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Förord 
 
Detta examensarbete omfattar 15 hp och har genomförts av Erik Nyberg och Ellinor 

Wallberg som ett avslut på våra studier på programmet Miljöingenjör, inriktning 

VA-teknik vid Högskolan i Gävle.  

 

Vi vill tacka vår handledare Sandra A. I. Wright som uppmuntrat oss att alltid sträva 

efter att hela tiden bli bättre och att våga ta hjälp av kunniga forskare och professorer 

inom området, även utanför lärosätet. Vi vill även tacka Julia Tirén Ström på Gäst-

rike Vatten AB för att du tipsade oss om Hedesundaåsen och för de data som tillhan-

dahållits om åsen. Eftersom modellerande med hydrologiska modeller var helt nytt 

för oss samt att kunskapen om hydrologisk modellering saknades vid vårt lärosäte 

var vi tvungna att söka oss utanför Högskolan i Gävle för att få hjälp med detta. Vi 

vill därför passa på att tacka Eduardo Reynolds vid Uppsala Universitet och Jan Sei-

bert vid Zürich Universitet för de svar vi fått på våra frågor om HBV-light som har 

varit mycket behjälpliga under arbetet med denna studie.  
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Sammanfattning 

Klimatförändringarna kan komma att påverka den hydrologiska cykeln på en global 

skala. Förändringarna kommer tydligast att märkas på ytan, med ökande neder-

bördsmängder, en ökad avdunstning och ett minskat snötäcke. Det som sker vid 

ytan har dock en stor inverkan på vad som sker med grundvattnet och varierar i hög 

grad mellan magasin, rådande klimat och markanvändning. Den Europeiska miljöby-

rån har därför eftersökt att framtida grundvattenförhållanden undersöks på lokala ni-

våer. Hedesundaåsen valdes till denna studie på grund av att dess vattenmagasin an-

vänds som dricksvattentäkt, utan mänsklig modifiering på dess tillrinning. Inga lik-

nande studier har tidigare utförts på Hedesundaåsen. Den är en rullstensås i Gävle-

borgs län som förser befolkningen i Hedesunda med dricksvatten. Syftet med detta 

arbete har varit att presentera en bild över hur grundvattnet i Hedesundaåsen kan 

komma att påverkas i ett framtida klimat. 

 

Den hydrologiska modellen HBV-light kalibrerades för tidsperioden 2000-2009 med 

hjälp av meteorologiska mätvärden från SMHI, och validerades mot tidsperioden 

2011-2017. Simuleringar utfördes för tidsperioderna 2022-2050 samt 2072-2100. I 

simuleringarna användes två vitt skilda framtidsscenarier för att täcka in en stor 

bredd över framtida möjliga scenarier. Simuleringarna i studien visade genomgående 

på trender med ökande grundvattennivåer och -bildning oavsett scenario. Beroende 

på valt scenario kan grundvattennivån enligt simuleringarna komma att öka med 

mellan 6,3–11,5 % och grundvattenbildningen med mellan 4,8–13,6 % för tidspe-

rioden 2072-2100 jämfört med tidsperioden 1988-2017. En liknande studie som ti-

digare genomfördes i ett närliggande område visade på en ökning av grundvatten-

bildning med upp till 15 % i slutet av seklet. En jämförelse av resultaten mellan stu-

dierna gör det troligt att resultaten från Hedesundaåsen mycket väl kan vara kor-

rekta. 

 

Det står klart efter denna studie att klimatförändringarna kommer att påverka 

grundvattnet i Hedesunda i framtiden. Osäkerheterna om detaljerna är dock många, 

då de framtida scenarierna endast är en uppskattning över hur nederbörd, tempera-

tur etc. kommer att påverkas i ett framtida klimat. Osäkerheten byggs på av att 

dessa faktorer används som en prognos i en hydrologisk modell som också innehåller 

osäkerheter från den matematiska modellen och framtidsscenarierna. Trots de 

många osäkerheterna kan simuleringarna ge en indikation över hur klimatföränd-

ringarna kan komma att påverka grundvattnet i framtiden, och de kan användas för 

att förbereda samhället för möjliga framtida konsekvenser av grundvattnets föränd-

rade kvantitet och i förlängningen även vattenkvaliteten.  
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Abstract 

Climate change may affect the hydrological cycle on a global scale. The changes will 

most clearly be noticed on the surface, with increasing precipitation amounts, in-

creased evaporation and a reduced snow cover. What happens at the surface has a 

great impact on what happens to the groundwater, and varies greatly between the 

different water storages, the prevailing climate and land use. The European Environ-

ment Agency has therefore sought to investigate future groundwater conditions at 

local levels. The Hedesunda esker was chosen for this study because it is used as a 

water source without human modification of its inflow. No similar studies have pre-

viously been performed on the Hedesunda esker. It is an esker in Gävleborg County, 

which supplies drinking water to the population in Hedesunda. The purpose of this 

study has been to present how the groundwater in the Hedesunda esker may be af-

fected in a future climate. 

 

The hydrological model HBV-light was calibrated for the time period 2000-2009 us-

ing meteorological measurements from SMHI, and validated against the time period 

2011-2017. Simulations were performed for the time periods 2022-2050 and 2072-

2100. In the simulations, two widely different future scenarios were used to cover a 

large range of possible future scenarios. The simulations in the study consistently 

showed trends with increasing groundwater levels and recharge, regardless of the 

scenario. Depending on the chosen scenario, the groundwater level according to the 

simulations may increase by between 6.3–11.5 % and the groundwater recharge by 

between 4.8–13.6 % for the period 2072-2100. A similar study, previously con-

ducted in a nearby area, showed an increase in groundwater recharge by up to 15 % 

at the end of the century. A comparison of the results between the studies makes it 

likely that the results from the Hedesunda esker may well be correct. 

 

It is clear after this study that climate change will affect the groundwater in Hede-

sunda in the future. The uncertainties about the details are many, as the future sce-

narios are only an estimate of how precipitation, temperature etc. will be affected in 

a future climate. The uncertainty is based on the fact that these factors are used as a 

forecast in a hydrological model, which also contains uncertainties from the mathe-

matical model and the future scenarios. Despite the many uncertainties, the simula-

tions can give an indication of how climate change may affect the groundwater in the 

future, and can be used to prepare society for possible future consequences of the 

groundwater's changed quantity and, in the long run, also the water quality. 
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Begreppsförklaring 

 

Akvifer  Ett lager av geologiska material som är tillräckligt 

porösa och genomsläppliga för att medge ett bety-

dande flöde eller uttag av grundvatten. 

 

Antropogen Påverkad, skapad eller orsakad av människan. 

 

Biogeokemisk 

 

Relaterar till eller betecknar den cykel där kemiska 

element och enklare ämnen överförs mellan levande 

system och miljö. 

 

Grundvattenmagasin En hydrauliskt sammanhängande del av en geologisk 

formation, t.ex. en rullstensås. 

 

Hydrologisk modell Beskriver vattentillgång och flöden och har vanligen 

beräkningsrutiner för markfuktighet, snöackumulat-

ion, snösmältning och grundvatten samt beskriver 

vattnets väg i avrinningsområdet. 

 

Objektfunktion Är en matematisk ekvation som beskriver produkt-

ionsutgången som motsvarar maximering av vinsten 

i förhållande till produktionen. Det använder sedan 

korrelationen mellan variabler för att bestämma vär-

det av slutresultatet. 

 

Perkolation Perkolation sker i marken då infiltrerat vatten från 

nederbörden rör sig nedåt i markprofilen mot 

grundvattnet. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Infiltration
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grundvatten
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Semi-distribuerad Innebär att avrinningsområdet delas in i delområden 

inom vilka höjder och vegetationszoner klassificeras. 

Tillrinningsområde Omfattar den markyta varifrån vatten rinner till 

sjöar och vattendrag i området. 

 

Topografi Terrängens lutnings- och höjdförhållanden med 

bland annat bebyggelse, avrinningsförhållanden och 

skogsmark. 

 

Validering Är avsett att ge vissa väldefinierade garantier för 

lämplighet, noggrannhet och konsistent. 

 

Vattentäkt Vattentäkt definieras som bortledande av ytvatten 

eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvin-

ning eller bevattning. Vattentäkt kan även betyda 

vattentillgång respektive anläggning för tillgodogör-

ande av vatten. 

 

Verifiering För att bestyrka riktigheten av påstående och uppgif-

ter etc. 

 

Viktning Viktning är en statistisk metod där grupper i ett 

undersökningsmaterial tilldelas en vikt som motsva-

rar gruppens relativa storlek i förhållande till popu-

lationen. Genom viktning kan ett snedfördelat stick-

prov få en mer rättvisande bild av populationen. 
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1 Inledning 

Vattnet cirkulerar i ett ständigt kretslopp, vilket benämns som den hydrologiska cy-

keln. Vattnet faller som nederbörd och tas upp av mark och växter eller avdunstar 

tillbaka till atmosfären igen, se Figur 1. Inget vatten försvinner från kretsloppet utan 

befinner sig i något av de olika stadierna (Sveriges geologiska undersökning [SGU], 

u.å.a). Detta kallas för vattenbalansen och kan ge en uppfattning om hur mycket vat-

ten som tillkommer eller försvinner från ett område under en viss tidsperiod. Vat-

tenbalansen kan beskrivas med hjälp av fyra variabler: avrinning, nederbörd, av-

dunstning och magasinsförändring (i snö, sjöar, mark- och grundvatten) (Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut [SMHI], 2018). Grundvattnet är en inte-

grerad del av vattenbalansen och den hydrologiska cykeln (Bergström, 1993). För-

enklat beskrivet är grundvatten det vatten som infiltreras och lagras i marken. Hur 

mycket vatten som blir till grundvatten beror på ett flertal olika faktorer som till ex-

empel nederbördsmängd, markanvändning och temperatur (Eveborn, Vikberg, 

Thunholm, Hjerne & Gustafsson, 2017).  

 

 

Figur 1. Den hydrologiska cykeln (SGU, u.å.a). Reproducerad med tillstånd av © Sveriges 
geologiska undersökning. 



2 

 

Sveriges klimat och geologi har lett till goda förutsättningar för en god tillgång på 

grundvatten av god kvalitet främst genom de sand- och grusavlagringar som bildades 

under istiden (SGU, u.å.b). När glaciärerna började smälta sorterade och transpor-

terade smältvattnet det nermalda materialet bestående av sand, grus, sten och block 

och bildade rullstensåsar (Sundh & Ericsson, 2015). Rullstensåsar byggdes på så sätt 

upp vinkelrätt mot iskanten där hastigheten på vattnet avstannade och vattnet inte 

längre hade energi nog att förflytta isälvsmaterialet (SGU, u.å.b). Generellt är 

isälvsmaterial skiktat och välsorterat men detta varierar mellan olika rullstensåsar 

och även inom en och samma rullstensås. Eftersom materialet har formats av vatten 

är formen på stenarna och gruset generellt rundade (Sundh & Ericsson, 2015). Rull-

stensåsar fungerar som naturliga reningsverk och reservoarer för dricksvatten genom 

att vattnet sakta filtreras genom de olika jordlagren och partiklar fastnar i marken 

under infiltreringen. Det vatten som sedan når vattenmagasinet beläget i botten av 

åsen är i stort sett fritt från bakterier och organiskt material (SGU, u.å.b). Eftersom 

rullstensåsar generellt består av grusiga och sandiga jordarter har de en hög genom-

släpplighet och därför infiltreras merparten av nederbörden i anslutning till åsen ner 

till magasinet (Ala-aho, 2014).  

 

Hälften av det producerade dricksvattnet i Sverige utgörs av naturligt- eller konst-

gjort grundvatten och den andra hälften består av ytvatten. Att använda grundvatten 

till dricksvatten istället för ytvatten har många fördelar då grundvattnet generellt 

håller en högre kvalitet och kräver därför betydligt mindre behandling än ytvatten 

(Svenskt Vatten, 2016). I framtiden förväntas vi bli allt mer beroende av våra grund-

vattentäkter när variationer i klimatet kan få en stor påverkan på den hydrologiska 

cykeln på såväl en global som en lokal skala (Green, 2016). Att undersöka samspelet 

mellan de faktorer som bidrar till grundvattenbildningen är därför mycket viktigt för 

att kunna säkerställa ett framtida uttag av dricksvatten.  
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Målet med denna studie är att undersöka på vilket sätt förändringar i klimatet kan 

komma att påverka grundvattenbildningen i Hedesunda och närmare bestämt i He-

desundaåsen. Studien kommer att försöka beskriva hur de olika faktorer som bidrar 

till grundvattenbildningen, främst temperatur och nederbörd, kommer att påverkas 

av klimatförändringarna. Att bestämma hur mycket av nederbörden som blir till 

grundvatten är dock mycket komplext och beror på flertalet faktorer, inte enbart 

meteorologiska utan även faktorer som vilken typ av mark det är och hur topografin 

ser ut i området etc. Områdets egenskaper kan bestämmas på många olika sätt, med 

avancerade instrument och utförligt fältarbete. I denna studie kommer istället den 

hydrologiska modellen HBV-light att användas som utgår ifrån uppmätta meteorolo-

giska data. Områdets karaktäristiska egenskaper kalibreras fram i modellen med 

hjälp av uppmätta värden för grundvattennivåer samt avrinning i området. Parame-

tervärdena som då erhålls används sedan för att uppskatta hur området kommer att 

kunna påverkas av ett förändrat klimat när inputdata från framtida klimatscenarier 

istället implementeras i modellen. Detta tillvägagångssätt är enligt Jyrkama & Sykes 

(2007) frekvent använt vid studier som med hjälp av hydrologiska modeller beskri-

ver framtida förhållanden.  
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1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer bakgrundsinformation om grundvattenbildning, He-

desundaåsen och klimatförändringar att presenteras för att få en förståelse för hur ett 

förändrat klimat kan komma att påverka grundvattenbildningen i Hedesundaåsen. 

 

1.1.1 Grundvattenbildning 

Nederbörd i form av regn och snö (P) tillför vatten till landområden. Vattnet infil-

treras sedan ner genom marken och lagras som mark- eller grundvatten (S). Om 

vattnet tillförs tillräckligt mycket värmeenergi avdunstar det tillbaka till atmosfären, 

vilket kallas evaporation. Vattnet kan även avges till atmosfären genom att växterna 

avger vattenånga, vilket kallas transpiration (Eveborn et.al., 2017). Kombinationen 

av evaporation och transpiration kallas för evapotranspiration (ET) och är generellt 

det begrepp som används, eftersom det rent praktiskt är omöjligt att skilja dessa från 

varandra (U.S. Geological Survey, n.d.). Det vatten som tagit sig till mark- och 

grundvattnet rinner sedan vidare mot sjöar, hav och vattendrag och benämns som 

avrinning (R). Nederbörd, evapotranspiration och avrinning varierar mellan olika 

tidsperioder och förhållanden och därmed varierar även mängden vatten i området 

(S) över tid (∆S). Dessa förhållanden kan beskrivas med hjälp av vattenbalansekvat-

ionen (Eveborn et al., 2017):  

 

𝑃 = 𝐸𝑇 + 𝑅 + ∆𝑆   (1) 

 

Grundvattenbildning är den hydrologiska process som fyller på våra grundvattenma-

gasin (Eveborn et al., 2017). Mängden grundvatten som bildas beror på mängden 

avrinning, nederbörd, avdunstning, snötäckets tjocklek samt markanvändningen i 

området (Kløve et al., 2014). För att grundvatten ska bildas krävs det att halten vat-

ten i marken överstiger ett visst gränsvärde. Gränsvärdet beskriver jordartens vat-

tenhållande förmåga och varierar mellan olika jordarter. Hur mycket nederbörd som 

faller under en viss tid spelar därför en stor roll vid grundvattenbildning, liksom hur 

mycket vatten som avdunstar under samma tidsperiod. Därför kan en dags riklig ne-

derbörd bidra till en betydligt högre grundvattenbildning än om nederbörden är ut-

spridd i små portioner över en månads tid (Rodhe, Lindström & Dahnée, 2009). 

Mängden vatten som avdunstar beror i hög grad på typ av vegetation samt markan-

vändning i området. Vegetationen bidrar i hög grad till avdunstningen genom sitt 

upptag av vatten via vattenånga samt rötternas upptag av vatten. Under vegetations-

perioden bildas det på grund av detta upptag relativt lite grundvatten (Eveborn et 

al., 2017).   
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I öppna akviferer beror grundvattenytans medelnivå på vattenbalansen i området. 

För att det grundvatten som bildas uppströms ska kunna leta sig vidare nedströms 

ställer grundvattenytan in sig på den nivå som krävs för detta. Desto mer avståndet 

ökar från vattendelaren, vilket kan sägas är där grundvattenmagasinet har sin början, 

desto mer vatten ska ledas fram. Detta faktum gör att grundvattenytan kommer när-

mare jordytan ju närmare det vattendrag vattnet transporteras till, vilket ofta funge-

rar som utloppspunkt. När mer vatten tillförs till grundvattenmagasinet än av som 

kan ledas bort så stiger grundvattennivån. Samtidigt ökar då lutningen något och 

mer vatten transporteras genom magasinet. När grundvattenbildningen sedan av-

stannar uppströms kommer utflödet att minska och därmed kommer också grund-

vattennivån att sänkas (Rodhe et al., 2009). Allt grundvatten kan inte användas av 

samhället och det är därför viktigt att inte blanda ihop grundvattenbildning och 

grundvattentillgång. Tillgången på grundvatten begränsas av hur mycket grundvat-

ten som kan magasineras i en högre grad än den mängd grundvatten som bildas 

(Eveborn et al., 2017).  

 

Vattenmagasinens egenskaper har en betydelse för hur hårt det kan komma att drab-

bas av ett förändrat klimat (Kløve et al., 2014). Mindre magasin är därför mer käns-

liga mot stora uttag och längre perioder utan påfyllning än större magasin. Större 

vattenmagasin som rullstensåsar är inte lika känsliga mot längre torrperioder ef-

tersom volymen vatten i magasinet är betydligt mycket större än den årliga grund-

vattenbildningen. Återkommande år med onormalt lite nederbörd, ett för stort ut-

tag eller en kombination av dem båda kan dock leda till en betydande påverkan 

(Eveborn et al., 2017). I Sverige skiljer sig de genomsnittliga förändringarna av 

grundvattennivån beroende på var i landet man befinner sig. I de norra delarna av 

landet sker den största grundvattenbildningen under den senare delen av våren då 

den mesta av snön smälter. Nivån sänks sedan under de varmare sommarmånaderna 

för att sedan öka igen under den svalare hösten. I de södra delarna av landet faller 

ofta nederbörden som regn även under vinterhalvåret vilket gör att grundvattenbild-

ningen generellt stiger från höst till vår (SMHI, 2016). Öppna akviferer beräknas 

även reagera snabbare på klimatförändringar än stängda akviferer som generellt har 

en långsammare respons. Eftersom ett snabbare utbyte av vatten sker i öppna akvife-

rer är dessa typer av magasin mer känsliga för förändringar. Stängda akviferer har 

däremot inte samma snabba kontakt med yttre förhållanden och beräknas därför inte 

påverkas lika markant av direkta klimatförändringar. Stängda akviferer beräknas 

dock ha en högre andel icke förnybart grundvatten, vilket gör dem mer känsliga för 

indirekta effekter såsom ett ökat uttag (Kløve et al., 2014). 
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1.1.2 Hedesundaåsen  

Hedesundaåsen ligger i Gävleborgs län och är en förgrening av rullstensåsen Enkö-

pingsåsen, se Bilaga A. Åsen sträcker sig från Ersbo i norr till Dalälven i söder, vilket 

är en sträcka på cirka 12 km, se Figur 2A-B (Länsstyrelsen Gävleborg, 2016). He-

desundaåsen är en stor öppen grundvattenakvifer vilket innebär att den står i kontakt 

med den hydrologiska cykeln samt att grundvattnet kan röra sig fritt i vertikalled 

(Söderholm, 2010; Lunds Tekniska Högskola, 2008). Åsen är av akvifertypen 

porakvifer vilket innebär att åsen består av aggregat av enskilda partiklar där grund-

vattnet flyter igenom hålrummen mellan partiklarna i den vattenmättade delen av 

åsen (Länsstyrelsen Gävleborg, 2016; Europeiska kommissionen, u.å.). De jord-

fraktioner som dominerar i åsen är grusiga och sandiga. Berggrunden i området do-

mineras av yngre granit och pegmatit, se Bilaga B (Söderholm, 2010).  

 

    

Figur 2. A. Hedesundas position i förhållande till Gävle, där den röda ringen markerar 
Hedesundaåsens utbredning. 3.5 mm på kartan motsvarar 1.5 km i verkligheten. B. Är en inzoomad 
karta av A som visar Hedesunda där 7 mm på kartan motsvarar 1.5 km. Det blåmarkerade området 
visar Hedesundaåsens utbredning, från Ersbo i norr till Dalälven i söder. Det lila strecket markerar 
vattendelaren i Ersbo och pilarna grundvattnets strömningsriktning. De två grönmarkerade områdena 
visar Hedesundaåsens tillrinningsområde där A visar SUBID 10814 och B visar SUBID 
10868 (Vatteninformationssystem Sverige [VISS], u.å.a). Bilden har modifierats för att visa denna 
information. Reproducerad med tillstånd av © Lantmäteriet I2018/00138. 

 

A 

 

B 
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Hedesundaåsen består av en mättad och en omättad zon där medelmäktigheten i den 

vattenmättade zonen bedöms vara mindre än 10 m. Under centrala Hedesunda be-

räknas dock denna del uppstiga till uppåt 20 m. Strömningsriktningen för grundvatt-

net är från norr till söder i magasinet. Grundvattennivån ligger nedströms på 52 

m.ö.h. gentemot cirka 70 m.ö.h. uppströms (Söderholm, 2010). Åsens uppbyggnad 

samt variationen av materialmassor kan ha en påverkan på vattnets strömningsrikt-

ning i åsen, som i sin tur kan påverka den volym vatten som transporteras. Att exakt 

beskriva grundvattenföringen i en rullstensås är mycket komplext och varierar i hög 

grad mellan olika rullstensåsar, samt inom en och samma rullstensås. En gemensam 

faktor för rullstensåsars vattenföring är dock att transporten framförallt sker i kärnan 

av åsen (Benn & Evans, 1998).  

 

Hedesunda vattentäkt baseras på grundvattenuttag till Hedesunda vattenverk från 

Hedesundaåsen (Ferngren, Larsson, Hägg & Höjer, u.å.). Vattentäkten förser cirka 

1 350 personer med dricksvatten i Hedesunda (SWECO, 2012). Vattenuttaget ur 

Hedesundaåsen är i dagsläget mindre än den beräknade grundvattenbildningen och 

därför anses vattentäkten ha en god kvantitativ status (Länsstyrelsen Gävleborg, 

2016). Det framtida vattenbehovet bedöms inte förändras i framtiden då ingen 

större befolkningsökning förväntas i distributionsområdet (SWECO, 2012). Mar-

kanvändningen i Hedesundaåsens avrinningsområde består mestadels av skogs- och 

jordbruksmark (SMHI, u.å.a). År 2013 gjordes bedömningen att vattentäkten löper 

stor risk för förorening med störst risk för påverkan från åkermark, väg och kväve-

belastning (VISS, u.å.b).  
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1.1.3 Klimatförändringar  

Klimatförändringar kan bero på både naturliga och antropogena orsaker och påver-

kar såväl den hydrologiska cykeln som klimatet över markytan. Det bedöms att det i 

störst utsträckning är utsläppen av växthusgaser som driver på de förändringar i 

temperatur och nederbördsmängder som vi ser idag (Green, 2016). Den primära in-

dikatorn för utsläpp av växthusgaser är koldioxid (CO2) vilket gör att andra typer av 

växthusgaser som till exempel metan (CH4) omvandlas till CO2 ekvivalenter vid be-

räkningar av den globala uppvärmningen (Intergovernmental Panel on Climate 

Change [IPCC], 2013). Forskare har undersökt atmosfärens innehåll av CO2 från tu-

sentals år tillbaka i tiden, bland annat genom att undersöka halter i iskärnor från gla-

ciärer, och har då upptäckt ett tydligt samband mellan atmosfäriskt CO2 och tempe-

ratur. När atmosfärens innehåll av CO2 har ökat har även den globala temperaturen 

höjts (Green, 2016). Naturliga variationer i klimatet förekommer över alla tidsska-

lor med årliga till tusenåriga variationer. Dessa naturliga variationer gör det svårt att 

fastställa hur mycket mänskligheten faktiskt påverkar klimatet. När antropogena ut-

släpp påverkar klimatet samtidigt som naturliga variationer i klimatet förekommer 

är det svårt att skilja dessa från varandra (Ghil, 2001). Därför går det inte att genom 

undersökningar av historiska mönster i den hydrologiska cykeln att med säkerhet 

fastslå hur ett framtida scenario kommer att se ut. Sedan den industriella revolut-

ionen har dock halterna i atmosfären visat på en stadig och markant ökning som inte 

längre följer de historiska variationerna. På grund av dessa variationer i klimatet be-

höver man därför vid studier kring förändringar i grundvattnet undersöka längre 

tidsperioder för att inkludera variationer i både naturliga och antropogena klimatfak-

torer (Green, 2016).  
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Den internationella klimatpanelen (IPCC) slog 2013 fast i sin rapport “Climate 

change 2013” att dagens klimatförändringar med hög sannolikhet beror på mänsklig 

påverkan och att jordens medeltemperatur kommer att öka i framtiden som en följd 

av detta (IPCC, 2013). Resultaten i rapporten byggde på en analys av klimatföränd-

ringar i olika möjliga utvecklingsvägar, så kallade RCP-scenarier (Representative 

Concentration Pathways), som är uppbyggda genom komplexa uppskattningar av at-

mosfärens framtida innehåll av växthusgaser. Det finns flera olika RCP-scenarier, 

men vilket scenario som slår in beror på människans förmåga att begränsa utsläppen 

av växthusgaser (Asp et al., 2015). Forskare har framförallt koncentrerat sig på två 

stycken RCP-scenarier, RCP4.5 och RCP8.5 (Axén Mårtensson et al., 2015), där 

siffrorna 4.5 och 8.5 beskriver den strålningsdrivning (W/m2) som scenariot skild-

rar år 2100 (IPCC, 2019). RCP4.5 utgår från en framtid med begränsade utsläpp 

och RCP8.5 bygger på fortsatt ökande utsläpp av växthusgaser. Därmed möjliggörs 

en jämförelse mellan två vitt skilda framtidsscenarier som täcker in en stor bredd av 

framtida koncentrationer av växthusgaser i atmosfären (Axén Mårtensson et al., 

2015). RCP- scenarierna skiljer sig mycket lite åt under de närmaste årtiondena och 

den tydliga skillnaden kan observeras efter mitten av seklet då RCP8.5 visar på be-

tydligt högre värden i alla kategorier (Asp et al., 2015). Bakomliggande definitioner 

för de olika scenarierna presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Antaganden som ligger till grund för klimatscenarierna RCP4.5 och RCP8.5. RCP; 
Representative Concentration Pathways. Omarbetad version från Asp et al. (2015). 

Faktorer \ Scenario RCP4.5 RCP8.5 

Koldioxidutsläpp Ökar något och kulminerar 
omkring år 2040 

Tre gånger högre än dagens år 
2100 och metanutsläppen ökar 
kraftigt 
 

Befolkningsmängd Något under 9 miljarder i slutet av 
seklet 
 

Ökar till 12 miljarder år 2100 

Jordbruksproduktion och 
skogsplantering 

Lågt arealbehov för 
jordbruksproduktion, bland annat 
till följd av större skördar och 
förändrade konsumtionsmönster. 
Omfattande 
skogsplanteringsprogram 
 

Ökade anspråk på betes- och 
odlingsmark för 
jordbruksproduktion 

Teknikutveckling Ingen information Ökad energieffektivitet fortsätter, 
men långsamt. Stort beroende av 
fossila bränslen 
 

Energiintensitet Låg 
 

Hög 

Klimatpolitik Kraftfull Ingen tillkommande 
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För att kunna uppskatta hur förhållandena kommer att bli i ett framtida klimat krävs 

matematiska modeller som beskriver de processer som ingår i klimatsystemet. Kli-

matmodellerna är uppbyggda i rutnät och de mycket omfattande beräkningarna sker 

på så kallade superdatorer. Modellerna beskriver klimatförändringarna på antingen 

en global eller en regional nivå. Rutnäten i de globala modellerna är vanligtvis ca 

200×200 km2 och i de regionala modellerna ca 50×50 km2, därför är detaljerings-

graden betydligt högre i de regionala modellerna. För att ytterligare öka detalje-

ringsgraden till den nivå som krävs för bland annat hydrologiska beräkningar, har 

SMHI utvecklat en metod som kallas DBS (Distribution Based Scaling), vilket har 

gett en upplösning på 4×4 km2 (Asp et al., 2015). DBS, eller distributionsbaserad 

skalering, använder meteorologiska observationer för att justera eventuella fel från 

klimatmodellen och tar hänsyn till det undersökta områdets topografi, vindförhål-

landen samt korrektioner för mätfel vid mätning av nederbörd. På så sätt blir resul-

tatet från klimatberäkningen jämförbart med observationer och blir då möjlig att an-

vända i t.ex. hydrologiska modeller (SMHI, u.å.b). SMHI tillhandahåller simulerade 

meteorologiska data som beräknats med en hydrologisk modell (S-HYPE) för an-

vändning i hydrologiska studier och beräkningarna baseras på de ovan nämnda kli-

matscenarierna, RCP4.5 och RCP8.5. Scenarierna är baserade på nio olika klimat-

modeller och ett genomsnittligt värde av dessa används för att beräkna framtida vari-

ationer i klimatet (SMHI, u.å.c). I Gävleborgs län innebär klimatscenarierna RCP4.5 

och RCP8.5 två vitt skilda framtida förhållanden i slutet av seklet. En framtid enligt 

RCP4.5 innebär en höjning av temperaturen med 3 ℃ och en ca 20 % ökning av 

den årliga nederbörden. RCP8.5 innebär en temperaturökning med drygt 5 ℃ och 

ca 30 % mer årlig nederbörd (Asp et al., 2015), se Figur 3A-B.  

 

  

Figur 3. Årsmedeltemperatur (A) och procentuell förändring av nederbörd (B) i Gävleborg enligt SMHI 
observerade värden (grå staplar). Simulerade klimatscenarier enligt RCP4.5 (blå linje), respektive 
RCP8.5 (röd linje), från år 1961-2100 (Asp et al., 2015). Reproducerad med tillstånd av Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut. 

A B 
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1.1.4 Klimatförändringarnas påverkan på grundvattnet 

Klimatförändringarna kan komma att påverka den hydrologiska cykeln på en global 

skala, i frågor som uppehållstid, mängd och frekvens (Green, 2016). Eftersom at-

mosfärens kapacitet att hålla vatten ökar exponentiellt med en ökande temperatur 

förväntas nederbörden öka i framtiden. En ökande temperatur förväntas även höja 

volymen vatten som avdunstar, vilket i sig kan leda till en minskad avrinning (Green 

et al., 2011). Vid ytan kommer därför komponenter som nederbörd och evapo-

transpirationsmönster, snötäcke, glaciärsmältning, markvatteninnehåll och avrin-

ningsvolymer komma att påverkas (Green, 2016). Det som sker vid ytan har en stor 

påverkan på vad som sker i marken och på grundvattnets naturliga cykel (Figur 1). 

På vilket sätt som den hydrologiska cykeln ändras råder det dock tvivelaktigheter 

kring, då grundvattnets förhållande till förändringar i klimatet anses vara betydligt 

mer komplicerat än hos ytvatten. Klimatets inverkan är svår att fastställa eftersom 

grundvattnets uppehållstid i marken kan variera från några dagar till tusentals år. 

Hur stor påverkan klimatförändringarna kommer att få varierar även i hög grad från 

magasin till magasin, samt mellan olika områden (Green et al., 2011). Grundvatten-

bildning och -nivåer kan dock komma att påverkas starkt åt det ena eller andra hållet 

i ett förändrat klimat, med stora månads- och årsvisa variationer (Kløve et al., 

2014).  

 

I kalla klimat är årstidsvisa variationer i grundvattenbildningen vanliga, då snötäcket 

och tjälen i marken förhindrar grundvattenbildningen vintertid. Smältvattnet fyller 

sedan på magasinen framåt våren när tjälen gått ur marken. Det förväntas dock att 

varmare vintrar i kalla klimat kommer att leda till en mer utdragen period av grund-

vattenbildning och att det kommer att ske tidigare på året (Kløve et al., 2014), på 

grund av ett tunnare eller uteblivet snötäcke. Antalet dagar som snötäcket agerar 

som vattenreservoar minskar därmed och vi får en ökad ytavrinning vintertid (Green 

et al., 2011), samt en tidigare eller utebliven vårflod, vilket innebär ett förändrat 

mönster i den årstidsvisa grundvattenbildningen (Jyrkama & Sykes, 2007). En högre 

temperatur kan även komma att påverka tjälen i marken och innebära att mer vatten 

infiltreras ner till grundvattnet (Kløve et al., 2014), vilket även innebär en potenti-

ellt ökad inblandning- och transport av föroreningar till vattentäkten (Jyrkama & Sy-

kes, 2007). 
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En stigande lufttemperatur innebär att även marktemperaturen kommer att öka, vil-

ket leder till att temperaturen på grundvattnet också kommer att höjas i ett framtida 

klimat. Taylor & Stefan (2009) genomförde en studie där de undersökte framtida 

marktemperaturer för ett scenario där mängden koldioxid i luften är två gånger 

högre än idag. Studien visade att medeltemperaturen för olika marktyper då kom-

mer att öka med mellan 2,6–3,7 °C. Resultaten visade på att grundvattnets tempe-

ratur följde den ökande marktemperaturen på ett tydligt sätt. Därmed kan det för-

väntas att även grundvattnets temperatur kommer att öka i framtiden (Taylor & Ste-

fan, 2009). Den ökande marktemperaturen kan förväntas ha en direkt påverkan på 

de biogeokemiska reaktionerna i grundvattnet, då flera av dessa processer är tempe-

raturberoende kan en ökad lufttemperatur även få stora konsekvenser på vattnets 

kvalitet (Green et al., 2011). 

 

En ökad temperatur och nederbörd vintertid innebär en högre markfuktighet samt 

ett ökat utflöde från grundvattentäkten och därmed ökar också risken för översväm-

ningar (Green et al., 2011). En högre frekvens av översvämningar innebär en ökad 

inblandning av ytvatten och därmed ökar risken för att organiskt material och främ-

mande bakterier letar sig ner genom jordlagren till vattentäkten (Kløve et al., 

2014). Både öppna och stängda akviferer har unika faunor av mikroorganismer som i 

en hög grad bidrar till grundvattnets goda kvalitet (Goldscheider, Hunkeler, & 

Rossi, 2006), vid en ökad inblandning av ytvatten riskerar denna fauna att störas 

(Kløve et al., 2014). Sommartid förväntas däremot påfyllnaden av grundvatten att 

minska när istället fler extrema torrperioder bidrar till en minskad påfyllning och i 

förlängningen minskade grundvattennivåer (Green et al., 2011). Variationer i 

grundvattennivåerna kan ytterligare komma att påverka grundvattnets kvalitet. En 

ökad grundvattennivå innebär en minskad infiltrationstid genom marken och därmed 

en försämrad rening av vattnet. Om grundvattennivån däremot sänks minskar ut-

spädningen och därmed ökar koncentrationen av föroreningar i vattentäkten (Statens 

offentliga utredningar [SOU], 2015). Vattnets kvalitet påverkas alltså både av tem-

peraturökningar och av den förändrade infiltrationstiden.  
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Prognoserna i scenarierna som rör framtida nederbördsmängder är mycket mer 

osäkra än de för temperaturförändringar, som till hög grad beror på atmosfärens in-

nehåll av CO2 (IPCC, 2014). Eftersom grundvattennivåer korrelerar starkare med 

nederbördsförändringar än med temperatur (Green, 2016) slår IPCC fast i rappor-

ten “Climate change 2014” att det inte bortom allt tvivel går att säga på vilket sätt 

klimatförändringarna kommer att påverka grundvattenbildningen (IPCC, 2014). För 

närvarande saknar forskare nödvändiga data och mätningar över tillräckligt lång tid 

för att kunna göra exakta bedömningar över hur klimatet kommer att påverka ny-

bildningen av grundvatten. I många länder är det därför fortfarande osäkert om det 

kommer bildas mer eller mindre grundvatten i framtiden (Green, 2016). I dagsläget 

används därför hydrologiska modeller för att undersöka hur grundvattentäkter som 

används för dricksvattenuttag möjligen kan komma att påverkas i ett framtida kli-

mat. Rodhe et al. (2009) genomförde en studie med uppgiften att undersöka hur 

grundvattennivån kan komma att förändras i olika typjordar i Sverige vid en klimat-

förändring. Typjordarna som undersöktes var morän och grov jord, där grovjord be-

står av jordarterna ”grovmo, sand, grus” och ”isälvssediment”. Studien utnyttjade en 

modifierad version av den hydrologiska beräkningsmodellen HBV för sina beräk-

ningar. Det klimatscenario som användes utgick ifrån en förhöjning av temperaturen 

med 4–7 ℃, samt en ökning av nederbörden med 20–25 % över landet. Resultatet 

av studien presenterades i form av översiktliga kartor för grundvattenbildning över 

Sverige för de två undersökta typjordarna, grov jord och morän. Grundvattenbild-

ningen för grov jord förväntas enligt studien minska med cirka 5–15 % i SO Sverige 

och öka med cirka 15 % i södra Norrland. För typjorden morän kan det utläsas ett 

liknande mönster, dock är den relativa minskningen större för denna typjord. Stu-

dien undersökte även grundvattennivåns framtida årstidsvisa variation för fyra ut-

valda grundvattenmagasin spridda över landet. Ett av magasinen som undersöktes 

var en rullstensås som går genom samhället Tärnsjön strax nordväst om Uppsala och 

är, precis som Hedesundaåsen, en del av den större rullstensåsen Enköpingsåsen, se 

Bilaga A. Enligt studien förväntas en relativ ökning av grundvattennivåns variations-

vidd med drygt 15 % för åren 2070–2100 i magasinet jämfört med perioden 1961–

1990 (Rodhe et al., 2009).  
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I den delen av Sverige som undersöks i detta examensarbete skulle det alltså förvän-

tas att både grundvattennivåerna och grundvattenbildningen kommer att öka i fram-

tiden. Den Europeiska miljöbyrån (European Environment Agency [EEA], 2007) har 

önskat att mer lokala meteorologiska data bör implementeras i hydrologiska mo-

deller för att få en uppfattning om lokala grundvattenprognoser. Träffsäkerheten i 

prognoserna för grundvattnets respons på det framtida klimatet kommer att förbätt-

ras på en lokal skala, och därigenom säkerställa ett säkert nyttjande av befintliga lo-

kala vattentäkter för framtiden. 
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1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att presentera en bild över hur grundvattennivåer och 

-bildning kan komma att påverkas i ett framtida klimat. 

 

1.3 Mål  

Målet med examensarbetet är att:  

• Kalibrera en hydrologisk modell utifrån observerade grundvattennivåer. 

• Att utifrån framtida klimatscenarier simulera grundvattennivåer och -bild-

ning i Hedesundaåsen. 

• Beräkna den procentuella förändringen av grundvattennivåer och -bildningen 

i ett framtida klimat. 

 

1.4 Frågeställning  

För att uppnå rapportens mål ställs följande frågeställningar: 

• Går det att kalibrera en hydrologisk modell för Hedesundaåsen? 

• Hur kan grundvattennivåerna och -bildningen komma att förändras i He-

desunda i ett framtida klimat? 

 

1.5 Avgränsning 

Rapporten avgränsas till den del av Enköpingsåsen som kallas Hedesundaåsen. Med 

Hedesundaåsen avses den sträcka av åsen från Ersbo i norr till Dalälven i söder. Av-

gränsningen görs på grund av att denna del av åsen används som vattentäkt utan 

mänsklig modifiering på dess tillrinning. Rapporten avgränsas dessutom till att un-

dersöka klimatscenarierna RCP4.5 samt RCP8.5, på grund av att dessa täcker in en 

stor bredd över framtida möjliga scenarier.  
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2 Metod 

En litteraturundersökning genomfördes för att identifiera en lämplig beräkningsmo-

dell till detta examensarbete. Efter att flera olika modeller hade identifierats så an-

sågs HBV-modellen vara lämplig för ändamålet. Eftersom den dels beräknar grund-

vattennivåer samt att den var tillgänglig kostnadsfritt. För att få handledning av mo-

dellen kontaktades Uppsala Universitet och doktoranden Eduardo Reynolds erbjöd 

sig att bistå med svar på frågor om modellen vid samma kontakt. På grund av att 

Reynolds hade begränsade kunskaper om HBV-modellen rekommenderades istället 

modellen HBV-light att användas i examensarbetet. HBV-light har dessutom ett mer 

användarvänligt typsnitt och lämpar sig därför bättre för studenter och forskare. I 

denna studie har därför den hydrologiska modellen HBV-light använts som beräk-

ningsmetod för att besvara studiens syfte, mål och frågeställningar. Nedan beskrivs 

modellen mer ingående med avseende på bakgrund och funktioner. Ytterligare en 

litteraturundersökning genomfördes för att inhämta historisk meteorologisk data 

som använts i modellen samt för att verifiera resultaten av simuleringarna. Upp-

mätta grundvattennivåer i Hedesundaåsen som har använts för att kalibrera modellen 

erhölls från Gästrike Vatten. 

 

2.1 HBV  

HBV-modellen togs fram år 1972 av Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning på 

SMHI, därav namnet HBV. Modellen används främst för att beräkna om nederbörd 

och temperatur till vattenföring för hydrologiska prognoser. På så sätt beskriver mo-

dellen samspelet mellan de olika komponenterna av den hydrologiska cykeln i ett 

område (SMHI, 2011). HBV-modellen kan beskrivas som en semi-distribuerad kon-

ceptuell nederbördsmodell som innehåller begreppsmässigt numeriska beskrivningar 

av hydrologiska processer. Den utgår från den allmänna vattenbalansen, som besk-

rivs i Avsnitt 1.1.1 Grundvattenbildning (SMHI, 2009, 2013).  
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2.2 HBV-light  

HBV-light utvecklades vid Uppsala Universitet 1993 av bland annat Jan Seibert. Mo-

dellen har sedan förbättrats ett flertal gånger, och den senaste versionen har tagits 

fram vid Universitetet i Zürich (Seibert & Vis, 2012). Idén bakom HBV-light var att 

tillhandahålla en användarvänlig och tillgänglig variant av HBV-modellen för utbild-

ning och forskning. Standardekvationerna i HBV-light är desamma som i HBV-

modellen, men med ett fåtal små skillnader. Till exempel använder sig HBV-light av 

en uppvärmningsperiod innan beräkningen påbörjas, istället för att användaren upp-

rättar ett initialt tillstånd för området som i originalversionen. Uppvärmningspe-

rioden används för att modellen ska kunna ställa in variabla värden enligt meteorolo-

giska förhållanden. Det är dessutom möjligt att använda sig av en korrigering av 

långsiktiga värden för potentiell evapotranspiration. I HBV-light finns dessutom två 

alternativ som inte finns i den ursprungliga HBV-modellen. Det första är möjlig-

heten att inkludera observerade grundvattennivåer i analysen (Seibert, 2005), något 

som förbättrar noggrannheten i beräkningen av grundvattennivåer markant (Seibert, 

1999a). Det andra alternativet är möjligheten att använda en annan svarsrutin, som 

innehåller en fördröjningsparameter (Seibert, 2005). Modellens struktur presente-

ras i Figur 4. 

 

Figur 4. Modellstrukturen för HBV-light (Seibert, 1999a). Reproducerad med tillstånd av Jan Seibert. 
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2.2.1 Funktionerna i HBV-light 

HBV-light simulerar utflöden med hjälp av inputvärden för nederbörd, temperatur 

och potentiell evapotranspiration. Nederbörd, P, simuleras som antingen snö, SF, 

eller regn, RF, beroende på om temperaturen, T, är över eller under en tröskeltem-

peratur, TT (℃) (ekv. 2, ekv. 3). All nederbörd som simuleras som snö, d.v.s. faller 

när temperaturen är under TT, multipliceras med en snöfallskorrigeringsfaktor, 

SFCF. Den representerar systematiska fel i snöfallsmätningarna och den "saknade" 

evaporationen från snötäcket i modellen. Precis som SFCF för snöfall finns en 

regnkorrigeringsfaktor, RFCF, samt en generell nederbördskorrektionsfaktor, PCORR, 

som korrigerar för både regn- och snöfall. Snösmältningen beräknas med graddags-

metoden, (ekv. 4), där CFMAX är graddagsfaktorn. Smältvatten och nederbörd be-

hålls inom snötäcket tills det överstiger en viss fraktion, CWH, som motsvarar vatte-

ninnehållet i snön. Flytande vatten inom snötäcket återfryses enligt en återfrysnings-

koefficient, CFR (ekv. 5) (Seibert, 1999b; SMHI, 2013). 

 

 

𝑅𝐹 = 𝑃𝐶𝑂𝑅𝑅 × 𝑅𝐹𝐶𝐹 × 𝑃     𝑜𝑚 𝑇 > 𝑇𝑇  (2) 

𝑆𝐹 = 𝑃𝐶𝑂𝑅𝑅 × 𝑆𝐹𝐶𝐹 × 𝑃     𝑜𝑚 𝑇 > 𝑇𝑇  (3) 

(SMHI, 2013) 

 

𝑚𝑒𝑙𝑡 = 𝐶𝐹𝑀𝐴𝑋(𝑇(𝑡) − 𝑇𝑇)  (4) 

𝑟𝑒𝑓𝑟𝑒𝑒𝑧𝑖𝑛𝑔 = 𝐶𝐹𝑅 × 𝐶𝐹𝑀𝐴𝑋(𝑇𝑇 − 𝑇(𝑡)) (5) 

(Seibert, 1999b) 

 

Vattnets påfyllning via regnskurar och snösmältning (P) är uppdelat i påfyllningen av 

marklagret och grundvattenpåfyllning, och deras inbördes förhållande är beroende 

av förhållandet mellan vattenhalten i marklagret, SM (mm), och markens maximala 

vattenhållande kapacitet, FC (mm) (ekv. 6). Om SM är densamma som FC är marken 

vattenmättad och vattnet rinner ner till grundvattenmagasinet och grundvattennivån 

höjs. Faktisk evaporation (Ea) från marklagret motsvarar den potentiella evaporat-

ionen (Epot) om SM/FC överstiger ett tröskelvärde, LP. En linjär reduktion används 

när SM/FC understiger LP (ekv. 7), se Figur 5 (Seibert, 1999b).  
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𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒

𝑃(𝑡)
= (

𝑆𝑀(𝑡)

𝐹𝐶
)

𝛽

   (6) 

𝐸𝑎 = 𝐸𝑝𝑜𝑡𝑚𝑖𝑛 (
𝑆𝑀(𝑡)

𝐹𝐶×𝐿𝑃
, 1)   (7) 

(Seibert, 1999b) 

 

Figur 5. Markfuktighetsrutinen bestämmer påfyllnaden av grundvattnet utifrån vattenhalten i 
marklagret, SM. Om SM är densamma som markens maximala vattenhållande kapacitet, FC, är 
marken vattenmättad och vattnet rinner ner till grundvattenmagasinet och grundvattennivån höjs 
(SMHI, 2013). Reproducerad med tillstånd av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 

 
Grundvattenbildning läggs till det övre grundvattenlagret (SUZ (mm)). PERC (mm d-

1) är en tröskelparameter som definierar maximal perkolationshastighet från övre till 

nedre grundvattenlagret (SLZ (mm)). För sjöar adderas och subtraheras nederbörd 

och evaporation direkt från det nedre grundvattenlagret. Avrinning från grundvat-

tenlagren beräknas som summan av två eller tre linjära utflödesekvationer (K0, K1 

och K2 (d-1)), beroende på huruvida SUZ ligger över en tröskelparameter, UZL 

(mm), eller inte (ekv. 8). Denna avrinning transformeras till slut med en triangulär 

viktningsfunktion definierad av parametern MAXBAS (ekv. 9) för att ge den simule-

rade avrinningen (mm d-1), se Figur 6 (Seibert, 1999b). 

 

𝑄𝐺𝑊(𝑡) = 𝐾2𝑆𝐿𝑍 + 𝐾1𝑆𝑈𝑍 + 𝐾0 max(𝑆𝑈𝑍 − 𝑈𝑍𝐿) , 0 (8) 

𝑄~(𝑡) = ∑ 𝑐(𝑖)𝑄𝐺𝑊(𝑡 − 𝑖 + 1)𝑀𝐴𝑋𝐵𝐴𝑆
𝑖=1  där 

𝑐(𝑖) = ∫
2

𝑀𝐴𝑋𝐵𝐴𝑆
− |𝑢 −

𝑀𝐴𝑋𝐵𝐴𝑆

2
|

4

𝑀𝐴𝑋𝐵𝐴𝑆2
𝑑𝑢

𝑖

𝑖=1
 (9) 

(Seibert, 1999b) 
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Figur 6. Till transformationsfunktionen inkommer Q0 och Q1, enligt figur 4. Q0 och Q1 bildar 
tillsammans QGW(t), enligt ekv. 8. I transformationsfunktionen viktas QGW(t) enligt ekv. 9. Viktning 
över tid, MAXBAS, bidrar till att utflödet från områden jämnas ut, Q~(t) enligt ekv. 9 (SMHI, 
2013). Reproducerad med tillstånd av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. 

 

De långsiktiga medelvärdena för den potentiella evaporationen, Epot,M, för en viss dag 

på året korrigeras till dess värde vid dag t, Epot (t), med hjälp av avvikelserna från 

temperaturen, T(t) en viss dag, från dess långsiktiga medelvärde, TM, och en korrige-

ringsfaktor, CET (℃-1) (ekv. 10) (Seibert, 1999b). 

 

𝐸𝑝𝑜𝑡(𝑡) = (1 + 𝐶𝐸𝑇(𝑇(𝑡) − 𝑇𝑀))     men 

0 ≤ 𝐸𝑝𝑜𝑡(𝑡) ≤ 2𝐸𝑝𝑜𝑡,𝑀   (10) 

(Seibert, 1999b) 
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2.3 Litteraturundersökning 

En litteraturstudie kan sägas vara en inhämtning av sekundärmaterial, där informat-

ion hämtas från tidigare undersökningar och studier exempelvis från artiklar i tid-

skrifter, statistiskt material, internetsökning och böcker. Det finns många olika sätt 

att utföra en informationsinsamling. Först söker man systematiskt allt som är intres-

sant för arbetet, exempelvis via internetsökning. Sedan väljs relevant och pålitligt 

material för arbetet ut och därefter granskas och analyseras materialet (Andersen & 

Schwencke, 2013). 

 

Litteraturundersökningen har i denna studie genomförts i två etapper. Första etap-

pen genomfördes innan simuleringarna i HBV-light för att verifiera parameterinter-

vallet och träffsäkerheten i kalibreringen och valideringen gentemot tidigare studier. 

Sökningar genomfördes i samsökningstjänsten ”Discovery” med sökorden “HBV light 

groundwater”, ”HBV parameter optimization” och “Hydrological model calibration”. 

Eftersom J. Seibert är upphovsman till HBV-light gjordes även en sökning på “Sei-

bert” under författare i “Discovery”. En kompletterande sökning genomfördes på 

söktjänsten “Google” med sökorden ”Grundvattennivåer” och ”HBV modellen”. För 

att inhämta de temperatur- och nederbördsdata som krävdes för att kunna genom-

föra en kalibrering och validering i HBV-light användes sökordet “Meteorologiska 

observationer” på SMHI:s hemsida. För att inhämta data om avrinning till He-

desundaåsen användes den av SMHI och Havs och Vattenmyndigheten upprättade 

karttjänsten ”Vattenwebb – Modelldata per område”. För att få fram dagslängder 

över de undersökta tidsperioderna gjordes en sökning via ”Google” med sökordet 

“Day length”. För att kunna genomföra en simulering över framtida grundvattenni-

våer och -bildning gjordes en sökning på SMHI:s hemsida med sökordet ”Klimatsce-

narier”. Etapp två av litteraturundersökningen genomfördes för att verifiera och dis-

kutera resultatet av simuleringarna. Sökningar genomfördes på ”Discovery” med 

sökorden ”Climate change water resource” och ”Climate change groundwater”.  En 

kompletterande sökning genomfördes på “Google” med sökordet ”grundvatten kli-

mat”. 
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3 Genomförande 

I studien har en mätpunkt representerat Hedesundaåsens generella 
grundvattennivå. I verkligheten varierar grundvattennivån över åsen, men det antas 
att om en förändring sker vid den undersökta punkten, så sker en motsvarande 
procentuell förändring över den resterande delen av åsen. De meteorologiska 
förhållandena antas inte heller variera märkbart över Hedesundaåsens geografiska 
utbredning och därmed har en specifik punkt använts i studien. I denna studie har 
den hydrologiska beräkningsmodellen HBV-light version 4.0.0.17 från Universitet i 
Zürich använts för beräkning av grundvattenbildning. Den kan hämtas från:
https://www.geo.uzh.ch/en/units/h2k/Services/HBV-Model.html.  

Det allmänna förfarandet för att uppskatta effekterna av hypotetiska klimatföränd-

ringar på hydrologiskt beteende består av följande steg (Xu, 2000): 

1. Kalibrera parametrarna för en hydrologisk modell i det studerade området

med aktuell inputdata och validera sedan de kalibrerade parametrarna mot

en oberoende tidsperiod.

2. Ändra de historiska tidsserierna av inputdata enligt ett visst klimatscenario.

3. Simulera de hydrologiska egenskaperna i avrinningsområdet med de ändrade

historiska inputdata från klimatscenariot med hjälp av den kalibrerade hydro-

logiska modellen.

4. Jämför modellsimuleringarna av nuvarande och eventuella framtida hydrolo-

giska egenskaper (Xu, 2000).

Vanligen används en kalibreringsperiod på 5 till 10 år för Skandinaviska förhållan-

den, och den ska inkludera en variation av hydrologiska händelser (Bergström, 

1992). En studie av Rusli, Yudianto och Liu (2015) visade att ett urval av längre pe-

rioder med en tidsbestämd kalibrering i en hydrologisk analys i allmänhet ger en 

bättre simulering för analyser av vattenbalansen. 

https://www.geo.uzh.ch/en/units/h2k/Services/HBV-Model.html
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Möjligheten att överföra hydrologiska modellparametrar under olika rådande klimat 

har tidigare undersökts av Li et al. (2012) och Vaze et al. (2010). Båda studierna 

kom fram till att modellparametrarna beror på klimatiska egenskaper. Möjligheten 

att överföra dessa parametrar beror på både klimatiska och fysiska upptagningsför-

hållanden i det undersökta området. Studierna delade upp torra och våta tidspe-

rioder och belyste på så sätt behovet av en korrekt parameteruppsättning i modellen 

för att kunna återspegla ett korrekt klimat. Om en hydrologisk modell är avsedd att 

simulera avrinning för ett vått klimatscenario bör det kalibreras på ett vått segment 

av den historiska datan. Omvänt, om det är meningen att simulera avrinningen för 

ett torrt klimatscenario bör modellen kalibreras på ett torrt segment av den histo-

riska datan (Li et al., 2012). 

Li et al., (2012) fann att när man använde en torrperiod för kalibrering och en våt-

period för validering, producerade modellerna mer exakta uppskattningar av flöden 

jämfört med beräkningar som producerats med en våtperiod för kalibrering och en 

torrperiod för validering. Med andra ord resulterar en överföring av modellparame-

tervärden som erhållits från torra perioder till våta perioder mindre fel i flödesupp-

skattningen än om modellparametervärden erhållna från våta perioder till torra peri-

oder överförs. I studien undersöktes dessutom hur parametervärden som erhållits 

från en torr kalibreringsperiod presterade när de användes i en torr valideringspe-

riod samt när en våt kalibreringsperiod användes i en våt valideringsperiod. Resulta-

ten visade att träffsäkerheten då blev aningen bättre än när en våtperiod jämfördes 

med en torrperiod och omvänt. De markrelaterade modellparametrarna är känsli-

gare för valet av kalibreringsperiod än andra parametrar och en stor osäkerhet kan 

införas vid överföringen av markrelaterade parametrar till andra förhållanden än vid 

kalibreringen (Li et al., 2012). 

Arbetsgången i genomförandet av denna studie kommer att presenteras i flödessche-

man, samt beskrivas i löpande text. 
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3.1 Kalibrering 

Figur 7. Flödesschema över arbetsgången som användes vid kalibreringen. 

För kalibrering i denna studie valdes tidsperioden 1999-2009, eftersom kända vär-

den under denna tidsperiod fanns att tillgå för alla nödvändiga inputdata samt att det 

visade sig huvudsakligen att vara en torrperiod, se Figur 8. År 1999 användes som 

uppvärmningsperiod för att modellen skulle kunna ställa in sig på rådande meteoro-

logiska förhållanden i området. 
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Figur 8. Stapeldiagram över den årliga nederbörden samt medeltal över den årliga nederbörden mellan 
åren 1999-2009. De staplar i diagrammet som sträcker sig över medeltals-linjen visar på våtperioder 
och de staplar som befinner sig under medeltals-linjen visar på torrperioder. Data till diagrammet är 
hämtat från SMHI (u.å.d). 

 

Inputdata för temperatur och nederbörd hämtades från SMHI (u.å.d), där parame-

tern “lufttemperatur (dygn)” valdes för att hämta data för temperatur, och data för 

nederbörd hämtades från parametern “nederbördsmängd (dygn)”. För nederbörds-

data valdes väderstationen ”Hedesunda”. Då väderstationen ”Hedesunda” inte sam-

lade data för temperatur valdes väderstationen ”Kerstinbo A” för temperaturdata, då 

den ansågs ligga tillräckligt nära Hedesunda. Sedan laddades “kvalitetskontrollerad 

historisk data, förutom de senaste 3 månaderna”, ned för temperatur och neder-

börd. I filen för medeltemperatur beräknades en månadsmedeltemperatur utifrån 

samma data och tidsperiod.   

 

För att beräkna den potentiella evapotranspirationen användes Thornthwaites ekvat-

ion (ekv.11) (Thornthwaite, 1948).  
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𝑃𝐸𝑇 är den uppskattade potentiella evapotranspirationen (mm/månad) 

𝐿 är den genomsnittliga dagslängden (timmar) i månaden som beräknas 

𝑁 är antalet dagar i månaden som beräknas 

𝑇𝑑 är den genomsnittliga dagstemperaturen (℃; om detta är negativt, använd 0) av 

månaden som beräknas 

𝐼 = ∑ (
10𝑇𝑑

𝐼
)

𝛼
12
𝑖=1  är ett värmeindex som beror på de 12 månatliga medeltemperatu-

rerna 𝑇𝑚𝑖

𝛼 = (6.75 × 10−7)𝐼3 − (7.71 × 10−5)𝐼2 − (1.792 × 10−2)𝐼 + 0.49239 

(Thornthwaite, 1948) 

För att få fram L-värden avlästes månadens första värde på dagslängden från Time 

and Date (n.d.) under åren 1999-2009. För att få fram Td användes data hämtat från 

SMHI (u.å.a) för avrinningsområden för Hedesundaåsen med SUBID 10814 och 

10868, se Figur 2B. Vid beräkningarna med Thornthwaites ekvation ges PET i 

mm/månad, men eftersom inputfilerna till HBV-light ska vara i mm/dag dividera-

des erhållen PET med N. 

På grund av rullstensåsars höga genomsläpplighet antas att merparten av den neder-

börd som inte avdunstar i Hedesundaåsens tillrinningsområde infiltreras ned till 

grundvattenmagasinet och transporteras vidare genom åsen (1 Inledning). Inputdata 

om daglig avrinning hämtades från SMHI (u.å.a) för avrinningsområdena i He-

desunda med SUBID 10814 och 10868. För att få fram den totala vattenföringen Qtot 

(mm/dygn) användes ekvation 12. 

𝑄𝑡𝑜𝑡 =
(𝑄1+𝑄2)×1000×24×3600

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑡(𝑚2)
(12) 

Där: 

𝑄𝑡𝑜𝑡 är den totala vattenföringen (mm/dygn) sammanlagt för de båda områdena 

𝑄1 är vattenföringen (m3/s) för avrinningsområdet med SUBID 10814 

𝑄2 är vattenföringen (m3/s) för avrinningsområdet med SUBID 10868 

𝑎𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑡 är den totala arean (m2) för de båda avrinningsområdena 
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Uppmätta grundvattennivåer avlästes från ett diagram tillhandahållet av Gästrike 

Vatten (se Bilaga C), där toppar och dalar noterades. 

För att få fram gällande parametervärden som avspeglar rådande förhållanden i om-

rådet användes den inbyggda kalibreringsmetoden ”GAP-optimization”. Metoden 

valdes på grund av att det i den går att ta hänsyn till mer än en typ av inputvariabel, 

vilket i denna studie var observerade grundvattennivåer samt avrinning i området. 

När observerade grundvattennivåer även används som input i kalibreringen av mo-

dellen blir outputvärden för simulerat grundvatten mer korrekt (Seibert, 1999a, 

2000). GAP-metoden innehåller två steg. Först beräknas slumpmässigt utvalda opti-

mala parameteruppsättningar utifrån de intervall som har satts upp av användaren. I 

denna kalibrering baserades parameteruppsättningen på tidigare studier utförda av 

Seibert (2000), se Tabell 2. Detta görs genom att programmet använder en genetisk 

algoritm (Seibert, 2000), som innebär att den genom att testa och förädla slump-

mässigt utvalda förslag tar fram den bästa möjliga kombinationen av parametrar. 

Denna typ av teknik används på problem som innehåller ett stort antal möjliga kom-

binationer och som inte kan lösas inom en rimlig tid. Tekniken används därför ofta 

vid kalibrering av hydrologiska modeller (Cohen, W. J., Ollington, R. B., & Ling, 

F.L.N., 2013). I denna studie kördes 100 000 simuleringar i GAP-optimeringen. I

det andra steget finjusteras parameteruppsättningarna ytterligare med hjälp av en

metod som kallas Powells kvadratiska metod (Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vet-

terling, W. T. & Flannery, B. P., 2007). Powells metod är en iterativ process (Sei-

bert & Vis, 2012) och i denna studie upprepades denna process 1 000 gånger.
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Tabell 2. Parameterintervall baserat på tidigare studier (Seibert, 2000). 

Parameter Förklaring 
Lower 
limit 

Upper 
limit 

Enhet 

Vegetation 
zone 
parameters 

TT Tröskeltemperatur -1.5 2.5 ℃ 

CFMAX Daggradsfaktor 1 10 mm/∆t℃ 

SP 
Säsongsvariationer i 
daggradsfaktorn 

1 1 - 

SFCF Snöfallskorrigeringsfaktorn 0.4 1 - 

CFR Återfrysningskoefficienten 0 0.1 - 

CWH Vattenhållningskapacitet 0 0.2 - 

FC 
Maximalt SM (vattenhalt i 
jordlagret) 

50 500 mm 

LP 
Tröskelvärde för reduktion av 
evaporation (SM/FC) 

0.3 1 - 

BETA Bidragsparameter 1 6 - 

Catchment 
parameters 

PERC Tröskelparameter 0 3 mm/∆t 

UZL Tröskelparameter 0 70 mm 

K0 Lagringskoefficient (övre lagringen) 0.1 0.9 1/∆t 

K1 Lagringskoefficient (övre lagringen) 0.01 0.4 1/∆t 

K2 
Lagringskoefficient (nedre 
lagringen) 

0.001 0.15 1/∆t 

MAXBAS 
Längd för den triangulära 
viktiningsfunktionen 

1 7 ∆t 

Cet 
Korrigeringsfaktor för potentiell 
evaporation 

0 0.3 1/℃ 

PCALT 
Förändring av nederbörd med 
markhöjning 

10 10 %/100m 

TCALT 
Förändring av temperatur med 
markhöjning 

0.6 0.6 ℃/100m 

Elev. Of P 
Höjning av nederbördsdata i PTQ-
filen 

0 0 m 

Elev. Of T 
Höjning av temperaturdata i PTQ-
filen 

0 0 m 
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I GAP-optimeringen viktades de valda objektfunktionerna Reff, som jämför observe-

rad och simulerad avrinning (ekv.13), respektive Groundwater Spearman Rank 

(GW_Rspear), som jämför observerade och simulerade grundvattennivåer (ekv.14), 

med 45 % för avrinning respektive 55 % för grundvattennivå. Vilket erhölls vara det 

bästa förhållandet mellan objektfunktionerna efter att detta manuellt testades fram. 

Det optimala värdet för objektfunktionerna är 1. 

𝑅𝑒𝑓𝑓 = 1 −
∑(𝑄𝑜𝑏𝑠−𝑄𝑠𝑖𝑚)2

∑(𝑄𝑜𝑏𝑠−𝑄𝑜𝑏𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2 (13) 

Där:  

Qobs= observerad avrinning 

Qsim= simulerad avrinning 

𝐺𝑊 𝑅𝑠𝑝𝑒𝑎𝑟 =
∑(𝑅𝐺𝑊𝑜𝑏𝑠

−𝑅𝐺𝑊𝑜𝑏𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)(𝑆𝐺𝑊𝑠𝑖𝑚

−𝑆𝐺𝑊𝑠𝑖𝑚
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

√∑(𝑅𝐺𝑊𝑜𝑏𝑠
−𝑅𝐺𝑊𝑜𝑏𝑠

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2

√∑(𝑆𝐺𝑊𝑠𝑖𝑚
−𝑆𝐺𝑊𝑠𝑖𝑚

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2

(14) 

Där: 

𝑅𝐺𝑊𝑜𝑏𝑠  = observerad grundvattennivå 

𝑆𝐺𝑊𝑠𝑖𝑚
 = simulerad grundvattennivå

Parameteruppsättningen med störst träffsäkerhet gentemot uppmätt avrinning och 

grundvattennivå erhölls efter att GAP-optimeringen hade genomförts. Parameter-

uppsättningen anpassades därefter med ett godtyckligt antal värdesiffror för respek-

tive parameter och användes sedan i efterföljande simuleringar, se Tabell 6. 

Under inställningar för avrinningsområdet gjordes inga ändringar, se Bilaga D. Änd-

ringar i avrinningsområdets inställningar görs endast om det gäller stora höjd- eller 

temperaturskillnader, t.ex. om det finns berg i tillrinningsområdet (E. Reynolds, 

Personlig kommunikation, 6 mars 2019). 
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Under modellinställningar gjordes ändringar i modellstrukturen där tre grundvat-

tenboxar valdes istället för standardinställningen som är två grundvattenboxar, se Bi-

laga D. Denna inställning valdes efter att detta manuellt testats fram och det fram-

gick att denna inställning gav bäst träffsäkerhet. Jämfört med standardmodellen där 

två utflöden från den övre grundvattenboxen används, finns istället en tredje box 

ovanpå de andra boxarna, kallad STZ, se Figur 9. Från varje box sker ett linjärt ut-

flöde som är beräknad från vattennivån och en konstant (K0, K1 och K2 för STZ, SUZ 

respektive SLZ). Flödesformen SUZ till SLZ beräknas som tidigare med PERC. Flödet 

från STZ mot SUZ beräknas på samma sätt med parametern UZL (mm/∆t) som max-

imal flödeshastighet. 

Figur 9. Modellstruktur vid modell inställning ”tre grundvattenboxar”. Reproducerad med tillstånd av 
Jan Seibert. 
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3.2 Validering 

Figur 10. Flödesschema över arbetsgången vid valideringen. 

Efter kalibreringen utfördes en validering. Valideringen gjordes för att testa modell-

prestandan med de kalibrerade parametrarna under en fristående tidsperiod. Inputfi-

lerna till programmet gjordes på samma sätt som för kalibreringen men för åren 

2010–2017 med år 2010 som uppvärmningsperiod. Även denna tidsperiod visade 

sig vara en torrperiod då merparten av de undersökta årens årliga nederbörd låg un-

der medelvärdet, se figur 11. För valideringen används, precis som vid kalibre-

ringen, källorna: SMHI (u.å.d) för inputdata om temperatur och nederbörd, Time 

and Date. (n.d.) för att få fram L-värden och SMHI (u.å.a) för Td till Thornthwaites 

ekvation (ekv. 11) och SMHI (u.å.a) för inputdata om daglig avrinning.   
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Figur 11. Stapeldiagram över den årliga nederbörden samt medeltal över den årliga nederbörden 
mellan åren 2010–2017. De staplar i diagrammet som sträcker sig över medeltals-linjen visar på 
våtperioder och de staplar som befinner sig under medeltals-linjen visar på torrperioder. Data till 
diagrammet är hämtat från SMHI (u.å.d). 

Inputfilen för temperatur saknade värden mellan perioden 2014-11-01 till 2014-11-

11. För att kompensera för detta subtraherades värden för 2014-10-31 (X1) från vär-

det för 2014-11-12 (Xn) och dividerades sedan med antal dagar som saknades (n).

Värdet användes sedan för att skapa en kompenserad temperatur för de datum där

det inte fanns några uppmätta värden genom att addera värdet på föregående datum

(z), enligt ekv.15.

𝑋 =
𝑋𝑛−𝑋1

𝑛
+ 𝑧 (15) 

För grundvattennivåer erhölls digitalt avlästa dagsvärden från Gästrike Vatten (se Bi-

laga E) som matades in i inputfilen.  
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3.3 Simulering 

Figur 12. Flödesschema över arbetsgången vid simuleringen. 

Enligt Xu (2000) är den föredragna källan för data vid bedömning av klimatpåverkan 

de globala klimatmodellerna, vilket beskrivs i Avsnitt 1.1.3 Klimatförändringar. Xu 

menar även att en av de mest allmänt använda metoderna för scenariogenerering har 

varit att uppskatta de genomsnittliga årliga förändringarna i nederbörd och tempera-

tur för en region och fördela dessa under året. Sedan används dessa uppskattningar 

för att justera historiska tidsserier av nederbörd och temperatur. I den enklaste pro-

ceduren består genereringen av klimatscenarier av två steg: 
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1. Beräkna genomsnittliga årliga förändringar i nederbörd och temperatur (van-

ligtvis ΔT = +1, +2 och +4 ℃ och ΔP = 0, ± 10 %, ± 20 %).

2. Justera den historiska temperaturserien genom att addera ΔT och för neder-

börd multiplicera värdena med (1 + ΔP / 100) (Xu, 2000).

Till simuleringens inputfiler valdes en 30-årig ursprungsperiod mellan åren 1988–

2017, som för nederbörd och temperatur hämtades från SMHI (u.å.d). För neder-

börd valdes väderstationen “Hedesunda”. I filen från “Hedesunda” saknades uppgifter 

om nederbörd mellan datumen 1991-06-30 till 1991-08-01 och 1991-08-31 till 

1993-05-01. Dessa uppgifter hämtades istället från den närliggande väderstationen 

“Gysinge”. För inputvärden om temperatur var närmsta väderstationen med värden 

mellan dessa år “Gävle” och “Gävle A”. Från väderstationen “Gävle” hämtades upp-

gifter om temperatur mellan åren 1988 till 1995-07-31 och från väderstationen 

“Gävle A” mellan åren 1995-08-01 till 2017.  

I data som finns tillgänglig på SMHI (u.å.c) har SMHI sedan tidigare använt en kli-

matmodell för att få fram framtida meteorologiska värden (Avsnitt 1.1.3 Klimatför-

ändringar) utifrån ett medelvärde för åren 1961 till 1990. Då simuleringarna i denna 

studie utgår från en annan historisk tidsperiod behövde SMHI:s värden räknas om. 

För att kunna beräkna framtida värden för grundvattennivå och -bildning i He-

desundaåsen utifrån olika framtida scenarier hämtades data från SMHI (u.å.c). Här 

valdes “Område” till “Län” och “Gävleborgs län”. Sedan valdes det “Scenario” som 

används för respektive beräkning (“RCP4.5” respektive “RCP8.5”) och “Årstid” samt 

“Klimatindex” (“Temperatur” respektive “Nederbörd”) för det som beräknades, se 

Tabell 3. De framtida tidsperioder som valdes till denna studie var 2021-2050 samt 

2071-2100. Eftersom en jämförelse mellan dessa tidsperioder ger en uppfattning om 

klimatets framtida utveckling. 
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När alla dessa parametrar valts hämtades först medelvärdet för åren 1961 till 1990 

från “Historisk data sedan 1961”. Därefter hämtades “Scenariodata 1961–2100” i vil-

ken avvikelsen från medelvärdet för åren 1961 till 1990 sedan tidigare beräknats av 

SMHI. I “Scenariodata 1961–2100” har nio stycken olika klimatscenarier använts, 

förutom för vissa klimatindex år 2100 (se Tabell 4), och ett medel av dessa har tagits 

fram. Utifrån dessa avvikelser från medelvärdet kunde årstidsvärdet beräknas för re-

spektive år, årstid, klimatindex och scenario. När årstidsvärden för åren 1988–2017 

(X1) och 2021–2050 (X2) respektive 2071–2100 (X2) tagits fram enligt ekv.16 & 19, 

beräknades mellanskillnaden för åren, X1 och X2, enligt ekv.17 & 20. Efter detta er-

hölls en procentuell skillnad för nederbörd vilket sedan användes kvartalsvis för att 

ändra X2-års dagsvärden utifrån X1-års dagsvärden enligt ekv.18. För temperatur er-

hölls en temperaturskillnad i ℃ som sedan användes kvartalsvis för att ändra X2-års 

dagsvärden utifrån X1-års dagsvärden enligt ekv.21. I Tabell 5 framgår det vilka 

framtida år som ändrats utifrån vilket historiskt ursprungs år. 

Nederbörd: 

100+𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜

100
× 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 å𝑟𝑒𝑛 1961−1990 = Å𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛   (16) 

Å𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑋2

Å𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑋1
= 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑋1𝑋2  (17) 

𝑁𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑋1 × 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑋1𝑋2 = 𝑁𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑𝑋2    (18) 

Temperatur: 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 å𝑟𝑒𝑛 1961−1990 = Å𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛  (19) 

Å𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛𝑋2 − Å𝑟𝑠𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑛𝑋1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑋1𝑋2   (20) 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑋1 + 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑋1𝑋2 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑋2  (21)
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Tabell 3. Antal regional data för klimatindex per område, scenario och årstid. 

Tabell 4. Antal globala klimatmodeller vars medelvärde använts för år 2100 för respektive 
klimatindex och årstid. 

Tabell 5. Vilka framtida år och värden som beräknats från vilka ursprungs år. Detta gäller båda 
klimatscenarierna. 

3.4 Känslighetsanalys 

Efter simuleringarna genomfördes en känslighetsanalys där den kalibrerade parame-

teruppsättningen ändrades. I känslighetsanalysen ändrades parametrarna FC, PERC 

och K2 manuellt i modellen och resultaten jämfördes sedan med kalibrerade värden. 

För beskrivning av parametrarna se Avsnitt 2.2.1 Funktionerna i HBV-light. Voly-

men bildat grundvatten är beroende av alla parametrar i modellen, men FC, PERC 

och K2 valdes att undersökas närmare eftersom de ligger i olika delar av modellstruk-

turen samt antogs ha en stark påverkan på volym grundvatten i magasinet. I modell-

strukturen befinner sig FC i början, PERC i mitten och K2 i slutet av beräkningsförfa-

randet, se Figur 4. 

Scenario\ 
Klimatindex 

Nederbörd Temperatur 

RCP4.5 Vinter Vår Sommar Höst Vinter Vår Sommar Höst 
RCP8.5 Vinter Vår Sommar Höst Vinter Vår Sommar Höst 

Scenario\ 
Klimatindex 

Nederbörd Temperatur 

Vinter Vår Sommar Höst Vinter Vår Sommar Höst 

RCP4.5 8 8 8 8 8 8 8 8 
RCP8.5 9 8 8 8 9 8 8 8 

År för ursprungsvärden X1 Framtida år 2021-2050 X2 Framtida år 2071-2100 X2 

1988 2021 2071 
1989 2022 2072 
1990 2023 2073 
1991 2024   osv... 
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4 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultaten från modelleringen med HBV-light att presenteras 

i form av tabeller, diagram och procentuella förändringar. Resultatet är uppdelat i 

fem delar, vilket är: kalibrering, validering, klimatscenarier, simulering och känslig-

hetsanalys. 

4.1 Kalibrering 

Den parameteruppsättning som kalibrerades fram i studien enligt Avsnitt 3.1 Ka-

librering, presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6. Parameteruppsättningen resulterat från kalibreringen. 

Träffsäkerheten för den kalibrerade parameteruppsättningen för respektive objekt-

funktion presenteras i Tabell 7. Efter att träffsäkerhetsvärdet av parameteruppsätt-

ningen jämförts med tidigare studier gjorda av Seibert (2000), Rodhe et al. (2009), 

Reynolds, Halldin, Xu, Seibert och Kauffeldt (2017) och Lindström (2006), bedöm-

des den erhållna träffsäkerheten motsvara det värde som dessa studier hade erhållit.  

Rutin Parameter Kalibrerade värden 

Snow Routine TT 0.3 
CFMAX 2 
SP 1 
SFCF 0.9 
CFR 0.1 
CWF 0.002 

Soil Moisture Routine FC 128 
LP 1 
BETA 4.3 

Response Routine PERC 0.84 
UZL 16.3 
K0 0.22 
K1 0.1 
K2 0.006 

Routing Routine MAXBAS 3.1 
Other Cet 0.19 
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Tabell 7. Träffsäkerheten i modellen vid kalibreringen för avrinning och grundvattennivå där 1 är det 
optimala värdet.  

Avrinning Grundvattennivå 

Reff GW_Rspear 

0.77 0.61 

I Figur 13 syns diagrammet för resultatet av kalibreringen för grundvattennivåer, si-

mulerade värden (blå linje) samt observerade värden (röd linje). I denna kan utläsas 

att kurvorna på ett tydligt sätt korrelerar med varandra men då programmet inte 

stämmer helt överens med verkliga värden (Tabell 7) finns därför en viss avvikelse. 

Att linjerna i grafen går om varandra i höjdled kan bero på att de är i olika skalor 

samt att programmet inte hittat en fullständig matchning mellan parametrarna för 

området. 

Figur 13. Observerade grundvattennivåer (röd linje) i m.ö.h. & simulerad ändring i grundvattennivåer 
(blå linje) i mm vatten. Parameteruppsättningen som användes är kalibrerad efter både avrinning och 
grundvattenbildning. 
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4.2 Validering 

De parametrar som kalibrerats fram validerades mot en oberoende tidsperiod 

(2011-2017) och återgav en träffsäkerhet enligt Tabell 8. Valideringen genomfördes 

enligt Avsnitt 3.2 Validering.  

Tabell 8. Träffsäkerheten i modellen vid valideringen för avrinning och grundvattennivå där 1 är det 
optimala värdet. 

Avrinning Grundvattennivå 

Reff GW_Rspear 

0.86 0.84 

I Figur 14 syns diagrammet för valideringen för grundvattennivåer, simulerade vär-

den (blå linje) samt observerade värden (röd linje). I denna syns att kurvorna på ett 

tydligt sätt korrelerar med varandra men då programmet inte stämmer helt överens 

med verkliga värden finns därför en viss avvikelse. Grafen är utförd i två olika skalor 

vilket gör att de simulerade värdena ligger något under de observerade. 

Figur 14. Observerade grundvattennivåer (röd linje) i m.ö.h. & simulerad ändring i grundvattennivåer 
(blå linje) i mm. Pararameteruppsättningen som användes är densamma som vid kalibreringen. 
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4.3 Klimatscenarier 

Klimatscenarierna som presenteras i det här avsnittet utfördes enligt Avsnitt 3.3 Si-

mulering. 

4.3.1 Temperatur 

I Figur 15 & 16 syns den månadsmedelvisa temperaturskillnaden för år 2050 mot år 

2017, samt för år 2100 mot år 2017 för klimatscenarierna RCP4.5 och RCP8.5. I 

båda diagrammen syns det att temperaturen kommer att öka både år 2050 och 2100 

för båda scenarierna. I Figur 15 kan det utläsas att temperaturen år 2050 blir högst 

för RCP4.5 under vinter- och vårmånaderna medan det under sommar- och höstmå-

naderna blir högst temperatur för RCP8.5. I Figur 16 som visar förhållandena år 

2100 är det fortfarande en ökad temperatur för båda scenarierna jämfört med år 

2017, temperaturen är dock högst för RCP8.5 över hela året. Detta kan förklaras 

med att i RCP8.5 fortsätter CO2-halten i atmosfären att öka även efter mitten av 

seklet, vilket beskrivs i Avsnitt 1.1.3 Klimatförändringar. 

Figur 15. Temperaturskillnad mellan 2017 (blå stapel) och 2050 för RCP-scenario 4.5 (orange 
stapel) och 8.5 (grön stapel). 
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Figur 16. Temperaturskillnad mellan 2017 (blå stapel) och 2100 för RCP-scenario 4.5 (orange 
stapel) och 8.5 (grön stapel). 

4.3.2 Nederbörd 

I Figur 17 & 18 syns skillnad i nederbörd (mm) för år 2050 mot år 2017, samt för år 

2100 mot år 2017 för båda RCP-scenarierna. Figur 17 visar på en minskad neder-

börd år 2050 för RCP4.5 under vinter- (liten) och sommarmånaderna (stor). Skill-

naden för den minskade nederbörden är dock större under sommar- än vintermåna-

derna. Under vår- och höstmånaderna blir det en liten ökning av nederbörd, men 

nivåerna ligger på liknande nivåer som år 2017. För RCP8.5 blir det en ökad neder-

börd under vinter-, vår- och sommarmånaderna, dock endast en liten ökning under 

vårmånaderna. Under höstmånaderna minskar nederbörden i varierande grad där 

september och november nästan ligger på samma nivå som för år 2017 och oktober 

får en liten ökad mängd nederbörd.  

-5

0

5

10

15

20

℃

2017 RCP4.5 RCP8.5



42 

 

Figur 17. Nederbördsskillnad mellan 2017 (blå stapel) och 2050 för RCP-scenario 4.5 (orange 
stapel) och 8.5 (grön stapel). 

 
I Figur 18 visar diagrammet på en minskad mängd nederbörd år 2100 för sommar-

månaderna för RCP4.5. Under övriga månader för RCP4.5 visar diagrammet på en 

ökad mängd nederbörd. För RCP8.5 visar diagrammet en ökad nederbörd över hela 

året, dock med varierad mängd men alltid mer än för RCP4.5. 

 

 

Figur 18. Nederbördsskillnad mellan 2017 (blå stapel) och 2100 för RCP-scenario 4.5 (orange 
stapel) och 8.5 (grön stapel). 
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4.4 Simulering 

Resultaten av simuleringarna presenteras i tabellform nedan. Diagram över simule-

ringarna finns presenterade i Bilaga F & G.  

I Tabell 9, kopplad till Bilaga F, redovisas ett medelvärde av simulerade grundvat-

tennivåer i Hedesundaåsen, där den relativa procentuella förändringen mellan tids-

perioderna kan utläsas i den högra stapeln. Med grundvattennivå avses inte grund-

vattenytan i Hedesundaåsen, utan det syftar på vatteninnehållet i grundvattenmagasi-

net. Resultaten visar tydligt att grundvattennivån följer det förväntade mönstret uti-

från angivna klimatscenarier. Där klimatscenarierna tydligt följer samma mönster 

fram till mitten av seklet och att RCP8.5 sedan ytterligare accelererar den globala 

uppvärmningen (1.1.3 Klimatförändringar) och en markant skillnad i framtida 

grundvattennivåer kan utläsas ur denna studies resultat. 

Tabell 9. Medelvärde av grundvattennivån i Hedesundaåsen för de olika RCP-scenarierna och åren 
utifrån de simulerade resultaten. Tabellen är kopplad till Bilaga F. 

RCP-scenario Grundvattennivå  
  Medelvärde (mm) 

Relativ ändring (%) 

1989-2017 2022-2050 2072-2100 

4.5 64.9 70.2 8.1 

4.5 64.9 69.1 6.3 

8.5 64.9 70.2 8.1 

8.5 64.9 72.4 11.5 
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Ett medelvärde av den simulerade grundvattenbildningen i Hedesundaåsen för de tre 

utvalda tidsperioderna kan utläsas i Tabell 10, som är kopplad till Bilaga G. Tabellen 

presenterar den relativa förändringen i procent i den högra stapeln och precis som 

för grundvattennivån, enligt Tabell 9, så följer grundvattenbildningen det förväntade 

mönstret i scenarierna på ett tydligt sätt. Där klimatscenarierna följer varandra till 

mitten av seklet för att sedan avvika från varandra som en följd av en betydligt högre 

halt av växthusgaser i atmosfären i scenario RCP8.5 jämförelsevis med RCP4.5.  

Tabell 10. Medelvärde av grundvattenbildning för de olika RCP-scenarierna och åren utifrån de 
simulerade resultaten. Tabellen är kopplad till Bilaga G. 

RCP-scenario Grundvattenbildning 
Medelvärde (mm) 

Relativ ändring (%) 

1989-2017 2022-2050 2072-2100 

4.5 68.6 74.1 8.0 

4.5 68.6 71.9 4.8 

8.5 68.6 74.3 8.3 

8.5 68.6 77.9 13.6 
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4.5 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys har utförts för att validera de simulerade värdena. I Figur 19 har 

parametervärdena ändrats enligt Tabell 11. Den blå linjen i grafen är enligt de ka-

librerade värdena i tabellen. Grafen visualiserar vad som skulle hända med ändringen 

i grundvattennivån om t.ex. perkolationsvärdet (PERC) skulle ändras från 0,84 till 

5. 

Figur 19. Graf över simulerade grundvattennivåer vid ändringen av parametervärden, enligt Tabell 
11, jämfört med kalibrerade parametervärden.  
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Tabell 11. Parametervärden för känslighetsanalysen, kopplade till Figur 19. 

Parametrar Kalibrerade värden Ändrat FC Ändrat PERC Ändrat K2 

TT 0.3 0.3 0.3 0.3 

CFMAX 2 2 2 2 

SP 1 1 1 1 

SFCF 0.9 0.9 0.9 0.9 

CFR 0.1 0.1 0.1 0.1 

CWH 0.002 0.002 0.002 0.002 

FC 128 1.0 128 128 

LP 1 1 1 1 

BETA 4.3 4.3 4.3 4.3 

PERC 0.84 0.84 5.0 0.84 

UZL 16.3 16.3 16.3 16.3 

K0 0.22 0.22 0.22 0.22 

K1 0.1 0.1 0.1 0.1 

K2 0.006 0.006 0.006 0.9 

MAXBAS 3.1 3.1 3.1 3.1 

CET 0.19 0.19 0.19 0.19 
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5 Diskussion 

Genom att använda den hydrologiska modellen HBV-light har parametervärden för 

Hedesundaåsen som passar dess uppbyggnad och flöden kalibrerats fram. Genom att 

validera dessa parametervärden mot en oberoende tidsperiod bekräftades det att pa-

rametervärdena stämde bra överens även mot denna tidsperiod. Genom att använda 

parametervärdena i simuleringarna och föra in framtida värden för temperatur och 

nederbörd från möjliga framtida klimatscenarier i modellen, har ett trovärdigt fram-

tidsscenario för grundvattnet i Hedesundaåsen presenterats. 

 

Resultaten i denna studie presenterar enbart förhållanden baserade på historiska va-

riationer under den tidsperiod den är kalibrerad efter, alltså toppar och dalar. Det 

påslag som klimatscenarierna bidrar till följer alltså dessa historiska mönster och pre-

senterar vad som sker med grundvattnet vid en ökad nederbörd och temperatur uti-

från dessa grundvärden. Det förväntas dock en högre frekvens av extremer i ett 

framtida klimat såsom utdragna torrperioder och kraftiga skyfall (Asp et al., 2015), 

vilket starkt ytterligare kan komma att påverka klimatet och således grundvatten-

bildningen åt det ena eller andra hållet (Kløve et al., 2014). Eftersom faktorer som 

markfuktighet och nederbördens intensitet har en mycket stark påverkan på voly-

men bildat grundvatten (Rodhe et al., 2009) så kan detta ytterligare påverka grund-

vattenbildningen se Avsnitt 1.1.1 Grundvattenbildning. Detta betyder att resultatet 

av simuleringarna snarare kan indikera på underdrifter av grundvattenbildningen ef-

tersom extremer kan bidra till att toppar och dalar blir betydligt mer distinkta. 

Detta är dock något som inte är möjligt att inkludera i dessa typer av studier ef-

tersom det vore rena gissningar från författarnas sida att försöka ge sig på något så-

dant som att lägga till fler skyfall, torrperioder etc. i den inputdata som har använts. 

Det som kan göras i dessa typer av studier är snarare att utgå ifrån att den relativa 

frekvensen av extrema väderhändelser är densamma som idag, men att dessa blir 

mer extrema, för att på så sätt förhoppningsvis innefatta även en högre frekvens. 

Detta tillvägagångssätt är det vanliga i framtida hydrologiska simuleringar (Xu, 

2000) och därför har detta tillvägagångssätt även använts för denna studie. 
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För att styrka våra resultat har vi valt att jämföra våra prognoser om grundvatten-

bildning med resultaten från Rodhe et al. (2009) för att bedöma rimligheten i den 

egna studiens resultat. Eftersom deras studie undersökte ett magasin som tillhör 

samma rullstensås som Hedesundaåsen består den till stor del av samma typ av 

material. Magasinet ligger dessutom geografiskt i relativt nära anslutning till den un-

dersökta rullstensåsen och därmed kunde en jämförelse genomföras. Det valda kli-

matscenario som användes i den studien motsvarar sånär den förhöjning av tempera-

tur och nederbörd som förväntas i klimatscenariot RCP8.5 som har använts i denna 

studie. Modellen de använde sig av var en modifierad variant av HBV-modellen. I 

studien presenteras att grundvattenbildningen förväntas öka med upp till 15 % för 

motsvarande område, södra Norrland (Rodhe et al., 2009). I denna studie förväntas 

det enligt scenariot RCP8.5 att grundvattenbildningen kommer att öka med 13.6 % 

för perioden 2071-2100 jämfört med perioden 1989-2017. Genom jämförelsen syn-

tes att våra resultat mycket väl kan vara korrekta då de sånär överensstämmer med 

varandra. De något lägre procentuella resultatet i denna studie kan ha berott på att 

scenariosimuleringarna jämförs med en senare tidsperiod. Av klimatscenarierna att 

döma så har det redan skett en ökning av nederbörd och temperatur under åren 

1989-2017 jämförelsevis med perioden 1961-1990 som en följd av den globala upp-

värmningen.  
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I kalla klimat förutspår klimatscenarierna att fler somrar med torka kommer att in-

träffa vilket kan leda till minskad grundvattennivå under flera år i rad (Eveborn et 

al., 2017). Det kan komma att tömma reservoaren och då kanske inte ens en påfyll-

ning med hjälp av konstgjord infiltration räcker till. Scenarierna visar även på en 

ökad nederbörd under höst och vintertid. Det kan leda till en ökad infiltration till 

grundvattnet vintertid då nederbörden förväntas falla som regn istället för snö 

(Green et al., 2011), samt att tjälen i marken förväntas bli mindre omfattande och 

genomsläppligheten då ökar (Kløve et al., 2014). I kallare klimat kommer det alltså 

med stor sannolikhet att bli stora års- och månadsvisa variationer i grundvattenbild-

ningen i framtiden (Jyrkama & Sykes, 2007), se Avsnitt 1.1.4 Klimatförändringarnas 

påverkan på grundvattnet. Resultaten visar hur grundvattennivåerna kan öka i fram-

tiden på “naturlig väg” i Hedesunda där ingen stor befolkningsökning eller ändrad 

markanvändning förväntas (SWECO, 2012). I större städer eller samhällen i ett lik-

nande klimat kommer troligtvis faktorer som befolkningsökning och förändrad mar-

kanvändning vara det som i högst grad påverkar möjligheten till ett fortsatt högt ut-

tag av dricksvatten (Kløve et al., 2014). En befolkningsökning medför att mer bo-

städer behövs vilket innebär en förändrad markanvändning då grönytor försvinner 

till förmån för väg och bostadsbyggen. Detta kan innebära att mindre vatten infiltre-

rar ned till vattentäkten samt att ett större uttag av dricksvatten behövs. Denna stu-

die belyser på så sätt framtida grundvattennivåer enligt svenska förhållanden där 

grundvattnet, till skillnad från redan torra områden (Hashemi, Uvo & Berndtsson, 

2015) främst kommer att påverkas av ett ökat uttag som en följd av en ökande be-

folkningsmängd samt en förändrad markanvändning. I Hedesunda skulle det enligt 

denna studie finnas en god tillgång på dricksvatten i ett framtida klimat. I torra om-

råden som de i norra Afrika eller i Mellanöstern ser vi redan idag hur klimatet på-

verkar dricksvattnet och detta förväntas ytterligare att eskalera (Hashemi et al., 

2014), vilket skulle kunna leda till att stora delar av dessa områden blir obeboeliga. 

Redan idag pratas det om “klimatflyktingar” och detta lär knappast upphöra utan 

torde troligen ytterligare eskalera när människor kommer att söka efter en “dräglig” 

plats att bo på. Klimatförändringarna kan komma att medföra stora flyktingström-

mar från torkningsdrabbade områden och detta leder troligtvis till en kraftigt ökad 

befolkning i större städer. Vilket kan bli verklighet om människans utsläpp av växt-

husgaser fortsätter att öka i den takt den gör idag (United Nations High Commiss-

ioner for Refugees, n.d.).  
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Denna studie har enbart undersökt hur en framtida höjning av temperatur och ne-

derbörd kommer att påverka grundvattenbildningen i Hedesunda, som en följd av 

en höjning av atmosfärens innehåll av CO2. Det finns dock fler faktorer som kan 

komma att påverka klimatet såväl globalt som lokalt och i förlängningen hur mycket 

grundvatten som bildas. Om inlandsisarna smälter förväntas en kraftig höjning av 

havsnivån vilket bland annat kan innebära att golfströmmen försvagas och klimatet i 

Europa kommer att förändras som en följd av detta (Olsen, Eldevik, Moat, Larsen, 

Oltmanns, & Årthun, 2018). Det finns med andra ord fler faktorer när det gäller 

klimatstudier än enbart en ökad temperatur och nederbörd som även det kan 

komma att få stora konsekvenser för mänskligheten. 

Osäkerheterna är många i simuleringar som bygger på uppskattningar över hur 

framtida förhållanden kan tänkas bli. Den naturliga variationen i klimatet gör det 

dessutom svårt att direkt avgöra hur mycket människans koldioxidutsläpp faktiskt 

ytterligare kan komma att påverka klimatet på jorden (Ghil, 2001). Det står dock 

klart efter denna studie att klimatförändringarna kommer att påverka grundvattnet 

oavsett hur mycket växthusgaser människan kommer fortsätta att släppa ut (Tabell 9 

& Tabell 10). Det blir väldigt tydligt när två så vitt skilda men möjliga framtida sce-

narier som RCP4.5 och RCP8.5 (Axén Mårtensson et al., 2015) jämförs att en kraf-

tig miljöpolitik behövs för att utsläppen inte ytterligare ska eskalera, eftersom de ex-

tra 2-3 °C som en framtid enligt RCP8.5 innebär kommer att bidra till oerhört stora 

globala problem i slutet av seklet i form av förändrade nederbördsmönster och en 

ökad temperatur. Förändringarna i temperatur och nederbörd kommer direkt att 

påverka bildningen av grundvatten som i förlängningen bestämmer hur mycket vat-

ten som kan tas upp och användas av oss människor. 
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När vattenkvantiteten ökar så påverkas även vattenkvaliteten (SOU, 2015). Hittills 

har endast klimatförändringarnas påverkan på grundvattnets kvantitet och inte deras 

påverkan på kvaliteten i ett framtida klimat diskuterats i denna rapport. Detta är nå-

got som är mycket mindre undersökt och kunskapen om detta är mycket liten. Det 

kan dock utan närmare undersökning tänkas att ett ökat inflöde av vatten som en 

följd av skyfall bör kunna bära med sig urbana föroreningar (Green et al., 2011), nä-

ringsämnen (Mas-Pla & Menció, 2019) etc. ner till vattentäkten. I Hedesunda kan 

det därför tänkas att tillförseln av framförallt näringsämnen kan komma att bli ett 

problem i framtiden eftersom markanvändningen domineras av skogs- och jord-

bruksmark (1.1.2 Hedesundaåsen). En ökad tillförsel av näringsämnen bidrar till en 

ökad tillväxt av mikroorganismer, såväl önskade som oönskade. Syre förbrukas dess-

utom när näringsämnen bryts ned och leder till en syrefattig miljö, vilket kan gynna 

vissa typer av mikroorganismer (Mas-Pla & Menció, 2019). Detta kan alltså leda till 

en störning i det unika ekosystem som grundvattentäkter ofta består av (Goldschei-

der, Hunkeler, & Rossi, 2006). Följderna av detta går inte att förutspå då dessa är 

allt för dåligt förstådda (Green et al., 2011). Den höjning av grundvattennivån med 

11.5 % som RCP8.5 visar för perioden 2071-2100 kanske inte enbart är positivt. 

Det blir visserligen mer vatten i vattentäkten och kan således ta ut mer vatten, men 

samtidigt ökar den mättade zonen i storlek och letar sig närmare ytan. Därmed finns 

en risk för att föroreningar som i dagsläget ligger fast i marken kan komma att lösas 

upp när marken ständigt är fyllt av vatten. Detta medför även att vattnets infiltrat-

ionstid minskar vilket innebär en försämrad filtrering av vattnet och vi får alltså ett 

mindre rent vatten som når vattentäkten (SOU, 2015). Dessa faktorer kan komma 

att kräva att VA-huvudmannen behöver se över sina reningsmetoder i dricksvatten-

verket eftersom dessa historisk sett haft ett så pass rent vatten.  
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Det är inte säkert att de parametrar som är inbyggda i HBV-light helt avspeglar de 

möjliga förändringar som en klimatförändring kan komma att innebära. Det kan fin-

nas andra faktorer i området som spelar en stor roll i den framtida bildningen av 

grundvatten och magasinets förmåga att hålla vatten som inte finns representerade i 

parameteruppsättningen. Därför bör flera olika hydrologiska modeller med en varie-

rande parameteruppsättning användas för att i största möjliga mån säkerställa att så 

många variabler som möjligt täcks in av studien (Hublart, Ruelland, Dezetter, & 

Jourde, 2015). Dock ska det understrykas att det fortfarande handlar om stora osä-

kerheter när det är framtidsprognoser som undersöks och inte historiska händelser. 

När liknande studier utförs på en högre nivå som t.ex. doktorsavhandlingar eller 

forskarrapporter brukar flera olika parameteruppsättningar vanligtvis testas för att 

kunna säga något om parameterosäkerheten. Detta behöver dock inte göras i stu-

dentarbeten eftersom det resulterar i mycket stora filer och långa beräkningar (J. 

Seibert, personlig kommunikation, 27 april 2019). I denna studie bedömdes istället 

den procedur som genomfördes vid framtagandet av den parameteruppsättning som 

sedan användes i studiens beräkningar vara tillräckligt träffsäker (Avsnitt 3.1 Ka-

librering). För att få bästa möjliga resultat testades olika modellstrukturer och in-

ställningar i modellen manuellt och den bästa möjliga träffsäkerheten erhölls som ett 

resultat av detta. I studien utfördes dessutom en känslighetsanalys för att ytterligare 

visa på parametrarnas påverkan på resultatet (se Figur 19). Att studien dessutom ka-

librerade mot både avrinning och grundvattennivå får ytterligare ses som ett tecken 

på trovärdigheten i resultaten. Parameteruppsättningen samt resultaten av kalibre-

ringen i studien presenterades via mail för Jan Seibert varvid dessa ansågs “se ok ut” 

(J. Seibert, personlig kommunikation, 27 april 2019).  

I valideringen erhölls en högre träffsäkerhet i modellen än i kalibreringen, vilket kan 

ha berott på att noggrannheten i de inputfiler för uppmätta grundvattennivåer som 

användes varierade mellan dessa tidsperioder. I de grundvattenfiler som användes i 

kalibreringen avlästes toppar och dalar i de uppmätta grundvattennivåerna manuellt 

från ett diagram. De grundvattennivåer som användes i valideringen var däremot di-

gitalt avlästa och därför kunde fler värden med kända datum implementeras i input-

filen. 
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Felkällor till inputfilerna och i sin tur hela simuleringen kan hittas i att inte enbart 

väderstationen i Hedesunda kunde användas som referensobjekt eftersom mätdata 

saknades under den valda tidsperioden. Saknade mätvärden fick då kompletteras 

med data från väderstationer i närliggande Gysinge, Kerstinbo och Gävle, se Avsnitt 

3.1 Genomförande. Det som hade kunnat göras annorlunda var att välja kortare- el-

ler andra tidsperioder för kalibrering, validering och simulering. Om perioden för 

kalibrering och validering hade ändrats hade dock inte uppmätta grundvattennivåer 

kunnat användas för att kalibrera mot eftersom grundvattendata från Gästrike Vatten 

var begränsad till en viss tidsperiod. Detta hade kunnat leda till en sämre passande 

parameteruppsättning gentemot förhållandena i området. Om istället en kortare pe-

riod valts att simulera mot hade troligtvis inte variationerna i klimatet kunnat åter-

speglas på samma sätt som vid en längre period. Väderstationerna i Gysinge och 

Kerstinbo ansågs inte ha alltför stor felmarginal mot Hedesunda eftersom de ligger 

såpass nära geografiskt. Väderstationerna i Gävle ligger däremot en bit ifrån He-

desunda och har dessutom ett kustklimat, vilket kan innebära att de meteorologiska 

förhållandena avviker mer än för de andra väderstationerna. Detta har dock ansetts 

vara försumbart eftersom även Gävle ligger i Gävleborgs län vilket är det geografiska 

område som de använda klimatscenarierna är baserat på.  

För att visa på osäkerheterna i framtida klimatscenarier valdes två tänkbara klimat-

scenarier att användas i denna studie. De valda klimatscenarierna är frekvent an-

vända i klimatstudier världen över och därmed möjliggörs en jämförelse mellan två 

vitt skilda framtidsscenarier som täcker in en stor bredd av framtida koncentrationer 

av växthusgaser i atmosfären (Asp et al., 2015). Osäkerheterna är dock många då de 

framtida scenarierna endast är en uppskattning över hur nederbörden, temperaturen 

etc. kommer att påverkas i ett framtida klimat. De många osäkerheterna som dessu-

tom adderas då dessa scenarier implementeras i en hydrologisk modell, som likt kli-

matscenarierna har många osäkerheter, adderar ytterligare osäkerheter till progno-

sen (Green et al., 2011). Dock kan dessa typer av beräkningar ge en bild över vilka 

utmaningar vi kan komma att ställas inför i den framtida vattenförsörjningen. Ef-

tersom de kan ge en indikation över hur stor grundvattenbildningen kommer att bli 

samt om grundvattennivåerna kan komma att höjas eller sänkas i framtiden. Dessa 

typer av data kan sedan användas för att undersöka och förbereda samhället för möj-

liga framtida konsekvenser av grundvattnets förändrade kvantitet.  
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De flesta studier som tidigare gjorts med hydrologiska modeller har fokuserat på 

större områden och på ytavrinning. Europeiska unionen eftersöker dock att mer lo-

kala studier av grundvattentäkter undersöks så att framtiden för dessa sedan kan pla-

neras (EEA, 2007). Dessa typer av studier bör genomföras i en större utsträckning 

för att kunna säkerställa ett hållbart uttag av dricksvatten, så att de kommuner där 

vattentillgången är god i framtiden ska kunna dela med sig till dem som kan förvän-

tas få vattenbrist. Då våra resultat visar på ökande grundvattenbildning och -nivåer i 

ett område där ingen större befolkningsökning förväntas, kan täkten eventuellt i 

framtiden delas med närliggande större städer och samhällen som saknar tillräckligt 

med vatten. Om fler studier som denna görs kan vattenförsörjningen för framtiden 

bättre planeras.  
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6 Slutsatser 

I detta examensarbete har HBV-light använts för att visa på att en hydrologisk mo-

dell kan kalibreras för Hedesundaåsen och på så sätt svarat på frågeställningen; om 

det går att kalibrera en hydrologisk modell för Hedesundaåsen. Detta har genom-

förts genom att kalibrera modellen med hjälp av den i programmet inbyggda GAP-

funktionen samt att kalibrera mot både observerad avrinning och observerade 

grundvattennivåer. Parameteruppsättningen validerades först genom att appliceras 

på en oberoende tidsperiod, vilket gav ett ännu bättre värde för träffsäkerheten än 

vid kalibreringen. Träffsäkerheten från kalibreringen verifierades därefter genom att 

jämföra denna mot andra liknande studier och ansågs därefter motsvara de värden 

som andra studier erhållit. 

För att svara på frågeställningen om hur grundvattennivån och -bildningen kan 

komma att förändras i Hedesunda i ett framtida klimat genomfördes simuleringar 

utifrån olika klimatscenarier. Simuleringarna i studien visar genomgående på ökande 

trender för såväl grundvattennivåer som -bildning, oavsett framtidsscenario. Grund-

vattennivån kan enligt simuleringarna med klimatscenariet RCP8.5 komma att öka 

med 11.5 % för perioden 2072-2100, jämfört med referensperioden 1989-2017. 

Grundvattenbildningen kan för samma scenario och period komma att öka med 13.6 

%. Lägsta förändringen för både grundvattennivån och -bildningen är med RCP4.5 

för åren 2072-2100, med en ökande grundvattennivå på 6.3 % och en ökad grund-

vattenbildning med 4.8 %. Detta kan tolkas som att den minskade halt av växthusga-

ser, till följd av de politiska regleringar som RCP4.5 innebär, får en mycket tydlig 

effekt på det framtida klimatet och således på grundvattenbildningen. I RCP8.5 

kommer växthusgaserna emellertid att fortsätta öka, vilket i detta arbete återspeglas 

på ett väldigt tydligt sätt i en markant ökad grundvattenbildning och således även en 

ökad grundvattennivå. 
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Slutsatsen av detta arbete är att det behövs fler liknande studier på en lokal skala ef-

tersom få studier om hur grundvattnet kommer att påverkas i ett framtida klimat har 

genomförts såväl i Sverige som globalt. Huvudfokus har hittills främst varit att un-

dersöka hur klimatförändringarna ska komma att påverka den hydrologiska cykeln på 

ytan och inte hur de kommer att påverka förlopp i marken. Vi människor får en stor 

del av vårt dricksvatten från grundvattentäkter, och därför är det mycket viktigt att 

öka kunskapen om klimatets påverkan på grundvattnet samt att kartlägga de vatten-

täkter som kommer att kunna utnyttjas även i framtiden för att säkerställa distribut-

ionen av dricksvatten även i ett framtida klimat. 
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7 Framtida studier 

Resultatet av denna studie visar på förhöjda grundvattennivåer och en ökad grund-

vattenbildning som en följd av ökade nederbördsmängder i framtiden, som kommer 

att leda till en minskad infiltrationstid i marken samt ett ökat inflöde av vatten. Po-

tentiella punktkällor av föroreningar har identifierats i Hedesundaåsens tillrinnings-

område och diffusa föroreningskällor i vattentäkten har detekterats. Vid ökade ne-

derbördsmängder kan dessa föroreningar samt främmande bakterier och virus 

komma att tillföras vattenmagasinet och försämra grundvattnets kvalitet. Därför re-

kommenderas studier som undersöker föroreningstransporten i och till grundvatten-

magasinet i framtiden för att kontrollera att det rådande skyddet av vattentäkten 

samt att reningen i vattenverket kommer att vara tillräcklig i ett framtida klimat.  

Grundvattenmagasin består av unika ekosystem som även bidrar till reningen av 

vattnet (Goldscheider et al., 2006). Vid en ökad tillförsel av främmande bakterier 

och föroreningar samt en förhöjd temperatur kan denna flora komma att påverkas 

negativt. För att säkerställa att vattentäkten även i framtiden kommer att ha vatten 

av en god kvalitet behövs en ökad förståelse för grundvattenmagasinets unika ekosy-

stem.   

Ökade vattenmängder ner i vattentäkten innebär ett högre utflöde till den efterlig-

gande Dalälven. Allt för stora flöden kan komma att få mycket negativa effekter på 

Dalälvens ekosystem. Detta är ytterligare ett potentiellt problem som behöver un-

dersökas.  
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A1 

Bilaga A 

Karta över Enköpingsåsen med omnejd. Åsen sträcker sig från Enköping i söder till 

Gävle i norr via Heby, Tärnsjö och Hedesunda.  



B1 

Bilaga B 

Figur B1. Jordartskarta över Hedesunda samhälle, samt Hedesundaåsen med omnejd. Isälvssedimentet 
(grönt) och den postglaciala sand-gruset (orange) visar rullstensåsens sträckning (SGU, u.å.c). 
Reproducerad med tillstånd av © Sveriges geologiska undersökning och © Lantmäteriet 
I2018/00138. 



B2 

 

 

Figur B2. Förklaring över punktobjekt, linjeobjekt och jordarter till Figur B1 (SGU, u.å.c). 
Reproducerad med tillstånd av © Sveriges geologiska undersökning och © Lantmäteriet 
I2018/00138.  



B3 

Figur B3. Förklaring över landformer och jordarter till Figur B1 (SGU, u.å.c). Reproducerad med 
tillstånd av © Sveriges geologiska undersökning och © Lantmäteriet I2018/00138. 



C1 

Bilaga C 

Diagram över grundvattennivå för perioden 1994-01-01 till 2010-01-01 tillhanda-

hållet av Gästrike Vatten. 



D1 

Bilaga D 

Skärmdumpar från HBV-light som visar ”Model Settings” och ”Catchment Settings”. 

Figur D1. Valda Model Settings i HBV-light. 



D2 

Figur D2. Valda Catchment Settings i HBV-light. 
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Bilaga E 

Tabell över dagsvisa grundvattennivåer för perioden 2010-01-01 till 2017-12-31, 

tillhandahållet av Gästrike Vatten. 

Grundvattennivåer i

Hedesundaåsen 

Obsbr (m.ö.h.) Datum 

53,42 2010-01-01 

53,41 2010-01-02 

53,40 2010-01-03 

53,40 2010-01-04 

53,39 2010-01-05 

… … 

… … 

53,00 2017-12-27 

53,00 2017-12-28 

53,02 2017-12-29 

53,10 2017-12-30 

53,08 2017-12-31 



F1 

Bilaga F 

Diagram tillhörande Tabell 9. Ger en visuell bild över vad som händer med grund-

vattennivåerna i ett framtida klimat. 

 

Figur F1. Graf över skillnaden i grundvattennivåer för tidsperioden 1989-2017 jämfört med 
skillnaden i grundvattennivåer för tidsperioden 2022-2050 för klimatscenariot RCP4.5. 

 

Figur F2. Graf över skillnaden i grundvattennivåer för tidsperioden 1989-2017 jämfört med 
skillnaden i grundvattennivåer för tidsperioden 2072-2100 för klimatscenariot RCP4.5. 
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F2 

 

Figur F3. Graf över skillnaden i grundvattennivåer för tidsperioden 1989-2017 jämfört med 
skillnaden i grundvattennivåer för tidsperioden 2022-2050 för klimatscenariot RCP8.5. 

 

Figur F4. Graf över skillnaden i grundvattennivåer för tidsperioden 1989-2017 jämfört med skillna-

den i grundvattennivåer för tidsperioden 2072-2100 för klimatscenariot RCP8.5. 
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Bilaga G 

Diagram tillhörande Tabell 10. Ger en visuell bild över vad som händer med grund-

vattenbildningen i ett framtida klimat. 

 

Figur G1. Graf över grundvattenbildning för tidsperioden 1989-2017 jämfört med 
grundvattenbildning för tidsperioden 2022-2050 för klimatscenariot RCP4.5. 

 

Figur G2. Graf över grundvattenbildning för tidsperioden 1989-2017 jämfört med 
grundvattenbildning för tidsperioden 2072-2100 för klimatscenariot RCP4.5. 
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G2 

 

 

Figur G3. Graf över grundvattenbildning för tidsperioden 1989-2017 jämfört med 
grundvattenbildning för tidsperioden 2022-2050 för klimatscenariot RCP8.5. 

 

Figur G4. Graf över grundvattenbildning för tidsperioden 1989-2017 jämfört med 
grundvattenbildning för tidsperioden 2072-2100 för klimatscenariot RCP8.5. 
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