
Verktyg för beräkning av okalkad kemi  
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Svaveldepositionens uppgång och fall:  



Återhämtningen tar tid 

Data från Sjöomdrevet 2007-2012  

Var kan vi sluta kalka? 



Målsjöinventeringen 

1800 
referenser 

3090 
målsjöar 

Hösten 2007 

Våren 2008 

”Full 
försurningskemi” 

Två referenser till 
varje målsjö 



Målvattendragsomdrevet 

• Varje län delar upp de kalkade objekten i sex delar 
• En sjättedel provtas varje år  
• Målsjöar och referenserna från 2007 
• Målvattendrag och nya referenser till dessa 

– Helst uppströms de kalkade vattnen 
• 3 fasta prover (mars, juni och november) 
• 3 högflödesprover  

– Höst, vinter vår i södra Sverige 
– Höst, höst, vår i norra Sverige 



Alla kalkade vatten ska försurningsbedömas 

Målsjöundersökningen 

Målsjöomdrevet 

Målvattendragsomdrevet 

Kalkningskorrigering 

Bedömningsgrunder 

Andra data: 

Kemi före kalkning 

Fiksförekomst 

etc 



OKALK-DB (?) 



Kalkverktyget 



Indatafiler 

Vattenkemi 

Målsjöar (inkl. 07 08) 
Ref-sjöar (inkl. 07 08) 
Målvattendrag 
Ref-vattendrag 
 

Kalkningsdatabasen Vattenföring 

30-årsmedel  
Dygns-Q för vdr 
 

Kalkningsdata 
 
Mg-halt per 
kalkningsmedel 
 

Referens Ca/Mg 

Målsjöundersök-
ningen 
Uppdateras med 
målomdreven 

GIS-körningar 

I avrinningsområdet 
• Kalkningspunkter 
• Referenser 

Till MAGICbibl 

Sjöarea 
 



Mål 
Kemi 

ARO 

Kalkpunkter 

Kalkning i ARO Mål 
KemKalk 

KALKREF 

Ref i ARO 
Mål 

KemKalk
REF 

OKALK Mål 
OKALK 

OKALK-MC Mål 
OKALK-MC 

MAGICbibl 

Mål 
Bedömd 

Mål 
Bedömd 

Osäkerhet 

Ref 
Kem 

DygnQ 
HYPE 

KALK
REF 

Flödesviktning 

MinMax 
Ref 

Kem 
Sum 

Filtrering 

MAGICbibl Referenser 
Bedömda 

Urval av HYPE 

Dataförb
eredelse 

30-års Q 
HYPE 

Referenser 

Målvattendrag 

Kalknings
data 

Mg i kalk 

Mg/Ca i 
kalkpunkt Kalkpunkter 

Kalkpunkter 

DygnQ 
HYPE 

Flödesviktning 

Mål 
OKALK 

fw 

Mål 
OKALK-MC 

fw 

Försurningsbedömning av kalkade vattendrag 



Beräkningssteg 
 -Utvärdering av referenser 

– Sjöar: höst 07, vår 08, Omdrev 1,2,3 höst och vår 
• Medelvärde, extrem, Ca/Mgmin – Ca/Mgmax 

– Vattendrag 
• Flödesviktade medelvärden, extrem, Ca/Mgmin – Ca/Mgmax 

 

 
 

Ej godkända referenser: 
 Ca/Mg > 3 och pH > 6,2 
 Ca/Mgmax- Ca/Mgmin  > 1 

 

Godkända referenser uppdaterar referenslistan  



Beräkningssteg 
 -Årsviktade Mg-halter i kalkningsmedel 

• För varje kalkningspunkt och år 
– Årsviktad  mängd kalk 
– Årsviktad Mg/Ca*mängd 
 
MÅV2010 = 0,1*M2008+0,3*M2009+0,6*M2010 

 
(M*Mg/Ca)ÅV2010 = 0,1*(M*Mg/Ca)2008+0,3*(M*Mg/Ca)2009+0,6*(M*Mg/Ca)2010 

 



Beräkningssteg 
 -Beräkning av okalkad kemi för varje prov 

ANC okalk 
Alk okalk 
pHokalk 
MAGICbibl 



Vilka referenser finns? 

Referenser för Ca/Mg 
1. Uppströms referenser som utgör > 

20 % av ARO 
2. Uppströms referenser < 20 % av 

ARO om fler än 5 
3. Medel av referenser inom 20 km  

 
Inte nödvändigtvis de kopplade referenserna 
Lokal kunskap kan leda till andra urval  



Beräkningssteg 
 -Utvärdering av Målvatten 

– Sjöar: 07, 08, Omdrev 
• Medelvärde, extrem, MAGCbibl input 

– Vattendrag 
• Flödesviktade medelvärden, MAGCbibl input 

 
 

– Klistra in data i MAGICbibl batch-filen 
– Kör MAGICbibl 
– Sammanställ resultatfil 

 
 
 

 



SLU levererar; 
• Accessdatabas med alla mätdata och kringdata som behövs för 

bedömningarna och som gör beräkningarna vilket ger: 
– Kvalitetssäkrade dokumenterade beräkningar 
– Transparens 
– Möjlighet för användaren att göra alternativa beräkningar 
– Uppdateras med nya data (alternativt en databas för varje omgång?) 

• Färdiga filer med sammanställningar och bedömningar som tidigare. 
 

• Alla avrinningsområden 
• GIS-scriptet i Python 

 
 

 

 



Planerade add-ons 

• Möjlighet att räkna utan 
hänsyn till Mg-halten 

• Modellerad Ali 
• Osäkerhetsbedömningar med 

Monte-Carlo simulering 
 



 

Välkomna till Ultuna 11 maj! 



Spelar det stor roll om vi missar högsta flödena? 

Tangån 

Härån – 
Storån 
 

Trollbäcken 

Okalkade referenser 



Flödesviktningen 
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