildning sker, 

men eftersom det är relativt få mätstationer kan dock osäkerheter i bland annat klassifikationen av 

akviferstyp och jordklass påverka resultatet i stor omfattning. En annan osäkerhet finns i och med att 

moränlera inte har en egen jordklassning i S-HYPE utan korreleras mot lera. Detta gör det svårt att dra 

slutsatser på ett tillförlitligt sätt för dessa jordklasser.  
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5.3 Jordklassandelarnas påverkan på korrelationen 

Som tidigare nämnts ger ett viktat medelvärde på beräknade grundvattennivåer för olika landklasser i 

delavrinningsområdet inte en bra jämförbar nivå med uppmätta grundvattennivåer. Detta beror på att 

jordklassen för den uppmätta grundvattennivån inte alltid representerar den största jordklassandelen i 

delavrinningsområdet, och med viktade nivåer är det den jordklass som till största delen representerar 

ett delavrinningsområde som vid viktningen får mest tyngd i beräkningarna (figur 37). 

 

 

Figur 37 Mätstationen står i lera men är inte den bästa representativa jordarten för delavrinningsområdet. Morän 

får en större viktad tyngd och jämförelser med uppmätta nivåer i lera är därför inte optimala. 

 Om en uppmätt grundvattennivå representerar en specifik jordklass och jordandelen för den 

jordklassen ökar i delavrinningsområdet bör dock den beräknade viktade medelgrundvattennivån bli 

en bättre representant för den jordklassen. Exempelvis bör en större andel morän i 

delavrinningsområdet förbättra korrelationen mellan beräknade och uppmätta grundvattennivåer för 

observationsrör i morän. Resultatet under kapitel 4.3 visar att denna hypotes inte alltid stämmer. För 

moränstationer och de mätstationer där morän och torv slagits ihop fungerar hypotesen då vi ser en 

ökad styrka på korrelationen med större andelar morän respektive morän + torv i 

delavrinningsområdet. För mätstationer som representerar ”grus eller grövre”, ”grus eller grövre” + 

sand, samt lera + moränlera finner vi ett negativt samband. Det finns ett par möjliga förklaringar till 

detta  

1. Felberäkningar för dessa jordklasser får en större tyngd då deras andelar ökar och således 

försämras korrelationen. 

2. En större andel av dessa jordklasser i ett delavrinningsområde skapar potential för stora 

avstånd från markytan till grundvattennivån (omättad zon). S-HYPE modellen får större 

svårigheter att beräkna grundvattennivån när den omättade zonens mäktighet ökar (figur 34 

och 35). 

Ett stöd för teorin om att den omättade zonens mäktighet ökar med andelen grov jord kan man se 

om man studerar andelar i jordklassen ”grus eller grövre” för delavrinningsområden (figur 20). 

Korrelationen är som bäst vid jordklassandelar mellan 10 och 20 %, men sämre vid både mindre och 
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större andelar. Detta kan bero på att i S-HYPE har jordklassen grovjord en fast mäktighet på omkring 

fyra meter, men den omättade zonen är i verkligheten ofta betydligt mäktigare än fyra meter. 

Beräknade nivåer kommer därmed att bli alltför snabbreagerande vid större andelar, varför 

korrelationen också blir sämre med ökande andelar i denna jordklass. Små andelar mellan 0 och 10 % 

har endast potential till en liten omättad zon som istället blir mer snabbreagerande än de beräknade 

nivåerna från S-HYPE, varför korrelationen blev dålig även vid väldigt små andelar av jordklassen 

”grus eller grövre”.   

Teorin om försämrad korrelation på grund av större omättad zon med större jordklassandelar 

fallerar å andra sidan om man studerar korrelationen vid olika andelar för morän i figur 20, som visar 

en ökad korrelation med större jordklassandelar. Förklaringen till detta är att grundvattennivåer i 

morän följer topografin i större utsträckning än grövre jordar, vilket gör att den omättade zonens 

mäktighet hålls relativt konstant även vid större andelar. Den omättade zonens betydelse för 

korrelationen diskuteras mer under avsnitt 5.7.  

De stora svängningarna i korrelationen med ökade andelar för jordklasser som slagits samman 

(figur 20) indikerar återigen att jordklasserna ”grovjord” och ”finjord” i S-HYPE modellen behöver 

definieras tydligare genom att dessa jordklasser delas upp.  

5.4 Tolkning av resultaten från korrelationsanalysen med regimindelning 

I korrelationsanalysen med avseende på regimområde har vi sett att modellens säkerhet försämras 

längre norrut i Sverige (figur 23), förmodligen på grund att det finns mäktigare snötäcken som 

genererar en kraftigare snösmältning. Detta gör att styrkan på korrelationen minskar betydligt under 

vårmånaderna på grund av att modellen återigen visar en för snabb respons på grundvattennivåer vid 

stor grundvattenbildning och stora djup på omättade zonen. Man ska komma ihåg att regimområde 1 

bara representeras av fem mätstationer och att man måste vara försiktig med tolkningarna av resultaten 

för detta område.   

I regimområde 2 som representerar norra Sverige utom inre delarna av Norrland ser vi inte en lika stor 

försämring av korrelationen under vårmånaderna som för regimområde 1. Detta beror förmodligen på 

att snösmältningen sker mer gradvis och att snötäcket inte är lika djupt på de flackare delarna av landet 

(närmare kusterna) än i fjällen. Detsamma gäller för regimområde 3. Även om styrkan i korrelationen 

varierar mest under året i norra Sverige är spridningen av korrelationskoefficienterna minst från juni 

till december i dessa områden. Den generellt sätt goda styrkan av korrelationen under senare halvan av 

året drog upp medianvärdet på korrelationskoefficienterna för regimområde 2 så att detta område 

genererade bästa medianstyrkan när korrelationskoefficienter beräknas per station och månad.  

Vid södra Sveriges kustområden är nederbörden nästan uteslutande i form av regn. Effekten av 

snösmältningen uteblir i stort sett vilket gör att grundvattennivåerna och spridningen av 

korrelationskoefficienterna håller sig mer stabila under hela året.  
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5.5 Tolkning av resultaten från korrelationsanalysen vid olika 

topografiska lägen 

Från resultaten under kapitel 4.4.2 har vi sett att S-HYPE beräknar nivåer för alla jordarter i 

utströmningsområden med störst säkerhet (medelvärde på korrelationskoefficient var 0,63 mot 0,56 för 

både inströmningsområden och mellanzonen, figur 25). Spridningen av korrelationskoefficienterna var 

inte lika stor för utströmningsområden som för inströmningsområden och i mellanzonen. 

Korrelationskoefficienterna beräknade för utströmningsområden uppvisar heller inte en försämring 

som den gör i de andra topografiska lägena under mars och april då vi har en stor grundvattenbildning 

på grund av snösmältningen. Detta kan bero på att S-HYPE anpassar sina vattenföringsberäkningar för 

sjöar och floder och att grundvattennivåerna nära vattendragen följer vattenföringen. Det kan också 

bero på att grundvattennivån ligger ytligare i ytströmningsområdena. Utgående från detta resonemang 

kan man spekulera att de korrelationsförsämringar vi ser för olika miljövariabler under vårmånaderna 

är kopplade till de mätstationer som ligger längre bort från ytvattensystem.   

 När korrelationskoefficienter för bara moränstationer sorterades efter topografiskt läge blev 

resultatet liknande som resultatet för samtliga stationer. Detta beror på att de flesta mätstationer 

representerar morän. När jordklassen ”grus eller grövre” delas in i samma topografiska lägen uppvisar 

mellanzonen bäst medianstyrka. De flesta mätstationerna i denna jordklass ligger dock i 

inströmningsområden på grusåsar med mäktig omättad zon, med grundvattennivåer som reagerar 

långsammare än vad S-HYPE beräknar vilket ger sämre korrelation. Endast tre stationer i jordklassen 

”grus eller grövre” finns representerade i mellanzonen och endast två i utströmningsområden, varför 

resultatet måste tolkas med försiktighet.  

5.6 Tolkning av resultaten från korrelationsanalysen med jorddjup 

Korrelationsanalysen med avseende på jorddjup visade för alla mätstationer en försämring av 

korrelationen med ökade jordmäktigheter (figur 28). Jorddjupet kan påverka var grundvattenytan 

ligger (storlek på omättad zon), vilket vi speciellt sett för jordklassen ”grus eller grövre” som oftast 

representerar större magasin med djupt liggande grundvattenyta. En ytlig grundvattenyta reagerar 

snabbare på nederbörd än en grundvattenyta som ligger djupt ner i marken. S-HYPE modellen 

använder fasta jordmäktigheter för varje jordklass, två meter för morän och fyra meter för 

grovjordklassen motsvarande SGUs jordklass ”grus eller grövre”. Grundvattenytan måste därför ligga 

inom dessa jorddjup. Modellens jorddjup är egentligen för små om man tittar på medianjorddjupet för 

jordklasserna morän och ”grus eller grövre” som visar på 6 respektive 13 meter (figur 31 och 32). Det 

är en stor skillnad i jorddjup mellan modell och verklighet, speciellt för grovjordklassen. Det är 

således inte helt förvånande att korrelationen försämras mest för denna jordklass vid ökade 

jordmäktigheter på grund av att modellen är alltför snabbreagerande.  
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I moränjordar kan verkliga fluktuationer vara flera meter under ett år vilket skapar ytterligare ett 

problem i S-HYPE då nivåerna inte har mer utrymme att fluktuera än de gränser som definieras av det 

fastställda jorddjupet på två meter. För stora magasin (åsar till exempel) är inte fluktuationerna så stora 

under ett normalår, men på en flerårsbasis kan nivåerna fluktuera flera meter (Ojala m.fl., 2007).  

Även för nivåer i moränklassen har vi sett en generell försämring av korrelationen med ökande 

jorddjup (figur 28), denna försämring är dock marginell och man jämför med koefficienter beräknade 

för alla mätstationer (figur 29). Korrelationskoefficienterna för de relativt få moränstationer som har 

en mäktighet större än 20 meter kan dock ifrågasättas, dels för att mycket få moränstationer uppvisar 

sådana jorddjup, dels för att vi ser en mycket stor spridning av korrelationskoefficienter vid jorddjup 

större än 20 meter. Det får en fundera på om någon enskild moränstation kan ha blivit felklassad.  

För att undersöka hur jorddjupen för jordklasserna morän och ”grus eller grövre” skiljer sig i 

olika topografiska lägen plottades jorddjup mot topografiskt läge. För jordklassen ”grus eller grövre” 

förväntar man sig att inströmningsområden har större jorddjup än utströmningsområden då jordklassen 

domineras av grusåsar med stora mäktigheter. Att morän har större jorddjup i inströmningsområden är 

dock förvånande då glaciära avlagringar (morän) geologiskt sätt främst borde ha deponerats i svackor i 

landskapet (låglänta områden). En viktig förklaring till detta är att både stora och små jorddjup från 

hela landet visas i samma plot i figur 31, och att stationer i utströmningsområden för jordklassen 

morän är underrepresenterade. Ett stort medianjorddjup i inströmningsområden betyder inte att det inte 

finns ännu större jorddjup i utströmningsområden. Det kan vara en effekt av att det finns få 

mätstationer (bara 9 st) i utströmningsområden, vilket gör att det fattas information om jorddjup i 

dessa områden. Resultaten blir med andra ord inte helt representativa. Studerar man ett enskilt område, 

till exempel mätstationer runt Vaxholm, ser vi att jorddjupen för dessa är störst i utströmningsområden 

(tabell 11).  

Tabell 11 Information om jorddjup vid olika topografiska lägen för stationer placerade i observationsområdet 

runt Vaxholm. 

Vaxholm observationsområde 55       

Jordtyp Topografiskt läge Medeldjup (m) Mediandjup (m) Antal stationer 

Morän Inströmningsområde 3.33 5 3 

Morän Mellanzon 3.50 4 4 

Morän Utströmningsområde 6.00 6 2 
 

5.7 Tolkning av resultaten från korrelationsanalysen med mättade och 

omättade zonens mäktighet 

Denna studie, liksom tidigare resultat (Johnson, 1993) har visat att modellerade grundvattennivåer är 

alltför snabbreagerande vid stora jorddjup (figur 35). Detta kan, som tidigare nämnts, förklaras av att 

relativt små jorddjup har antagits vid beräkningarna i S-HYPE. En korrelationsanalys som delar in 

jorddjupet i en mättad och omättad zon för jordklasserna morän och ”grus eller grövre” ger en 
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tydligare bild av jorddjupets inverkan på korrelationen. Figur 33 har visat att jorddjupet för morän inte 

påverkade den omättade zonens storlek (avståndet till grundvattenytan från markytan), men att den 

mättade zonens mäktighet var starkt korrelerad till jorddjupet. För moränklassen betyder detta att 

jorddjupet i sig har en liten påverkan på korrelationen mellan uppmätta och jordartsspecifikt beräknade 

nivåer, och att det i stället är den omättade zonens mäktighet vid mätstationen som är avgörande för 

tidspassningen mellan verkliga och modellerade grundvattennivåer. För jordklassen ”grus eller grövre” 

påverkades den omättade zonens mäktighet mer av jorddjupet än för morän. Detta beror delvis på att 

tätare jordar som morän har lägre hydraulisk konduktivitet och därför följer topografin i större 

utsträckning än grova jordar med högre hydraulisk konduktivitet. Resultaten visade dock att 

sambandet mellan jorddjup och mäktighet på omättad zon inte var signifikant för varken morän eller 

jordklassen ”grus eller grövre” (tabell 8).  

I figur 32 ser det ut som att den mättade zonen har en ansamling med negativa värden., vilket 

naturligtvis inte är rimligt. Förklaringen till detta är att jorddjupmodellen inte alltid är fullt tillförlitlig. 

Den mättade zonen beräknas som jorddjupet minus omättad zon (se kapitel 3.3 och 3.4 för beräkning 

av jorddjup och omättad zon), och det beräknade jorddjupet är i vissa fall mindre än den omättade 

zonen, vilket medför att den omättade zonen får ett negativt värde. En station i plot B i figur 32 visade 

en 20 meter mäktig omättad zon trots att det totala jorddjupet bara är 5 meter. Denna avvikelse beror 

sannolikt på att mätstationen är installerad i berg och att berggrunden överlagras av en 5 meter tjock 

morän.  

Låt oss gå tillbaka till diskussionen om varför korrelationen ökar med större andelar morän i ett 

delavrinningsområde, men att den för jordklassen ”grus eller grövre” minskar med ökad andel av 

samma jordklass. Anledningen är att den omättade zonens mäktighet inte påverkas nämnvärt av större 

andelar morän. Korrelationen ökar troligtvis därför att morän får en större tyngd vid större andelar, så 

att beräknade nivåer för morän blir mer lika de uppmätta nivåerna för samma jordklass. 

Tidigare diskuterades också att en bättre korrelation i utströmningsområden kunde bero på att S-

HYPE anpassar sina parametrar för floder och sjöar. Eftersom den omättade zonens mäktighet till 

största del är ansvarig för styrkan på korrelationen, skulle även en förklaring till att korrelationen var 

bättre i utströmningsområden vara att S-HYPE hinner med att beräkna de verkliga nivåvariationerna i 

detta topografiska läge, på grund av att den omättade zonen är väldigt liten och att fördröjningen på 

perkolerande vatten i S-HYPE också är liten. 

5.8  Tolkning av regressions- och variansanalysen med miljövariabler 

Regressions- och variansanalysen visar att de signifikanta variablerna jorddjup, regimområde, 

topografiskt läge och månad kan förklara 14,9 % av variationen i korrelationen mellan uppmätta och 

modellerade grundvattennivåer. Att ”jordklass” inte är en signifikant variabel i denna analys beror på 

fördelningen av korrelationskoefficienterna för jordklasserna morän och ”grus eller grövre” (som är de 

enda jordklasser som ingår i analysen) är väldigt lika, vilket kan bevittnas i avsnitt 4.3.3. Det finns 
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alltså ingen betydelsefull skillnad i variansen att variabeln ”jordklass” ger utslag i regressions- och 

variansanalysen. Skulle andra jordklasser inkluderats i analysen hade ”jordtyp” sannolikt blivit en 

signifikant variabel och resultatet skulle ha sett annorlunda ut.  

Utifrån regressions- och variansanalysen har jorddjup visat sig ha den största förklaringsgraden 

på korrelationsförändringar mellan uppmätta och modellerade nivåer. Jorddjup är alltså en variabel 

som inte S-HYPE modellen tar tillräcklig hänsyn till. Genom en indelning på jorddjupet i en omättad 

och mättad zon har det visat sig att det är skillnader i den omättade zonens mäktighet som ger utslag i 

regressions- och variansanalysen med variabeln ”jorddjup”. Variabeln månad har visat sig vara den 

näst betydelsefullaste variabeln i analysen. Vi har bland annat sett i figur 24, som visar hur 

korrelationen varierar under året, att S-HYPE modellen generellt är sämre på att beräkna nivåer under 

våren (mars-april) då stor grundvattenbildning sker som en effekt av snösmältningen. Detta avspeglar 

sig i regressions- och variansanalysen. Regimområden som i stort sett representerar olika 

klimatområden och topografier har nästan lika stark förklaringsgrad på korrelationen som olika 

månader har. Det visar att modellen inte är lika användbar i hela Sverige, utan att S-HYPE beräknar 

nivåer bäst i kustområden där snötäcket generellt är mindre och grundvattenbildningen sker mer 

gradvis. Det topografiska läget har också en signifikant effekt på korrelationen, men den är mindre än 

de ovan nämnda. 

5.9 Felkällor och osäkerheter i resultaten 

I stationsurvalet fick de få stationer som var berginstallerade och klassificerade som slutna akviferer 

ingå i analyserna. Med lite enkel statistik bedömdes dessa stationer inte påverka korrelationen i stort. 

Klassifikationen av slutna akviferer kan dock ifrågasättas, då det i många fall inte är säkert att det 

verkligen är hydrauliskt slutna akviferer, utan en akvifer överlagrad av ett något finare material som 

fortfarande är relativt genomsläppligt. Även jordklass kan vara svår att bedöma i vissa gränsfall. 

Som tidigare nämnts i diskussionen är representativiteten i vissa jordklasser och områden liten, 

varför resultaten blir svåra att tolka korrekt.   

En stor felfaktor som också nämnts tidigare finns när man sammanför information från två källor 

oberoende av varandra. Detta syntes när jorddjup beräknade från jorddjupmodellen plottades mot 

mättade zonen (beräknades som uppmätta nivåer minus rörtopp ovan markytan) i figur 33. Då 

jorddjupmodellen bygger på information från borrningar och seismiska sonderingar samt information 

om berg i dagen som hämtas från SGUs jordartskartor, kommer noggrannheten i modellen variera 

beroende på skalan hos jordartskartorna. Osäkerheten ökar även med mätstationernas avstånd från 

observationsplatserna för jorddjup. 
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6 Slutsats 
De slutsatser man kan dra om resultaten i detta arbete är följande 

 Jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer ger bättre korrelationer med uppmätta nivåer 

jämfört med beräknade viktade medelgrundvattennivåer för delavrinningsområden. 

 Olika jordklassandelar i ett delavrinningsområde påverkar korrelationen mellan uppmätta och 

beräknade viktade medelgrundvattennivåer. Detta stödjer hypotesen att resultatet från 

korrelationsanalyserna bland annat kan förklaras av jordklassandelarna för varje 

delavrinningsområde i S-HYPE.  

 Större andelar av jordklassen ”grus eller grövre” medför en försämrad korrelation. Detta beror 

på att denna jordklass i allmänhet har stor omättad zon vilket ger en fördröjd 

grundvattenbildning jämfört med beräkningarna. 

 Jordklassen grovjord i S-HYPE är allt för generaliserad för att kunna beräkna 

grundvattennivåer med tillräcklig säkerhet. 

 Vid stora avstånd från markytan till grundvattennivån (mäktig omättad zon) blir de beräknade 

grundvattennivåerna från S-HYPE alltför snabbreagerande vid stor grundvattenbildning. Detta 

är extra tydligt vid snösmältningen på våren. 

 Jorddjupet i sig har liten betydelse för korrelationen i moränjordar. Den känsligaste faktorn 

vid beräkningar av grundvattennivåer är mäktigheten hos den omättade zonen som avgör hur 

snabbt grundvattennivåer reagerar på perkolerande vatten. 

Frågan om den hydrologiska modellen S-HYPE med tillräcklig noggrannhet kan användas för att 

beräkna grundvattennivåer besvaras med att modellen delvis kan beräkna grundvattennivåer med god 

noggrannhet. Jordartsspecifikt beräknade grundvattennivåer uppvisade med den S-HYPE version som 

fanns tillgänglig en stark korrelation med uppmätta nivåer i moränjordar. Detta berodde på att 

moränjordar generellt har en liten omättad zon och att man i S-HYPE använder små jorddjup som 

medför en liten fördröjning. S-HYPE kan därför med tillräcklig noggrannhet beräkna nivåer i morän.  

Om jordklassen grovjord i S-HYPE blev tydligare definierad, och om den omättade zonens effekt 

på grundvattenbildningens fördröjning beaktas i modellen, hade troligtvis nivåer kunnat beräknas med 

god noggrannhet även för jordklassen ”grus eller grövre”. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 

Fullständig sammanställning av resultaten från regression och variansanalysen med jordartsspecifikt 

beräknade grundvattennivåer. 

 

Beroende variabel:  

Korr (korrelation mellan jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer) 

R-Square Coeff Var Root MSE Korr Mean     

0.150503 44.06597 0.250609 0.568714     

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 19 19.7392640 1.0389086 16.54 <.0001 

Error 1774 111.4161478 0.0628050     

Corrected Total 1793 131.1554118       

jordklass 1 0.18863672 0.18863672 3.00 0.0833 

månad 11 11.88402672 1.08036607 17.20 <.0001 

regim 3 2.84627887 0.94875962 15.11 <.0001 

topografiskt läge 2 0.60021886 0.30010943 4.78 0.0085 

rörlängd i marken 1 0.00708155 0.00708155 0.11 0.7371 

jorddjup 1 6.39024361 6.39024361 101.75 <.0001 

             

Figur 38 Sammanställning över resultatet från regressions- och variansanalysen inkluderat icke signifikanta 

variabler.  

Beroende variabel:  

Korr (korrelation mellan jordartsspecifikt beräknade 

grundvattennivåer) 

R-Square Coeff Var Root MSE Korr Mean     

0.149050 44.07879 0.250682 0.568714     

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 17 19.5487220 1.1499248 18.30 <.0001 

Error 1776 111.6066897 0.0628416     

Corrected Total 1793 131.1554118       

månad 11 11.88764368 1.08069488 17.20 <.0001 

regim 3 2.71768837 0.90589612 14.42 <.0001 

topografiskt läge  2 0.58666395 0.29333198 4.67 0.0095 

jorddjup 1 6.50612683 6.50612683 103.53 <.0001 

 

Figur 39 Sammanställning över resultatet från regressions- och variansanalysen med bara signifikanta variabler.  
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