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Sammanfattning

Denna rapport är utförd på uppdrag av företaget Norrvatten vilka driver vattenverket Görväln-
verket i Jakobsberg utanför Stockholm. Studien är uppdelad i tre huvudmål.

Det första målet innefattar att utföra en analys av befintlig mätdata från en sensor som sit-
ter inuti vattenverket. Data från verket jämfördes med väderdata för att få fram eventuella
samband. Information om samband skulle kunna leda till att Norrvatten kan använda sin mät-
utrustning mer effektivt. I analysen användes MatLab och vissa samband mellan TOC (Total
Organic Carbon), nederbörd och vattenstånd kunde ses och tydliga säsongstrender kunde även
urskiljas.

Det andra målet var att komma med ett förslag på mätsystem för kartläggning av skiktningen
i vattnet utanför vattenverket Görvälnverket. Syftet med kartläggningen är att se om det finns
behov av ett nytt, djupare, råvattenintag.

Det tredje målet var att komma med ett förslag på ett alternativ på ett sensorbaserat varnings-
system för förändrad råvattenkvalitet utanför verket. Systemets syfte är att ge information till
verket om förhöjda halter av förorenande ämnen.

För varningssystem och kartläggning av skiktning användes ett bedömningssystem för att väga
olika alternativ till mätsystem mot varandra. Bedömningssystemet bestod av tre urvalsmatriser
vilka vägde in hur många parametrar som kunde mätas, hur väl de kunde mätas samt kostnader.

Utifrån urvalsmatriserna valdes de mest lämpade alternativen för respektive mätsystem. För
att kartlägga skiktningen valdes ett mätsystem bestående av sensorer sittande på befintliga
provtagningsledningar vid intagsledningarna i verket. För det sensorbaserade varningssystem
valdes ett system med sensorer från företaget PME. Mätsystem är tänkt att placeras på egen-
byggd plattform under vattnet. Det placeras sedan runt verket för att mäta olika parametrar.
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Ordlista
Plattform - I den här rapporten menas en anordning vars syfte är att hålla sensorerna på
plats.
Boj - En anordning som ej går att stiga iland på som flyter på vattenytan och är fäst i
botten.Uppslagsverket Nationalencyklopedin definierar en boj enligt följande: ”En boj är en
flytkropp av trä, plast eller metall, förankrad så att den kan tjäna som flytande sjömärke eller
för förtöjning av fartyg och båtar.[...] Förankrade och drivande bojar kan användas för att ut-
märka eller uppbära vetenskapliga mätinstrument” (Nationalencyklopedin u.å. b).
Flotte - Med en flotte menas i den här rapporten en flytande plattform som en eller flera
personer kan gå iland på. Enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin definieras en flotte enligt
följande: ”Flotte är en enkel och plan farkost eller plattform som flyter på vatten” (Nationa-
lencyklopedin u.å. c). Från flotten kan sedan sensorer hängas på olika djup.
Strängsystem - Ett strängsystem är en form av mätsystem under vatten vilken är förankrad i
botten och sträcker sig uppåt men inte når ytan. På själva strängen som går från förankringen
upp till flytanordningen fästes sensorer på olika djup.
Sond, sensor - Mätinstrument eller givare som kan mäta olika parametrar.
COD - Chemical Oxygen Demand, ett mått på hur mycket syre som förbrukas vid nedbrytning
av biologiskt material.
DOC - Dissolved Organic Carbon, löst organiskt kol i en lösning.
FNU - Turbiditet mäts i denna enhet, Formazin Nephelometric Units. Enheten betecknar att
instrumentet mäter utspritt ljus från provet vid en 90◦ vinkel från det inkommande ljuset. FNU
används när man refererar till ISO 7027 turbiditetmetoden.
NTU - Turbiditet mäts i denna enhet, Nephelometric Turbidity Unit. Enheten betecknar att
instrumentet mäter utspritt ljus från provet vid en 90◦ vinkel mot det inkommande ljuset. NTU
används för att referera till USEPA Method 1801 eller standardmetoder för undersökning av
vatten och avloppsvatten.
Offlinesensorer - Med offlinesensorer menas sensorer med loggers vilka lagrar information som
i efterhand kan överföras till en dator.
Onlinesensorer - Med onlinesensorer menas sensorer med loggers vilka skickar information
kontinuerligt.
Råvatten - Obehandlat vatten som tas in i ett vattenverk.
Språngskikt - En skarp horisontell gräns mellan olika vattenmassor. Gränsen kan uppstå ge-
nom skillnad i exempelvis temperatur.
S::can - Optisk mätutrustning som spektrofotometriskt mäter UV-absorbans.
TFUeq - Enhet som används för turbiditetsmätningar i S::can.
TOC - Total Organic Carbon, ett mått på halterna av den totala mängden organiskt kol.
Turbiditet - Mått på antal suspenderade partiklar i vatten.



1 Inledning
Att kunna säkerställa en god och säker tillgång på dricksvatten är av yttersta vikt. En fast
tillgång till rent dricksvatten är en mänsklig rättighet och en av stöttepelarna i ett fungerande
samhälle (UNICEF u.å.).

Denna rapport är ett kandidatarbete utfört av studenter på Uppsala Universitet på uppdrag av
företaget Norrvatten. Norrvatten driver vattenverket Görvälnverket på Skeftingeholmen i Ja-
kobsberg utanför Stockholm, se figur 1 och 2. Verket levererar idag dricksvatten från Mälaren
till över 600 000 människor (Norrvatten u.å.) och är omgivet av ett vattenskyddsområde som
sträcker sig cirka 250 meter ut från stranden (Eniro u.å.).

Figur 1: Karta där Görvälnverket ligger in-
om den röda fyrkanten.

Figur 2: Inzoomning av figur 1 där den röda
pricken markerar Görvälnverket.

Projektets delades upp i tre huvudmål vilka är att analysera redan befintlig mätdata, komma
med ett förslag på ett mätsystem för att kartlägga skiktningen samt att komma med ett förslag
på ett sensorbaserat varningssystem. I denna rapport är metod, resultat och diskussion uppde-
lade efter dessa tre huvudmål. En introduktion och en kort bakgrund till målen listas nedan.

1. Analysera redan befintlig mätdata från Görvälnverket och jämföra med klimatdata.
Görvälnverket har sedan år 2010 en S::cansensor inne på verket som genom spektrofo-
tometriska mätningar beräknar värden för TOC (Total Organic Carbon), COD (Chemi-
cal Oxygen Demand), färg, UV-absorbans och turbiditet i råvattnet. Norrvatten vill att
den data som finns tillgänglig analyseras för att se om de kan utöka sin användning av
S::cansensorn. Tanken är att se om det finns säsongstrender i data och om de parametrar
som mäts påverkas av vädret. Därför ska data från S::can jämföras med viss väderdata
som kan tänkas påverka mätparametrarna.

2. Komma med förslag på ett mätsystem för kartläggning av skiktning.
Idag har verket ett intagsdjup för råvatten på 4 respektive 22 meters djup (Norrvatten
u.å.). Orsaken till detta är att vattenkvaliten skiljer sig mellan olika djup på grund av
skiktning i vattnet. Skiktningen varierar mellan årstiderna och därför används olika in-
tagsdjup under sommar och vinter. På vintern används intaget på 4 meters djup och på
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sommaren används det på 22 meters djup. Vattnet som kommer från Uppsala i norr ten-
derar att lägga sig på botten under vintern. Uppsalavattnet innehåller mer TOC och har
högre alkalinitet än vattnet som kommer västerifrån vilket komplicerar reningsprocessen.
Problemet undviks genom att använda intaget på 4 meters djup1. Norrvatten oroar sig
för att kommande klimatförändringar skulle kunna påverka skiktningen i vattnet utanför
Görvälnverket och vill undersöka om det finns motiv för ett nytt djupare råvattenintag.
För att få information om detta krävs en kartläggning av hur skiktningen i vattnet utan-
för verket ser ut. De parametrar som Norrvatten är intresserade av att mäta är syrehalt,
temperatur, alger/klorofyll, konduktivitet, turbiditet samt flöde och strömriktning2. Det
mätsystem som ska kunna utföra mätningarna kommer att vara stationärt och placeras
inom ett 250 meters område som omger verket, se figur 3.

3. Komma med ett förslag på ett sensorbaserat varningssystem.
Dagens trend i Mälaren är att vattenkvaliteten försämras delvis på grund av klimatför-
ändringar (Wettemark u.å.[b]). Ett exempel på en möjlig framtida effekt av klimatföränd-
ringarna är att ökad nederbörd leder till en större mängd föroreningar och näringsämnen
i Mälaren. (Eklund et al. 2018). I andra länder som exempelvis USA har stort fokus lagts
på risken för terrorhandling i form av förgiftning av råvattentäkter och trots att samma
fokus inte funnits i Sverige är detta hot viktigt att ta hänsyn till. (Hedström et al. 2009)
Det är av stort intresse för vattenreningsverk att övervaka vilka föroreningar som finns i
råvatten för att minimera kostnader och hälsorisker. Detta skulle kunna lösas med hjälp
av ett sensorbaserat varningssystem som i ett tidigt skede kan ge en bild av kvaliteten
på inkommande råvatten. Tanken är att systemet ska bestå av ett antal onlinesensorer
placerade i en halvcirkel enligt figur 3. Vid budgetering av ett systemet bör hänsyn tas
till de potentiellt stora utgifter som en olycka skulle kunna innebära för Norrvatten.

Figur 3: Tänkt placering av sensorer. De oran-
ge prickarna visar sensorer för varningssystem
och fyrkanten visas mätsystemet för kartlägg-
ning av skiktning. De röda strecken markerar ett
område med ett avstånd på cirka 250 meter från
stranden.

I valet av varningssystem och mätsystem
för kartläggning av skiktning används ett
bedömningssystem bestående av tre urvals-
matriser. Dessa fokuserar på vilka para-
metrar som kan mätas, kostnadsparamet-
rar och mätparametrar. Detta för att und-
vika att ett alternativ går vidare trots
att det bara presterar bra i en eller två
av kategorierna. I systemet värderas al-
la egenskaper lika högt. Det finns möj-
lighet för Norrvatten att utifrån urvals-
matriserna vikta de olika egenskaperna ef-
ter vad de själva anser mest betydelse-
fullt.

1Elin Lavonen, Norrvatten, 2018-05-03
2Elin Lavonen, Norrvatten, 2018-04-11
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2 Bakgrund

2.1 Utmaningar i Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö (SMHI 2018a) med ett avrinningsområde som utgör 5 %
av Sveriges yta och en omsättningstid på 2.8 år (L. Sonesten et al. 2010). I framtiden förvän-
tas hälsorisker relaterade till förorenat vatten att öka till följd av klimatförändringar. De två
faktorer som främst påverkar vattenkvaliteten är uppvärmning samt extrema händelser så som
kraftiga regn, översvämningar och torka. (Delpla et al. 2009) Förhöjd temperatur kan påverka
vattenlösliga ämnens löslighet. När det gäller syrehalten i vatten så minskar den till följd av en
ökad temperatur. (Wettemark u.å. b).

Vissa sjöar i Europa och Nordamerika har påvisats få en 2-3 veckor längre skiktningsperiod till
följd av den globala temperaturökningen, som i vissa modeller visats öka med 2 ◦C till år 2070.
Speciellt för djupa och stora sjöar så som Mälaren bidrar uppvärmningen till att värmelagringen
ökar. Den ökade värmelagringen resulterar bland annat i högre temperaturer under vinterhalv-
året då det tar tid för vattentemperaturen att sjunka trots att lufttemperaturen sjunker (ibid.).

En ökad nederbörd skulle kunna medföra att en större mängd föroreningar, TOC och närings-
ämnen följer med avrinningen ner i Mälaren. Detta då transport av fasta ämnen ökar med
ökad nederbörd på grund av den ökade avrinningen. Vid kraftig nederbörd blir marken vatten-
mättad och regnet kommer inte att renas av infiltrering genom marken (Eklund et al. 2018).
Istället transporteras det orenade regnvattnet som ytavrinning och samlas upp i närliggande
vattendrag. En ökad ytavrinning från stad och odlade områden för med sig föroreningar och nä-
ringsämnen till vattendragen och bidrar till en försämrad akvatisk miljö (Hedström et al. 2009).

Om marken under längre tid utsatts för torka innebär det att den kommer att bestå av en stör-
re andel makroporer (sprickor) än tidigare. Vattnet transporteras då genom dessa makroporer
och blir inte renat på samma sätt som om det tillåtits att sakta infiltrera genom mindre porer.
Vattentillgängligheten påverkas också av torka och översvämning, vilka kommer ske oftare i
framtiden (Delpla et al. 2009). Det finns även en risk för saltvatteninträngning om Saltsjön och
Mälarens nivåskillnad minskar tillräckligt mycket i och med en förhöjd havsnivå. (Lagerblad
et al. 2011).

SMHI har beräknat tre olika klimatscenarier baserat på bland annat utsläppsstatistik, politiska
beslut och befolkningsökning. Dessa beskriver hur parametrar så som temperatur och neder-
börd kan utvecklas under perioden mellan år 2000 och år 2100. Klimatscenarierna förutspår
hela världens klimatutveckling men är även framtagna nationellt för Sverige och regionalt inom
Sverige. Scenarierna baseras på strålningsindrivning vilket är ett mått på hur växthuseffekten
kommer att förstärkas i framtiden. De olika scenariorna benämns med RCP följt av en siffra.
Siffran beskriven den strålningsindrivning det är förväntat att nivån stabiliserats till vid år
2100. RCP2.6 beskriver ett scenario med kraftfull klimatpolitik där temperaturen förväntas att
öka 2 ◦C till år 2070 för avrinningsområdet Norrström där Mälaren ingår. I scenariot RCP4.5
förväntas temperaturen öka 3.5 ◦C till samma år. Dagslägets utsläppstakt representeras i sce-
nario RCP8.5 och det visar hur ökande växthusgasutsläpp medför en ökning på 4 ◦C. Utöver
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temperaturökningen kommer nederbörden i Norrströms scenario förändras mycket lite till en
ökning på lite mindre än 20 % som mest. (SMHI u.å.)

2.2 Görväln och Görvälnverket

Mälaren brukar delas upp i sex delbassänger. Det vatten som Görvälnverket använder för dricks-
vatten kommer från Görvälnfjärden i delbassängen Görväln som tillhör bassäng E (Sonesten et
al. 2013) Vattnet i E bassängen har en omsättningstid på 4.8 månader (L. Sonesten et al. 2010)
medan Görvälnfjärdens vatten har en omsättningstid på cirka 2 månader (Dahlberg 2011).
Ungefär 16 % av Görvälnfjärdens vatten kommer från norr och 84 % från väst (Köhler et al.
2016). Kvaliteten på det inkommande vattnet skiljer sig med avseende på mängd löst organiskt
kol (TOC) samt färg beroende på om det kommer västerifrån eller norrifrån (Köhler et al. 2013).

De punktkällor som anses ha en betydande påverkan på Görvälns vattenkvalitet är tre stora
industrier samt sex andra miljöfarliga verksamheter. De diffusa källorna som anses ha betydelse
utgörs av urban markanvändning, atmosfärisk deposition, enskilda avlopp och jordbruk. (Läns-
styrelsen i Stockholm 2018) Det finns även uppströms avloppsreningsverk som skulle kunna ge
inverkan på vattnet som tas in vid Görvälnverket. Till exempel så finns det avloppsreningsverk i
Knivsta och Vassunda norrut i Mälaren (Roslagsvatten 2015) som kan påverka vattenkvaliteten
nedströms.

2.3 Behov av varningssystem och kartläggning av skiktning

Vid utformning av mätsystem för kartläggning av skiktning har de parametrar som undersökts
begränsats till syrehalt, alger/klorofyll, temperatur och konduktivitet på grund av önskemål
från Norrvatten. De parametrar som undersöks för varningssystemet är turbiditet, syrehalt,
temperatur, konduktivitet och flödesriktning. Turbiditet beskrivs mer ingående i avsnitt 2.4.
En introduktion om vad övriga parametrar kan säga om vattenkvaliteten och hur en förändring
i parametervärden ska tolkas ges nedan.

Det är relevant att mäta på olika djup i Mälaren då det förekommer skiktning. Skiktningen
uppkommer när vattenmassor har olika temperatur eller salthalt. Till exempel blir ytvattnet
varmare än det vatten som ligger djupare ner i sjön vid sommaren och då skiktar vattnet sig.
(Havs- och vattenmyndigheten 2018)

2.3.1 Temperatur

Temperaturen i en sjö påverkar en rad faktorer. Ökad temperatur leder till ökad biologisk akti-
vitet samtidigt som lösligheten för syre minskar. Vattnets densitet skiljer sig vid olika tempera-
turer vilket skapar en densitetsskillnad mellan ytvattnet och vattnet djupare ner. Desto större
denna skillnad är ju tydligare blir språngskiktet. Detta kan leda till försämrat ämnesutbyte
mellan skikt och även till syrebrist i det undre skiktet (Hilding 2013).
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2.3.2 Konduktivitet

Konduktiviteten är ett mått på salthalt. Utifrån konduktivitetsmätningar kan information om
hur tillrinningsområdet ser ut vad gällande exempelvis berggrund och landanvändning ges och
det kan även fungera som en indikator på att någon form av utsläpp skett i vattnet. (Wettemark
u.å. a) Värden för konduktiviteten i sötvatten ligger vanligtvis under 80 mS/m. När värdena i
vattnet överstiger 250 mS/m finns risk för smakförändringar samtidigt som en hög konduktivitet
kan ge metallangripande egenskaper, det vill säga korrosion på metaller (Svensk vattenanalys
u.å.). De molekyler och joner som främst bidrar till konduktiviteten är kalcium, magnesium,
natrium, kalium, klorid, sulfat och vätekarbonat. Vatten som släpps ut från reningsverk har
vanligtviss förhöjda saltkoncentrationer. Den höga salthalten kan orsaka att vattnet sjunker till
bottenskiktet då salt ökar densiteten (Hilding 2013). En annan orsak till ökad konduktivitet är
att saltvatten strömmar in i Mälaren från havet (AquaExpert u.å.).

2.3.3 Alger/klorofyll

Mätning av klorofyll (Chl-a) kan användas för att uppskatta mängden alger i vattnet. En nä-
ringsrikare sjö innebär högre halter av alger (Hilding 2013). Algblomningar kan leda till syrebrist
och ökad turbiditet på grund av av att det blir fler partiklar i vattnet. Det finns flera para-
metrar som kan användas för att förutspå algblomningar. Exempel på sådana parametrar är
temperatur, ljusinstrålning och mängd näringsämnen. Det kan dock vara svårt att göra exakta
förutsägelser om mängden alger då algblomningar beror på många olika faktorer (Park et al.
2015).

Algernas biomassa kan uppskattas från klorofyllhalten. Osäkerheter i beräkningen tillkommer
på grund av att alger har olika innehåll av klorofyll. Klorofyllmätningar är det enklaste sättet
att uppskatta biomassan av växtplankton och kan ge en långtidsövervakning. Om det finns
avvikelser i klorofyllhalter bör flera typer av analyser utföras. Ytvattnet har ofta förhöjda halter
av alger och därför ges missvisande resultat om mätningar endast utförs där. (Naturvårdsverket
2007).

2.3.4 Syre

En syrehalt i vatten på under 4-5 mg/l klassificeras som svagt syrefattigt och en syrehalt på
över 7 mg/l anses vara syrerikt. Syre är viktigt för livet i vatten och förbrukas till exempel
av organismer vid nedbrytning av organiska ämnen. Syret blandas i huvudsak in i vatten av
vattenströmmar och vind. En god omblandning av vattnet innebär alltså en hög syrehalt. Sy-
rehalten kan skilja sig mellan skikt i en sjö på grund av att det kan finnas olika halter av till
exempel TOC, alger och andra föroreningar och det kan resultera i att skiktningarna ökar risken
för syrebrist på botten. Om vattnet har en hög halt organiskt material ökar risken för syrebrist
och detsamma gäller efter algblomning på grund av att nedbrytningen är syrekrävande sam att
algblomningen använder sig av syre. (Hilding 2013).
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2.4 Mätningar idag

Idag sitter en S::cansensor vid råvattenintaget till Görvälnverket. Sensorn är av modellen
spectro::lyser vilket är en typ av spektrofotometrisk sensor. Sensorn mäter vattnets asorbarns i
våglängdsspektrumet 200-750 nanometer, se figur 4 för det spektrum som mäts. Utifrån dessa
mätningar beräknar den sedan vilken halt av de olika parametrarna som förekommer i vattnet.
Den används av Norrvatten som ett optimeringssystem för att rätt mängd kemikalier ska tillsät-
tas för att styra avskiljningen av humusämnen. Det mest intressanta för Norrvatten i dagsläget
är att övervaka TOC-halterna och turbiditeten i råvattnet. Nedan följer en introduktion om de
egenskaper som mäts och beräknas av S::can och som ingår i analysen av S::cans data.

Figur 4: Data från två utvalda dagar på olika delar av året. Blå staplar är en dag i januari 2014,
orange staplar är en dag i oktober 2014. Staplarna symboliserar S::cans uppmätta absorbans per
meter vid de olika våglängderna i nanometer.

2.4.1 TOC - Total organic carbon

TOC är en förkortning för den totala halten organisk kol (Jönsson 2013a). Vid mätning av
TOC brukar måttet DOC, vilket står för löst organiskt kol, att användas. DOC är den fraktion
av TOC där partiklar över en viss storlek har avlägsnats genom ett 0.45 mikrometer filter.
Mängden organiskt material i vattnet kan mätas just som TOC. TOC-mätning kan sägas vara
ett indirekt mått då mätningen beskriver hur mycket koldioxid som bildas då de organiska
föreningarna i provet oxideras, och inte det faktiska innehållet av kol (Carlström 2012). Ana-
lysen kan utföras med kemisk oxidation, UV eller reaktion med saltet persulfat (Jönsson 2013a).
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2.4.2 Absorbans

Absorbans är ett mått på en gas, en vätska eller en fast substans förmåga att absorbera ljus.
Vid mätning av absorbans låts ljus passera genom en kyvett som innehåller det ämne som ska
analyseras. Absorbansen definieras som log( I0

I
), där I0 är ljusintensiteten före passage genom

ämnet och I intensiteten efter passage (Nationalencyklopedin u.å. a). I denna studie används
data från sensorn S::can Spektro::lyser som mäter i en 5 centimeter lång kolonn och inom ab-
sorbansspektrat 200-750 nanometer. UV-absorbans är det ljus i UV-spektrumet som absorberas.

2.4.3 COD - Chemical oxygen demand

COD är likt TOC ett indirekt mått enligt Carlström (2012) då det som egentligen undersöks
är hur mycket syre som förbrukas när det organiska materialet i provet oxideras på kemisk
väg. COD kan både mätas genom kostsamma och miljöfarliga vägar och beräknas från UV-
spektrumet från UV-absorbansmåttet.

2.4.4 Turbiditet

Turbiditet är ett mått på hur mycket infallande ljus avviker från sin rätlinjiga bana vid passagen
genom ett prov. I ytvatten beror detta till största del på reflektion i partikelytor. Turbiditeten
utgör ett mått på partikelhalten i vattnet (L. Sonesten 2017) och kan förenklat förklaras som
ett mått på suspenderad mängd material i vattnet. Turbiditetsmätningar sker genom spridning
av infallande ljus där synligt ljus med våglängd mellan 400-680 nanometer eller IR-ljus med
våglängd mellan 780-900 nanometer används. Både organiska och oorganiska material påverkar
turbiditeten (Jönsson 2013b).

2.5 Samband mellan klimatdata och vattenkvalitet vid intaget

Det förväntade resultatet är att se samband mellan nederbörd och till exempel TOC med en viss
fördröjning. Ökad nederbörd för med sig TOC med avrinningen ner i sjön. Högre vattenstånd
och vattenföring är ett resultat av högre avrinning och skulle också kunna starkt relateras till
TOC, turbiditet och andra parametrar.

En viktig faktor i hur S::cans data utvecklas över tid är också att Norrvatten byter intaget av
vatten från 22 meters djup till 4 meters djup på vintern, detta på grund av den varierande
vattenkvaliteten i skiktningsprofilen.
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3 Metodbeskrivning

3.1 Analys av S::candata

Den analys som utförts består av en jämförelse mellan data från S::can och ett antal väder-
parametrar i Mälaren: nederbördsmängd, vattenstånd och vattenföring. Analysen utfördes i
programmet MatLab och tanken med analyserna var att kunna dra slutsatser om huruvida det
går att se trender över tid samt väderförhållanden i Mälaren och data från S::can.

Den data som användes som referensdata kommer från SMHIs meteorologiska övervaknings-
hemsida (SMHI 2018b). Data som använts är insamlad från en mätstation vid Stockholms
stad. Nederbördsdata är från en mätstation med klimatnummer 98210 och WMO-nummer 2-
485. Karta över stationens placering visas i figur 21 i Appendix. Fortsättningsvis i rapporten
kallas mätstationen Stockholm A. Vattenförings- och vattenståndsdata är hämtad från SMHIs
vattenwebb (SMHI 2018c) och kommer från mätstation nr. 75018. En karta över platsen visas i
figur 22 i Appendix och fortsättningsvis i rapporten kallas mätstationen Stockholm B. Viktigt
att komma ihåg är att Mälarens vattennivå regleras vid Slussen i Stockholms innerstad. Upp-
mätt data över vattenståndet är alltså inte naturligt vattenstånd. (Stockholms Hamnar 2014)

Rådata från S::can behandlades i många steg för att kunna importeras i MatLab. Ett antal
plottar togs fram i MatLab, se resultat. Se Appendix för en mer detaljerad beskrivning med
MatLab-script och utförligare förklaringar kring utförandet.

Det är även värt att nämna att det saknades data mellan 22 och 31 maj 2015, samt mellan 25
januari och 24 juli 2016. Det är ännu oklart varför data saknas i dessa perioder. Extremvärden
uppkom också på grund av rengöring av sensorn på precis samma datum för alla parametrar,
se tabell i Appendix för datum, och såg ut som följande:
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Figur 5: Första rådataplotten över UV-absorbansen (5 centimeter) mot tiden i månader och
år där ett extremvärde förändrar skalan och därför ger ett svårläst resultat.
Att extremvärdena togs bort från datan motiverades med att kunna få en bättre överblick över
all data och kunna hitta trender bättre. Originalversionen med maj/juni-2015-värdena togs
med i beaktning i diskussion och slutsats.

3.2 Informationssök inför utformning av mätsystem för kartläggning
av skiktning

För att kunna avgöra vilket mätsystem som ansågs vara bäst lämpat för att kartlägga skikt-
ningen i Mälaren har ett flertal personer inom branschen kontaktats. De personer som kon-
taktades har varit både användare av olika mätsystem samt mätteknikföretag. Information har
hämtats genom e-postkonversationer, telefonsamtal och från företagens webbsidor. För att få
specifikationer för sensorer har produktbroschyrer på återförsäljares hemsidor använts. Från
den insamlade informationen från alla källor valdes de mest lämpliga mätsystem ut. De valda
systemen bedömdes sedan enligt de urvalsmatriser som beskrivs under avsnitt 3.4.

3.3 Informationssök om och utformning av alternativ till förslag på
varningssystem

Den metod som använts är att söka upp olika system med sensorer och därefter välja det mest
passande genom utvärdering av förslagen i urvalsmatriser. Hur urvalsmatriserna fungerar och
används beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.4. I sökprocessen beslutades vilken typ av plattform
som skulle användas innan förslag på sensorer togs fram. Detta eftersom att det är avgörande
med en fungerande plattform för att kunna gå vidare med valet av sensorer. Matriserna färg-
kodas beroende på deras resultat i de olika matriserna. Grön färg för första plats, gul färg för
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andra plats och resterande blev röda.

För att få information om sensorer samt plattformar kontaktades olika företag. Dessa var Aan-
deraa, Campbell Scientific, TriOS, PME, In-situ och Process instruments. Även användare av
systemen, exempelvis Stockholm Vatten, kontaktades och svar erhölls både via E-post och te-
lefonsamtal. Utöver detta eftersöktes information på internet via sökmotorer som Google och
Scopus. Information insamlades även från de utvalda företagens webbsidor.

Det metod som användes vid val av plattform var en urvalsmatris vilken visas i tabell 1. I
matrisen utvärderades alternativen med avseende på känslighet för yttre miljöpåverkan så som
is, kostnad, underhåll samt kvalitet på mätdata.

Tabell 1: Urvalsmatris för val av plattform,i matrisen fylls ett + i om plattformen är bra, ett
- om det är dåligt och en 0 om en är mitt emellan. Om det inte finns någon information fylls
det i "ingen information".

Egenskap Plattform

P
la
tt
fo
rm

1 P
la
tt
fo
rm

2 P
la
tt
fo
rm

3 P
la
tt
fo
rm

4 P
la
tt
fo
rm

5 P
la
tt
fo
rm

6

Istålighet
Underhåll
Kostnad
Kvalitet på data
Summa
Rankning

När plattform valts och sensorer skulle väljas beslutades det att varje alternativ skulle bestå av
utrustning från ett och samma företag. Detta för att se till att alla delar var kompatibla med
varandra. De mätparametrar som sensorerna utvärderades med avseende på var temperatur,
syrehalt och konduktivitet samt turbiditet, flöde och strömriktning. Olje- och dieselsensorer
övervägdes men uteslöts då det fastställdes att ingen hade tillräckligt låg detektionsgräns3.

3.4 Bedömning av förslag på varningssystem och system för att kart-
lägga skiktning

Efter att alternativ har valts bedöms de i ett matrissystem, som beskrivs nedan. Matriserna är
en form av Pugh-matriser, det vill säga urvalsmatriser som fylls i med +, 0 eller - beroende på
hur väl alternativet uppfyller ett visst syfte. De tre matriserna utvärderar alternativen utifrån
hur många parametrar som kan mätas, hur kostsamt alternativet är och hur väl parametrarna

3Elin Lavonen, Norrvatten, 2018-04-17.
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kan mätas, exempelvis sensorernas noggrannhet och detektionsgräns.

3.4.1 Urvalsmatris 1 - Mätparametrar

I den första matrisen undersöks vilka av de intressanta parametrarna som alternativen kan mä-
ta. I detta steg är det mest fördelaktiga alternativet det som kan kombinera flest parametrar.
Matrisen visas i tabell 2. Ett kryss fylls i för varje parameter som respektive alternativ kan mäta.

Tabell 2: En urvalsmatris utifrån vilka parametrar som mäts. Varje parameter som mäts av
ett alternativ markeras med ett kryss.

Parameter

Alternativ
A
lt
.1

A
lt
.2

A
lt
.3

A
lt
.4

A
lt
.5

A
lt
.6

Turbiditet
Vattenströmning
Temperatur
Syre
Konduktivitet
Alger/klorofyll
Summa
Rankning

3.4.2 Urvalsmatris 2 - Kostnader

I det andra steget bedöms alternativen utifrån hur kostsamma de är. I tabell 3 visas matrisen.
I denna fylls +, 0 eller − i beroende på hur varje sensor uppfyller de olika kvalifikationerna.
Där ingen information finns skrivs "ingen information".

11



Tabell 3: En urvalsmatris för bedömning av kostnader. Varje egenskap fylls i med +, 0, −
eller "ingen informationberoende på hur bra alternativet presterar.

Egenskap
Alternativ

A
lt
.1

A
lt
.2

A
lt
.3

A
lt
.4

A
lt
.5

A
lt
.6

Underhåll
Inköpspris
Driftkostnad
Vädertålighet
Livslängd
Energiförbrukning
Summa
Rankning

3.4.3 Urvalsmatris 3 - Hur bra respektive alternativ mäter

I detta steg undersöks hur bra respektive alternativ kan mäta parametrarna och matrisen fylls
i på samma sätt som den föregående urvalsmatrisen. Tabell 4 visar matrisen.

Tabell 4: Urvalsmatris utifrån hur bra de olika alternativen mäter. För varje egenskap fylls +,
0, - eller "ingen information"i beroende på hur alternativet presterar.

Egenskap
Alternativ

A
lt
.1

A
lt
.2

A
lt
.3

A
lt
.4

A
lt
.5

A
lt
.6

Kommunikationsmöjligheter
Kalibrering
Noggrannhet
Precision
Detektionsgräns
Summa
Rankning

Underlaget till den slutgiltiga avvägningen är resultatet från urvalsmatriserna. För ett bra re-
sultat krävs att vissa krav är uppfyllda för varje matris. Det räcker alltså inte med ett högt
resultat för kostnader om mätbarheten inte är tillräckligt bra. Efter att alternativen fått poäng
från matriserna gick de igenom flödesscheman med bortfiltrering av alternativ som inte upp-
fyller vissa krav. Av de alternativ som till slut kvalificerar valdes de med högst poäng.
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3.4.4 Process för filtrering av alternativ

Flödesschemat nedan visar hur filtrering av förslag till varningssystem gick till. I flödesschemat
står i.i för ingen information.

Kvalificerar inte

Urvalsmatris 2 Urvalsmatris 3Urvalsmatris 1Start Kvalificerar

Kvalificerar inte

Under 3 poäng

Under 3 poäng

Under 3 poäng

Fler än 3 i.i Fler än 3 i.i

Flödesschemat nedan visar hur filtrering av alternativ till kartläggning av skiktning gick till. I
flödesschemat står i.i för ingen information. Notera att det krävs olika poäng för alternativen
att kvalificera för kartläggning av skiktning och varningssystem.

Kvalificerar inte

Urvalsmatris 2 Urvalsmatris 3Utvalsmatris 1Start Kvalificerar

Kvalificerar inte

Under 4 poäng

Under 0 poäng

Under 0 poäng

Fler än 3 i.i Fler än 1 i.i
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4 Resultat

4.1 Analys av S::candata

Nedan presenteras de grafer som tagits fram och ligger till grund för analysen av S::candata.
Graferna är baserade på S::cans uppmätta och beräknade värden. Målet var att ta fram grafer
där vädersamband tydligare kunde ses. Den studerade tidsperioden är 2013-09-07 till 2017-
03-23. Alla grafer studerades och deras relevans och trender diskuteras i diskussionen längre
ner.

4.1.1 Diagram och figurer från S::can och SMHI

Figur 6 visar nederbörden i millimeter mot tiden i månader och år. Informationen är hämtad
från mätstation Stockholm A (SMHI 2018c).

Figur 6: Nederbörden i enhet millimeter mot tiden i månader och år från mätstation Stockholm
A. En stapel per dygn visas och illustrerar hur regnmängderna varierar över åren 2013-2017.

Utifrån väderdata hämtad från SMHI illustreras hur vattenföringen ändras över tid i figur 7.
(ibid.)
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Figur 7: Vattenföringen mätt i m3/s mot tiden i månader och år från mätstation Stockholm
B.

Figur 8 visar väderdata hämtad från SMHI (SMHI 2018c) och illustrerar hur vattenståndet
ändras över tid.

Figur 8: Vattenståndet mätt i centimeter mot tiden i månader och år från mätstation Stock-
holm B.

Figur 9 visar turbiditeten i enhet TFUeq mot tiden i månader och år. Data över turbiditeten är
hämtad från S::can. Markerat i figuren är en röd cirkel och en pil. Cirkeln betecknar ett område
med mycket lägre och mindre fluktuerande värden som misstänks vara missvisande. Vid pilen
förändras grafens utseende och karaktär vilket misstänks bero på en kalibrering som utförts vid
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tidpunkten som pilen pekar på, datumet vid pilen är 2014-11-05.

Figur 9: Turbiditeten mätt i TFUeq mot tiden i månader och år, data från S::can. Röd oval
markerar de värden som är suspekta. Röd pil markerar då en misstänkt omkalibrering skett.

Figur 10 visar en graf över TOC-halten mätt i mg/l och UV-absorbansen i en 5 centimeter lång
kolonn mot tiden i månader och år, data från S::can.

Figur 10: TOC-halten mätt i mg/l och UV-absorbansen (5 cm) mot tiden i månader och år,
data från S::can.

Figur 11 visar S::cans uppmätta värden av TOC i mg/l och turbiditeten mätt i TFUeq mot tid
i månader och år. Den blåa axeln och grafen visar värden av TOC, medans den röda axeln och
grafen visar turbiditeten.
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Figur 11: S::cans uppmätta värden av TOC i mg/l och turbiditeten mätt i TFUeq över tid i
månader och år.

Figur 12 visar S::cans uppmätta värden av TOC i mg/l och nederbörden i millimeter mot tiden i
månader och år. Den vänstra blå y-axeln betecknar TOC och den högra röda y-axeln betecknar
nederbörden.

Figur 12: S::cans uppmätta värden av TOC i mg/l och nederbörden i millimeter över tiden i
månader och år. TOC jämförs med nederbörd under tidsintervallet 2016-07-24 till 2017-03-23.

Figur 13 visar S::cans uppmätta värden av TOC i mg/l och det reglerade vattenståndet i
Mälaren i centimeter. Den blåa axeln och grafen visar värden av TOC, medans den röda axeln
och grafen visar nederbörden. Jämförelsen avser endast tidsspannet 2016-07-24 till 2017-03-23.
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Figur 13: S::cans uppmätta värden av TOC i mg/l och vattenståndet i Mälaren i centimeter.
TOC jämförs med det reglerade vattenståndet under tidsintervallet 2016-07-24 till 2017-03-23.

4.2 Kartläggning av skiktning

Nedan följer resultatet av den litteraturstudie som utförts vid utformning av alternativ till
mätsystem för kartläggning av skiktning. Önskemålet från Norrvattens sida var att använda
en flotte för att samla in mätdata från olika djup i viken utanför Görvälnverket och skicka in-
formationen online till det centrala kontrollrummet. En utmaning vid användning av en flotte
eller annan typ av mätstation i Mälaren är att det aktuella området ligger relativt exponerat
för väder och vind. Dessutom går en farled precis utanför Görvälnverkets skyddsområde som
trafikeras regelbundet (Eniro u.å.). Mälaren är klassad som zon 3 i en zonindelning som avgörs
av vattnets våghöjd. Zon 3 innebär en maximal våghöjd på 0.6 meter (Lundin 2014). Även
drivis från Mälaren kan orsaka problem för utrustning och göra att den trycks ner under vatten
eller dras med isen (Mellander 2018).

Med tanke på de yttre omständigheterna utanför Görvälnverket övervägs även mätsystem som
är lokaliserade under vattnet. Detta i form av ett undervattensbaserat mätsystem med offline-
sensorer eller mätutrustning placerad inne i verket. Dock utvärderas även ett antal alternativ
som skulle vara lokaliserade på vattnet utanför Görvälnverket. Dessa alternativ är en flotte, en
boj och en landbaserad mätstation.

Flotten, bojen samt den landbaserade mätstationen är alla utrustade med en mätutrustning
som kallas Profiler. Profilern använder en lina med en multisond som rör sig genom vattnet och
stannar för att mäta på olika förutbestämda nivåer, detta för att kunna få en så tydlig bild som
möjligt av skiktningen (YSI 2007). Multisonden kan mäta flera parametrar i vattnet. Sonden
har ett parkeringsdjup och mäter sedan med ett visst tidsintervall på andra djup. Fördelen
med detta system är att det endast krävs en sond. Om flera olika sonder sitter stationärt på
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olika djup så måste de vara kalibrerade i förhållande till varandra4. Vilken sond som kopplas
till Profilern kan väljas beroende på vilka förutsättningar som finns på mätplatsen i fråga och
vilka parametrar som är av intresse.

Den multisond som planeras att användas för samtliga mätsystem med onlinesensorer är av
märket EXO2 och levereras av företaget YSI. Det är en mätsond som både kan kopplas till
Profilern och användas för mätningar på befintliga provtagningsledningar inne på verket.

De erfarenheter som ligger till grund för utvärderingen i urvalsmatriserna av de olika mätsyste-
men beskrivs nedan för respektive mätsystem. Mätsystemen kommer att presenteras i följande
ordning:

1. Offlinesensorer

2. Flotte från Jetfloat

3. Boj

4. Provtagningsledningar

5. Landbaserad mätstation

4.2.1 Offlinesensorer

Marcus Wallin från Uppsala Universitet har tidigare har använt sensorer från företaget HOBO
vid mätning av en 20 meters temperatur- och konduktivitetsprofil i Östersjön. Mätningarna
skedde på fem djup där en sensor var placerad på en lina vid varje djup. Linan fästes i botten
via en bottentyngd och lyftes med hjälp av ett flöte till strax under ytan5. Det system som
användes för att fästa sensorerna vid mätningarna togs fram med hjälp av företaget Luode
Consulting och enligt Wallin är det tillräckligt enkelt för att bygga själv. Wallins erfarenhet är
att det krävs kalibrering först efter cirka 6-12 månader beroende på vilken noggrannhet som
önskas och det största underhållsarbetet innebar att rengöra sensorerna från påväxt. De senso-
rer som användes vid mätningarna var av märket HOBO.

En sensor som övervägs för mätning av syrehalt är MiniDOT. Denna skulle eventuellt kunna
fungera för att mäta temperaturskiktning men dess syfte är inte främst att vara en bra tempe-
ratursensor. Noggrannheten är ± 0.1 ◦C och tidsfördröjningen är cirka 5 minuter. Detta gör att
MiniDOT kan vara användbar om vattnets temperatur förändras långsamt och om temperatur-
skillnaderna är stora. För mätningar av syrehalt ligger noggrannheten på ± 5 % för MiniDOT
vilket är tillräckligt lågt för att mäta skiktning av syrehalt. MiniDot skulle alltså kunna mäta
syreskiktning och en kraftig temperaturskiktning.6

De offlinesensorer som undersöks i detta arbete är HOBO U24-001 för konduktivitet och tem-
peratur, HOBO MX2003 för temperatur och MiniDOT för syrehalt och temperatur. Michael

4Niklas Strömbeck, Loude Consulting, 2018-04-17
5Marcus Wallin, Uppsala Universitet, 2018-04-25
6Michael Head, PME, 2018-04-24
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Head7 från PME rekommenderar att mäta en temperaturgradient genom att fästa ett antal
sensorer i ett rep med hjälp av att fästa sensorn med en schackel. Alla de offlinesensorer som
undersöks är utrustade med fästhål i vilka man kan fästa schacklarna.

Det alternativ som utifrån resultaten i tabell 18 i Appendix valts med offlinesensorer är ett
system där MiniDOT-sensorn används för mätning av syrehalt och temperatur medan HOBO
U24-001 används för mätning av konduktivitet. Sensorerna fästs på ett antal bestämda djup.
Sensorerna fästs med schacklar i knutar på ett rep med ett flöte fäst i ena änden och en tyngd i
den andra änden. För att komma fram med ett prisförslag för uppsättningen krävs ytterligare
undersökningar.

4.2.2 Flotte från Jetfloat

Den flotten som undersöks produceras av företaget Jetfloat. Tidigare har flottar från Jetfloat
använts av Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES) vid minst två forskningssta-
tioner.

SITES utför kontinuerligt mätningar i fält (SITES 2018). De har även erfarenhet av att använda
flottar som mätplattformer. SITES har en Jetfloatflotte i Bolmen och en i Stortjärn i Vindeln,
se figur 14. Båda flottarna ligger i året runt och har inte påverkats negativt av is eller vindar8.
En flotte från Jetfloat anpassad för Mälarens förutsättningar visas i figur 15. Den har ritats av
Thomas Olheden på Jetfloat. Den ska ha största möjliga stabilitet och därför breder anläggning
ut sig på ett vattenområde som är 7 × 7 meter. Den totala bärigheten är cirka 5.6 ton och
arbetsytan är 3 × 3 meter med ett hål i mitten som är 1 × 1 meter. Hålet är till för att
kunna sänka ner Profilerns utrustning, som då är skyddad av flotten och inte kan skadas av is
eller påkörning9. Flottens stabilitet i vågorna är maximal och den kan omöjligen välta enligt
Olheden. För att ankra flotten planeras två stålankare att användas. Samma typ av ankare har
tidigare använts vid olika anläggningar, bland annat Erken och Stortjärn10.

7Michael Head, PME, 2018-04-24
8Juha Rankinen, Föreståndare forskningsstation Bolmen, 2018-05-02
9Thomas Olheden, Jetfloat, 2018-04-26

10Thomas Olheden, Jetfloat, 2018-04-26
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Figur 14: En plattform för mätningar
byggda av plastkuber från Jetfloat i sjön
Stortjärn i Svartberget. Figur 14: Plattform
från Jetfloat (Blomkvist 2016)

Figur 15: Ritning över förslag från Tho-
mas Olheden (ägare av Jetfloat) på hur en
flotte som ska ligga utanför Görvälnverket
skulle kunna se ut. Den har utstickande
”armar” för ökad stabilitet och en öppning
i mitten för att kunna sänka ner mätutrust-
ning. Figur 15: Ritning över förslag (Olhe-
den 2018)

Profilern måste ses över en gång i månaden enligt Niklas Strömbeck11 från Luode Consulting.
Erfarenheter från liknade försök i Mälaren visar att fåglar som förorenar flotten kan vara ett
problem som bör tas i beaktande. Profilern levereras utrustad med egen strömförsörjning från
solpaneler, men i Sverige räcker den inte till. Den får då som komplement förses med ström
via en 230 V kabel som löper från land ut till flotten och en extra transformator ute på flot-
ten för att kontrollera spänningen12. Data från multisensorn kommuniceras kontinuerligt online.

4.2.3 Boj

Problematiken är ungefär samma för en boj som för en flotte gällande det relativt utsatta läget
utanför Görvälnverket. Bojen kan även den påverkas av drivis och tryckas ner under vattnet.
En boj är även utsatt för förorenande fåglar på sommaren. En nackdel med att ha en boj som
mätplattform till skillnad mot en flotte är att det är lättare att utföra service på en flotte
eftersom det går att gå ombord på plattformen. Allt för kraftiga rörelser i vertikalled kan re-
sultera i brusiga mätningar13.

SMHI har erfarenheter av användning av mätbojar från sitt projekt Kustmätsystem. Där ingår
ett flertal bojar som ligger utplacerade längs med Sveriges kust vilka mäter kontinuerligt i real-
tid (SMHI 2015). Bojarna består av en flytkropp försedd med solceller för energiförsörjning och
i flytkroppen finns loggrar för lagring och förmedling av data. De bojar som SMHI använder

11Niklas Strömbäck, Luode Consulting, 2018-04-27
12Niklas Strömbäck, Luode Consulting, 2018-04-27
13Niklas Strömbäck, Loude Consulting, 2018-04-17
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sig av är försedda med ett antal sensorer placerade på olika djup. Bojarna tas upp på vintern
för att inte skadas av is eller kraftiga vindar14.

Mätföretaget YSI använder sig av bojar anpassade för kustförhållanden vilka kan utrustas med
Profiler och multisond för kartläggning av skiktningen. Modellen som används heter Costal
Buoy och väger cirka 1.7 ton15. Även denna boj skulle, precis som SMHI:s bojar, behöva tas
upp på vintern. För detta skulle det krävas någon typ av båt med lyftmöjligheter för att kunna
ta upp bojen, alternativt bogsera bojen efter en båt. Men en boj från YSI utrustad med en
Profiler skulle kunna användas för att kartlägga skiktningen i vattnet utanför Görvälnverket.

4.2.4 Provtagningsledningar

Figur 16: Smalare provtagningsrör sitter på de
grövre intagsledningarna. Figur 16: Intagsled-
ningar (Jonsson 2018)

Som tidigare nämnts i inledningen till avsitt
4.2 medför en mätstation i viken utanför Gör-
välnverket vissa svårigheter. Därför är ett av
de alternativ som övervägts att ha mätutrust-
ning på de befintliga ledningar som finns loka-
liserade i verket, se figur 16. Utrustning lokali-
serad inne i verket skulle medföra lägre under-
hållskostnader samt vara enklare att installera
och kalibrera16. Idag sitter det provtagnings-
ledningar i Görvälnverket på 5, 10, 15, 20 och
25 meters djup. Vattnet pumpas genom led-
ningarna in i verket där de mynnar ut i en
ho17. En sond av modellen EXO2 planeras att
placeras i vart och ett av provtagningsledning-
arnas utlopp. Sonderna är driftsäkra och det finns nästan ingen kringutrustning som kan ställa
till problem18.

Tabell 5: Tabell över hur läng-
den på provtagningsledningar-
na varierar beroende på hur
djupt intaget sitter placerat.
Ledningarnas ungefärliga pla-
cering kan ses i figur 16.

Djup [m] Längd [m]
5 62
10 75
15 111
20 154
25 160

En fråga som lyfts från Norrvattens sida angående det-
ta förslag på mätsystem är att vattentemperaturen skul-
le höjas av den pump som suger upp vattnet. Gö-
teborg vatten har en liknande lösning med pump och
provtagningsledningar för att kontrollera råvatten i Gö-
ta älv (Göteborgs stad u.å.). Vatten pumpas från äl-
ven in i en bod på land och där inne mäts olika vat-
tenkvalitetsparametrar som syrehalt, temperatur och kon-
duktivitet med en multiparametersond. Göteborg vatten
använder en multiparametersond från YSI av modellen
EXO2. Enligt Olof Bergstedt på Göteborg vatten har son-

14Anna Willstrand-Wranne, SMHI, 2018-05-02
15Niklas Strömbäck, Luode Consulting, 2018-04-28
16Niklas Strömbäck, Luode Consulting, 2018-04-17
17Elin Lavonen, Norrvatten, 2018-04-17
18Niklas Strömbäck, Luode Consulting, 2018-04-17
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den fungerat mycket bra och bra mätdata har erhål-
lits.

Enligt Bergstedt ändras inte vattnets egenskaper nämnvärt av att pumpas och transporteras
från älven. De stickprover som gjorts manuellt ute i älven har givit samma resultat som sonden
inne i mätboden. Temperatur har dock kunnat skilja något ibland i storleksordningen 0.1 oC.
Det som påverkar förändringar i temperatur, i form av uppvärmning, är längden på ledningar-
na19.

Provtagningsledningarna på Görvälnverket är olika långa beroende på vilket djup vattnet häm-
tas, se tabell 5. Ledningarna har en diameter på 16 mm och merparten av dem är under vatten
och under jord20. Temperaturen under vatten och i jord är ofta mer homogen än i luft. Detta gör
att ledningarnas längd inte bör påverka vattnets temperatur nämnvärt innan det når utloppet.
De mätvärden som erhålls borde alltså stämma väl överens med de verkliga förhållandena i
sjön. För att få information om den exakta påverkan av ledningarnas längd bör kompletterande
mätningar utföras.

4.2.5 Landbaserad mätstation

Den landbaserade mätstationen planeras bestå av en Profiler på någon typ av fundament eller
bro. Fundamentet skulle kunna anslutas till land med en bro eller flytbrygga för att underlätta
kontinuerligt underhåll och översyn. En annan lösning skulle kunna vara att transport till fun-
damentet sker med båt. Den fasta Profilern använder spänningen 230 V vilket gör det enkelt
att förse den med energi. Om en profiler placeras på ett fundament skulle den vara skyddad
från vågor och is och därför kunna vara ute året runt utan att skadas.

19Olof Bergstedt, Göteborg Vatten, 2018-04-19
20Elin Lavonen, Norrvatten, 2018-05-03
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4.2.6 Kostnader för alternativen

Tabell 6 visar var i Appendix specifikationer och kostnader för de olika förslagen hittas.

Tabell 6: Visar vart information om kostnader och specifikationer finns i Appendix.

Tabellnummer för Tabellnummer för
information om kostnad övriga specifikationer

Offline-sensorer 18 18
Jetfloatflotte 20 19
Boj 21 19
Landbaserad mätstation 22 19
Provtagningsledningar 23 19

4.2.7 Urvalsmatriser för kartläggning av skiktning

Tabell 7 visar resultat för alternativen till mätsystem för kartläggning av skiktning i urvalsmatris
1.

Tabell 7: Urvalsmatris 1 för kartläggning av skiktning. Ett kryss är ifyllt för varje parameter
som respektive alternativ kan mäta.

Parameter

Alternativ
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ar
Turbiditet
Vattenströmning
Temperatur x x x x x
Syre x x x x x
Konduktivitet x x x x x
Alger/klorofyll x x x x
Summa 3 4 4 4 4

Rankning 2 1 1 1 1

Tabell 8 visar resultat för alternativen till mätsystem för kartläggning av skiktning i urvalsmatris
2.
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Tabell 8: Urvalsmatris 2 för alternativen för kartläggning av siktning. För varje egenskap fylls
+, 0 eller - i beroende på hur väl kraven uppfylls.

Egenskap

Alternativ
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Underhåll + 0 - 0 +
Inköpspris + 0 0 - 0
Driftkostnad + 0 - - +
Vädertålighet + 0 - - +
Livslängd Ingen information Ingen information Ingen information Ingen information Ingen information
Energiförbrukning + Ingen information - 0 +

Summa 5 0 -4 -3 4

Rankning 1 3 5 4 2

Tabell 9 visar resultat för alternativen till mätsystem för kartläggning av skiktning i urvalsmatris
3.

Tabell 9: Urvalsmatris 3 för alternativen för kartläggning av skiktning. För varje egenskap
fylls +, 0 eller - i beroende på hur väl kraven uppfylls.

Egenskap
Sensor
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Kommunikationsmöjligheter - 0 0 0 +
Kalibrering + 0 - - -
Noggrannhet 0 + + + +
Upplösning 0 0 0 0 0
Detektionsgräns 0 0 0 0 0
Summa 0 1 0 0 1
Rankning 2 1 2 2 1

Tabell 10 visar de slutgiltiga poängen från alla urvalsmatriser. Det alternativ som får högst
poäng är provtagningsledningar och denna väljs till det bäst lämpade förslaget.
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Tabell 10: Slutgiltig bedömning för kartläggning av skiktning.

Alternativ Urvalsmatris 1 Urvalsmatris 2 Urvalsmatris 3 Summa Rankning
Offline-sensorer 3 5 0 8 2
Landbaseradmätstation 4 0 1 5 3
Jetfloat flotte 4 -4 0 0 5
Boj 4 -3 0 1 4
Provtagningsledningar 4 4 1 9 1

4.3 Varningssystem

4.3.1 Val av plattform

I denna del beskrivs de alternativ av mätsystem som tagits fram för utvärdering utifrån litte-
raturstudien. De plattformar som undersökts beskrivs nedan.

1. Flotte

2. Boj

3. Strängsystem - En schematisk bild av detta visas i figur 17.

Lovö vattenverk har haft en flotte i fem år för att mäta bland annat temperatur, konduktivitet,
turbiditet och klorofyll. De har haft problem med sin flotte då det har varit is som har dragit
ned flotten under vatten vilket har förstört mätutrustningen och även fågelavföring har utgjort
en risk för förstörelse av utrustningen21. Detta medför att en av de viktigaste faktorerna är
om plattformen kommer bli orubblig eller om den kommer tippa och riskera att förstöra sen-
sorerna. Parametern ”kvalitet på data” indikerar om mätvärdena som erhålls är lämpliga och
om de är brusiga. Kostnaderna som uppskattas är i relation till varandra vilket medför ett
företags inköpspris kan få ett sämre resultat i urvalsmatriserna bara för att de andra företagen
har billigare inköpspris.

Alla alternativ kräver någon form av underhåll. I samtal med Anders Tengberg, som jobbar på
företaget Aanderaa, är strängsystem relativt enkla att underhålla men kräver att en båt finns
tillgänglig. För alla alternativ finns risk för påväxt, men denna risk är betydligt mindre i sjöar
än i havet22.

Bojar kan vara instabila då vågor och vind tenderar att påverkar dem mer. Detta gör att
mätningarna kan bli brusiga23. Bojarna måste vara stabilt förankrade för att ge bästa möjliga
resultat.

21Niklas Strömbeck, Loude Consulting Of Sweden, 2018-04-16
22Anders Tengberg, Aanderaa, 24-04-2018.
23Niklas Strömbeck, Luode Consulting Of Sweden, 16-04-2018.
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Figur 17: Schematisk bild över det tänkta
strängsystemet. Den röda cirkeln representerar
en boj, den blåa kvadraten är datautrustning
som sänder ut sensorernas mätvärden online
och de orangea kvadraterna sensorer.

Företaget Aanderaa erbjuder ett färdigt
strängsystem, SeaGuard string. Detta alter-
nativ är dyrt, se tabell 25 i Appendix. En lös-
ning skulle kunna vara att använda en typ av
egenbyggt strängsystem som principiellt fun-
gerar på samma sätt, men till ett lägre pris.
Systemet skulle kunna bestå av en konstruk-
tion med till exempel ett fundament av be-
tong på botten som fästs till ett stort flöte.
Denna lösning har tidigare nämnts under av-
snitt 4.2.1 om kartläggning av skiktning. Det
finns dock inget färdigt förslag för att få da-
ta att sändas online. Om onlinekommunika-
tionen går att lösa är detta ett möjligt alter-
nativ för ett varningssystem. Hur ett egen-
konstruerat strängsystem skulle se ut har inte
undersökts i detalj i denna rapport, men om
alternativet anses vara av intresse kan ytterligare information samlas in. Det egenbyggda sträng-
systemet är tänkt att användas för de olika alternativen och därmed tas inte hänsyn till faktorer
gällande mätplattformen för dessa alternativ.

Ett förenklat kostnadsförslag för ett egenbyggt strängsystem bestående av boj med bärkraft
27 kg, betongankare/fundament på 1000 kg, schacklar (3 stycken) och rep på 30 meter finns i
tabell 24 i Appendix. Den totala kostnaden uppgår i 3272 SEK och kan då antas bli betydligt
billigare än ett SeaGuard system.

Tabell 11: Urvalsmatris för val av plattform för varningssystem. För varje egenskap fylls +,
0 eller - i beroende på hur väl kraven uppfylls.

Egenskap Plattform
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Istålighet - - +
Underhåll 0 0 0
Kostnad - 0 0
Kvalitet på data + 0 +
Summa -1 -1 2
Rankning 2 2 1

Resultatet från urvalsmatrisen i tabell 11 visar att de bästa alternativet enligt dessa bedöm-
ningsgrunder är ett strängsystem. System fästa på en boj eller en flotte utesluts.
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4.3.2 Produktinformation om sensorerna

I tabell 25-31 i Appendix visas produktinformation om sensorer från företagen Aanderaa, Camp-
bell Scientific, In-situ, TriOS, PME och Process Instruments. Tabellerna visar olika specifika-
tioner hos de olika sensorerna så att det är möjligt att jämföra dessa med varandra för att
sedan göra urvalsmatriserna. Nedan i tabell 12 kan det läsas om vilket företag och information
om deras sensorer, som finns i vilken tabell.

Tabell 12: Visar i vilken tabell i Appendix som information från respektive företag kan hittas.

Företag Tabell i Appendix:
Aanderaa 25
Campbell Scientific 27
In-situ 26, 28
TriOS 29
PME 30
Process Instruments 31

4.3.3 Urvalsmatriser för varningssystem

I tabell 13-15 visas urvalsmatriser för utvärdering av de olika företagens system. Betygsättningen
grundas på information från tabell 25-31 i Appendix med sensorernas produktinformation.
Slutsumman på de olika sensorerna leder till ett resultat som enligt urvalsmatriserna blir det
bästa utifrån de parametrarna som har undersökts. Alla system kommer att testas i alla tre
urvalsmatriser och sedan väljs det bästa alternativet utifrån det sammanvägda resultatet från
matriserna, se tabell 16.

Tabell 13: Urvalsmatris 1 för varningssystem. Ett kryss är ifyllt för varje parameter som
respektive alternativ kan mäta.

Parameter

Alternativ
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Turbiditet x x x x x x
Vattenströmning x x
Temperatur x x x x x x
Syre x x x x x x
Konduktivitet x x x x x x
Alger/klorofyll
Summa 5 4 4 4 5 4

Rankning 1 2 2 2 1 2
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Här visas resultatet på vilket sensorsystem som kan mäta flest parametrar. Som syns i matrisen
så kan inget system mäta alger/klorofyll. Det ses även att de sensorsystem som kan mäta flest
parametrar är SeaGuard string och Process instruments. Dessa två alternativ kan mäta 5 av 6
stycken parametrar.

Tabell 14: Urvalsmatris 2 för varningssystem. Här betygssätts kostnader för de olika systemen
och de olika betygen är +, 0, -, eller "ingen information".

Egenskap

Alternativ
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Underhåll - Ingen + Ingen Ingen Ingen
information information information information

Inköpspris - + + Ingen Ingen Ingen
information information information

Driftkostnad 0 + Ingen Ingen Ingen Ingen
information information information information

Vädertålighet + + + + + +
Livslängd + Ingen + + Ingen Ingen

information information information
Energiförbrukning 0 0 0 + - +

Summa 0 3 4 3 0 2

Rankning 4 2 1 2 4 3
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Tabell 15: Urvalsmatris 3 för varningssystem. Här betygssätts kvaliteten på mätningar för de
olika systemen och de olika betygen är +, 0, -, eller "ingen information".

Egenskap Sensor
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Kommunikationsmöjligheter + 0 + + Ingen +
information +

Kalibrering + + + + 0 -
Noggrannhet + + + + 0 +
Precision 0 0 0 0 + Ingen

information
Detektionsgräns 0 0 0 0 Ingen Ingen

information information

Summa 3 2 3 3 1 1

Rankning 1 2 1 1 3 3

I tabell 16 är poängen från respektive urvalsmatris och en slutgiltig summa på alla alternativ
inlagt. Tabellen visar även vilken ranking alternativen fick. Resultatet blev att det alternativet
som fick högst betyg enligt Pugh-matriserna är PMEs system och på andra plats kom alterna-
tivet In-situs system. In-situ väljs dock bort då det har för många ”Ingen information” enligt
flödesschemat i metoden.

Tabell 16: Slutgiltig bedömning av varningssystem, sammanställning av poängen som systemen
fått i de tidigare matriserna.

Alternativ Urvalsmatris 1 Urvalsmatris 2 Urvalsmatris 3 Summa Rankning
SeaGuard string 5 0 3 8 4
Campbell 4 3 2 9 3
PME 4 4 3 11 1
In-situ 4 3 3 10 2
Process instruments 5 0 1 6 6
TriOS 4 2 1 7 5
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5 Diskussion

5.1 Analys av S::candata

Nedan följer en diskussion om den använda metoden och sedan diskuteras alla diagram som
presenterats i resultatdelen. Observationer av samband och trender har gjorts visuellt och ingen
statistisk trendanalys har utförts numeriskt.

5.1.1 Metoden

Den metod som använts vid analysen kan ses som framgångsrik då allt material som önskades
framställdes. Innan arbetet påbörjades kändes inte dataformatet på S::can till. Åtgärder följde
sedan för att importera MatLab, dessa beskrivs i Appendix. Andra metoder för att konstruera
diagrammen finns säkerligen, men metoden som användes här anses vara tillräckligt bra för att
uppnå målet med analysen. Alla önskade diagram framställdes.

Eftersom överskådliga trender skulle upptäckas användes väderdata från endast en station. För
en mer omfattande studie skulle väderdata behöva hämtas från flera närliggande stationer. Me-
delvärde skulle sedan kunna extrapoleras över en större yta.

Som förväntat uppstod många problem när en stor mängd data skulle behandlas. Det största
problemet var att data från S::can var sparad i ett okonventionellt format som MatLab inte
kunde läsa. Data från de tre första åren (2010-04-11 till 2013-09-07) var helt oanvändbar och
uteslöts därför från analysen. MatLab läste filerna som en stor textfil och kunde inte särskilja
data i olika kolumner.

Gällande automatisering av analysprocessen tog det lång tid att hitta lösningar till alla problem.
När ett problem väl var löst och det fanns ett fungerande script var MatLab ett bra verktyg
för att automatisera databehandlingen. Över 800 filer kunde bearbetas i ett och samma script
vilket tog cirka 2 minuter att köra.

5.1.2 Framställda diagram

I figur 6 visas nederbörden över tid. I figuren visas att nederbördsmängden är stor varje sen-
sommar och höst för att sedan minska under vintermånaderna. Detta är väntat då nederbörds-
mängder under vintermånaderna i största mån är i fryst form.

I figur 7 visas vattenföringen över tid. Det syns tydligt att vattenföringen är hög under vintern,
kulminerar i vårfloden, avtar sedan under sommaren och är slutligen som lägst under sensom-
maren/hösten. Detta är förväntat med tanke på snösmältningen under våren och att det finns
en viss fördröjning tills nederbörden under sensommar/höst når sjön från dess avrinningsom-
råde.
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I figur 8 visas hur vattenståndet förändras över tid. Det uppskattade medelvattenståndet i Mä-
laren över åren 2013 till 2017 ligger kring 84 centimeter. Vattenståndet är som högst under
vinter och vår och som lägst under sommar och höst. Ett tydligt samband visas mellan vatten-
föring och vattenstånd. Det stämmer även bra överens med snösmältningen under våren och
den höga avdunstningen under sommaren. Det är dock inte det helt naturliga vattenståndet
eftersom Mälaren är reglerat.

Det fanns en del egenskaper gemensamt för alla parametrar mätta av S::can. För det första
så saknades data helt mellan 22 och 31 maj 2015 samt mellan 25 januari och 24 juli 2016
för alla parametrar. Varför data saknas under tidsperioden finns det ingen förklaring till. Från
samtliga parametrar raderades extremvärden från den 18 och 22 maj 2015, se tabell 17. Alla
parametervärden visade extremvärden vid samma tidpunkter vilket indikerar att behandlingen
av sensorn förändrats. Norrvatten säger att det kan bero på att sensorn rengjordes precis vid
mättillfället enligt Lavonen från Norrvatten24. Se figur 5 för jämförelse mellan diagram med
och utan extremvärden. Inga negativa effekter på analysunderlaget förmodas ha uppstått på
grund av borttagning av extremvärden.

All data från S::can (figur 9 och 10 i rapporten samt 19 och 20 i Appendix) följer samma trend
vilket innebär minskade halter av alla parametrar över tid. Det är rimligt att alla parametrar
är starkt korrelerade då de alla har kopplingar till vattnets grumlighet. Den troligaste orsaken
till den dalande trenden är att det har varit torka de senaste åren. Torrare klimat leder till
minskad halt TOC och COD, som i sin tur påverkar färgen på vattnet och UV-absorbansen.

Gemensamt för samtliga parametrar (figur 9 och 10 samt 19 och 20 i Appendix) är också att
vår och sommar har högre värden än höst och vinter. Därmed bildas en återkommande årstids-
fluktuation i grafernas utseende. Den skarpa nedgången under hösten kan förklaras av bytet av
vattenintagningsdjup då Norrvatten använder intaget på 22 meters djup på sommaren och på
4 meters djup på vintern. Det förväntade resultatet var lägre värden av samtliga parametrar
under hösten och vintern. Detta stämmer väl överens med väderdata. Algblomningen på som-
maren och omrörningen i sjön spelar roll för de högre värdena. Allt detta gemensamt förklarar
årstidsfluktuationerna i data.

Den enda kurvan som markant skiljer sig från de andra är den för turbiditeten, se figur 9.
Turbiditeten bör skilja sig något från de andra då den beror av omrörning i sjön i en större
utsträckning men i stort förväntades den följa samma mönster. Som visas i figur 11 skiljer de
sig åt fram tills november 2014. Den mest troliga förklaringen är att en kalibrering har skett
av S::can (röd pil figur 9) runt 5 november 2014. Under den senare delen av mätperioden tycks
turbiditeten följa de andra parametrarnas mönster relativt väl med högst värden under vår och
sommar. Värden från perioden innan den misstänkta kalibreringen (röd oval figur 9) ses som
opålitliga då de ligger på en mycket lägre nivå än efteråt.

Studie av figur 12 visar att hög nederbörd i november följdes av en ökning av TOC med en viss
fördröjning i S::cans data. Fördröjningen beror förmodligen på att det tar ett tag för vattnet

24Elin Lavonen, Norrvatten, 2018-05-03
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som för med sig TOC från avrinningsområdet att komma fram till vattenverket. Det visas även
att regntoppar i januari och mars gav utslag med cirka en månads fördröjning i TOC-toppar.

Ett visst samband visas i figur 13 där TOC jämförs med vattenståndet i Mälaren. Då vat-
tenståndet sjunker på hösten minskar TOC med en mindre fördröjning än vid nederbördens
påverkan. Topparna i vattenståndet efter hösten korrelerar med att TOC-halten ökar. Det tyd-
ligaste sambandet mellan vattenstånd och TOC-halt visas under snösmältningen. Detta beror
förmodligen på att den ökade mängden vatten orsakar en ökad mängd partiklar i sjön.

5.1.3 Framtiden i Mälaren

Mälaren står inför förändringar. Sveriges medeltemperaturen förväntas att öka med minst 2
◦C innan år 2070 (SMHI u.å.). Den globala temperaturökningen leder bland annat till en ökad
havsnivå på hela klotet och mer biomassa i vattendrag. Någonting att räkna med är att flöden
och vattenstånd kommer fluktuera mer och det kommer troligen att bli perioder med mer torka
och andra perioder med större vattenmängder. (Delpla et al. 2009)

Framtida förändringar innebär att diagrammen som presenterats i resultatet skulle kunna kom-
ma att se annorlunda ut framöver. Diagram relaterade till vattenstånd och nederbörd kommer
troligen att få större spridning mellan topparna på grund av att torka och översvämningar ökar.
Enligt SMHI kommer nederbörden inte öka extremt innan år 2100 men under både sommar
och vinter väntas mer nederbörd än dagsläget (SMHI u.å.). Om avrinningen ökar på grund
av ökad nederbörd kan även turbiditet, absorbans och TOC-halter öka samtidigt som färgen
på vattnet kan förändras på grund av den ökade mängden material som transporteras med i
avrinningen. Det finns indikationer på att det kan bli en ökad mängd biomassa vilket skulle
kunna leda till en högre COD-halt, då det finns en högre halt organiskt material i vattnet.
Frågan om det potentiellt skulle gå att se dagslägets årstidsvariationer även i framtiden är svår
att svara på. Troligen kommer det vara mer markanta årstidsvariationer med mer extrem torka
under sommaren och högre flöden under vårfloden och en strängare vinter.

5.2 Kartläggning av skiktning

Hur de olika alternativen rankades efter bedömningen visas i listan nedan.

1. Mäta på befintliga provtagningsledningar

2. Offlinesensorer

3. Landbaserad mätstation

4. Flotte från Jetfloat och boj

Utifrån det bedömningssystem som användes är det bästa alternativet att mäta på befintliga
provtagningsledningar inne i verket. Det är initialt en relativt dyr lösning, (se Appendix för
kostnader), men när den väl är installerad är den enkel att utföra underhåll på vilket ger lägre
underhållskostnader än övriga alternativ. Eftersom ledningarna är lokaliserade inne på verket är
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mätsystemet lätt att komma åt i jämförelse med de andra alternativen som i många fall kräver
en båttur på Mälaren. En nackdel med att mäta på de befintliga provtagningsledningarna är
att data från endast fem djup kan samlas in och att de andra förslagen med onlinesensorer ger
en mer heltäckande bild av skiktningen.

Det mätsystem som kvalar in på andra plats i utvärderingsmatriserna är att samla data med
ett offlinesystem. Den stora fördelen med detta system är att det är betydligt billigare än övriga
alternativ (se Appendix för kostnader). Offlinesensorerna har inte samma mätnoggrannhet som
den multisensor som används för övriga alternativ. Små temperaturskillnader på mindre än 0.1
◦C kan inte detekteras och sensorn har en tidsfördröjning på cirka 5 minuter vilket gör att den
inte kan registrera snabba temperaturförändringar. Om syftet endast är att få en ungefärlig bild
av hur skiktningen och syreförhållandena ser ut under en viss tidsperiod skulle mätsystemet
med offlinesensorer vara användbart. Mätresultaten skulle sedan kunna ligga till grund för mer
omfattande undersökningar av skiktningen om det anses relevant.

Det mätsystem som kom på tredjeplats i utvärderingen var den landbaserade Profilern. Det
krävs ytterligare utredning angående var den skulle placeras för att samla mest relevant data.
Kostnaden för att bygga själva fundamentet har heller inte räknats med i kostnadskalkylen.
Alternativen flotte från Jetfloat, boj och landbaserat mätsystem har samma typ av multisensor
och fick alltså samma resultat i urvalsmatris nummer 1 och 2, se tabellerna 7 och 8. Det som
skiljer dessa förslag åt är kostnaderna för själva plattformarna och underhåll.

5.3 Varningssystem

I valet av den mest lämpade plattformen blev resultatet strängsystem. Som tidigare har beskri-
vits i resultatdelen 4.3 skulle det bli dyrt att använda helhetslösningen från SeaGuard string.
Det är fördelaktigt att ha ett system under vattenytan för att undvika båttrafik samt att sen-
sorerna blir förstörda av isen under vintern. Ett alternativ skulle kunna vara en enklare typ
av system beståendes av en betongtyngd på sjöbotten och ett flöte som sammanbinds av ett
rep eller dylikt. Sensorerna fästs sedan längs med detta rep på olika djup. Det skulle innebära
samma princip som för SeaGuard string. I den här rapporten har detta inte undersökts mer
ingående och förutsättningar för en sådan konstruktion kan vara för svåra på grund av yttre
faktorer såsom hur sjöbotten ser ut. Det kan uppstå problem som inte kunnat förutses och för
att kunna veta vad som krävs behövs en mer ingående analys av platsen och vilka metoder som
skulle kunna användas för att fästa sensorerna. Det har alltså inte gjorts en helhetsbedömning
av dessa förutsättningar och detta behöver has i åtanke i bedömning hur bra alternativet i
praktiken är.

Det bästa alternativet för ett varningssystem blev ett egenbyggt strängsystem med sensorer
från företaget PME. Det är bra att ha i åtanke att det varningssystem som valdes utgår från
parametrar som ansetts som viktiga och att det resultatet inte är en absolut sanning. Många
parametrar som valdes kunde inte hittas för vissa sensorföretag till exempel på grund av att
inget svar ficks från E-post och att ingen information gavs på hemsidan vilket inte nödvän-
digtvis betyder att företagens sensorer är sämre. Det blev nödvändigt att filtrera bort dessa
företag för att kunna ge ett faktabaserat förslag. Som tidigare nämnt bestämdes det att alla
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parametrar skulle viktas lika. Förmodligen är det lämpligt att vikta parametrarna olika, men
det är värt att nämna att med brist på tid, kunskap och erfarenhet inom detta specifika område
ansågs att vikta parametrarna lika som en acceptabel lösning.

6 Slutsats
Efter analys av S::can-data kan det konstateras att tydliga årstidsvariationer förekommer i de
parametrar som S::can mäter (turbiditet, färg, UV, TOC och COD). Dessa variationer beror
troligen på byte av intagsdjup för inkommande råvatten i kombination med att sommarperioder-
na har högre algblomning och övrig biologisk aktivitet, mer avrinning, omrörning, avdunstning
och mer förändringar i vattenstånd och vattenföring.

Fem olika alternativ för att kartlägga skiktning i Mälaren utvärderades i urvalsmatriserna.
Resultatet blev att det bästa alternativet skulle vara att mäta på befintliga provtagningsled-
ningar inne på verket. Endast ett poäng skilde dock det bästa alternativet från det näst bästa
alternativet som var att samla in data med offlinesensorer. Det alternativet skulle vara mer
kostnadseffektivt, men det innebar också en lägre mätnoggrannhet och en låg kapacitet att
registrera snabba temperaturförändringar. De skapar också extra arbete att åka ut på Mälaren
med båt för att hämta data vilket inte behövs om provtagningsledningar används.

Efter att ha använt metoden och urvalsmatriser för varningssystem så ansågs det bästa al-
ternativet vara sensorer från företaget PME i kombination med ett egenbyggt strängsystem.
Det går dock att diskutera om hur rimliga parametrarna i urvalsmatrisen var och hur brist på
information kan ha påverkat valet av företag. För bättre bedömning skulle mer kunskap och
tid behövas.
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7 Appendix

7.1 Tabeller och figurer

Det kommando som användes vid byte av tecken på filerna visas i figur 18

Figur 18: Skärmdump på kommando-tolken i Windows och kommandot som användes för
teckenbyte.
De datapunkter som plockades bort i rådatan visas i tabell 17

Tabell 17: Avvikelser och extremvärden i data som raderades.

Datum Klockslag Typ av fel

2015-05-08 10:50 Failure, NaN
2015-05-18 00:26 Failure, NaN
2015-05-18 19:12 Extremvärden
2015-05-18 19:38 Extremvärden
2015-05-22 06:52 – 07:10 (10st) Extremvärden
2015-06-11 02:52 Failure, NaN
2015-06-14 20:02 Failure, NaN
2015-06-28 19:04 Failure, NaN

Figur 19 visar COD-halten mätt i mg/l mot tiden i månader och år, uträknad från data från
S::can.
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Figur 19: COD-halten mätt i mg/l mot tiden i månader och år, uträknad från data från S::can.

Figur 20 visar färgen på vattnet mätt i mgPt/l (milligram platinum per liter) mot tiden i
månader och år, data från S::can.

Figur 20: Färgen på vattnet mätt i mgPt/l mot tiden i månader och år, data från S::can.

Produktinformation för de tre offline-sensorer som undersöks visas i tabell 18. Informationen
är hämtad från återförsäljares hemsidor.
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Tabell 18: Produktinformation om HOBO U24-001 (Onset u.å.), HOBO MX-2003 (AB 2017)
och MiniDOT (PME u.å.). Batteritiden är beräknad för mätning varje minut.

Sensorer HOBO U24-001 HOBO MX2203 MiniDot
Parameter Temperatur Konduktivitet Temperatur Syrehalt Temperatur

Noggrannhet 0.1◦C 3% eller 5 µS\cm 0.2◦C-0.25◦C 5% eller 3 mg\L 0.1◦C
Upplösning 0.01 ◦C 1 µS\cm 0.01 ◦C 0.01 mg\L 0.01 ◦C
Maxdjup 70 meter 122 meter 100 meter
Mätspann 0◦C-36◦C -20 ◦C-50◦C 0-150% mättnad 0◦C-35◦C

Drift Ingen information <3%\år <0.1◦C\år Ingen information
Elförsörjning 3.6 V lithium 3 V lithium 2 AA lithium

batterier batterier batterier (användare kan byta)
Batteritid 3 år 3-5 år 1 år
Inköpspris Ingen information 1250 SEK 14.590 SEK

Kommunikation HOBO BASE-U-4/U-DTW-1 HOBOmobile app Ingen information

Tabell 19 visar specifikationer för sensorn EXO2 (YSI 2018).

Tabell 19: Produktinformation för sensorn EXO2

Sensor EXO2
Parameter Temperatur Konduktivitet Syrehalt Klorofyll

Noggrannhet 0.01◦C ±0.5% eller 0.001mS/cm 0-20mg: ±0.1mg/L eller 1% R2>0.999
20-50mg:±0.5 %

Upplösning 0.001 ◦C Ingen information 0.01 mg/L 0.01 µ/L Chl, 0.01 RFU
Mätspann -5 ◦C-35◦C 0-200 mS/cm 0-50 mg/l 0-400 µ/ Chl, 0-100 RFU
Maxdjup 250 meter
Drift Ingen information

Elförsörjning 8 C cell batterier
Batteritid Ingen information
Inköpspris 170 000 SEK

Kommunikation Bluetooth, Utsignal : USB, RS-232, SDI-12 with DCP-SOA.

Tabellerna nedan visar kostnad för de olika alternativen för kartläggning av skiktning25 26

Tabell 20: Kostnader för Jetfloatflotte

Kostnad (SEK)
Flotte inklusive montering 78 949
Profiler för flotte med EXO2-sond 670 000
Kabel och transformator 50 000
Underhållning 100 000/månad
Omformatering av data 50 000
Frakt, hantering och installation 50 000
Summa 998 949

Tabell 21: Kostnader för boj

Kostnad (SEK)
Boj med EXO2-sond 850 000
Kabel + transformator 50 000
Underhåll av profilers 50 000 /månad
Omformatering av data 100 000
Frakt, hantering och installation 50 000
Förankring av boj inklusive materialkostnader 50 000
Upptagning av boj under vintern 20 000
Summa 1 170 000

25Thomas Olheden, Jetfloat, 2018-04-28
26Niklas Strömbeck, Loude consulting, 2018-04-28
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Tabell 22: Kostnader för landbaserad mätstation

Kostnad (SEK)
Landbaserad profiler 500 000
Kabel + transformator 50 000
Underhåll av profilers 50 000 /månad
Omformatering av data 100 000
Frakt, hantering och installation 50 000
Summa 750 000

Tabell 23: Kostnader för provtag-
ningsledningar

Kostnad (SEK)
5 sonder inne i verket 830 000
Summa 830 000

Tabell 24 visar kostnader för delar till ett egenbyggt strängsystem. Prisen är för en boj (Fan-
toy u.å.), en betongankare/fundament (Båtbryggan u.å.), schacklar som är 16 mm (Erlandsons
Brygga u.å.) samt ett rep med längd på 30 meter och bredd på 10 mm(Bygg-Ole u.å.).

Tabell 24: Uppskattat kostnadsförslag till ett egenbyggt strängsystem

Material Boj Schackel Rep Fundament Total kostnad
Pris 875 SEK 108 SEK/3st 209 SEK 2080 SEK 3272 SEK

Tabell 25 visar information om sensorer från Aanderaa. Dessa är Oxygen optode 4330 (Aande-
raa 2018b), Conductivity Sensor (Aanderaa 2018a), Turbidity Sensor 4112 (Aanderaa 2018e),
SeaGuardII DCP (Aanderaa 2018c) och SeaGuard WTR (Aanderaa 2018d).

Tabell 25: Produktinformation för sensorer från Aanderaa

Sensor Oxygen optode 4330 Conductivity Sensor Turbidity Sensor 4112 SeaGuardII DCP Seaguard WTR
Parameter Syre Konduktivitet Turbiditet Strömriktning/flöde Djup, tryck

Noggrannhet 8 µM or 5% ±0.05 mS/cm <2% 0.3 cm/s or ±1.5% ±0.02% FSO
Upplösning <1 µM 0.002 mS/cm Ingen information 0.1 cm/s 0.0001% FSO
Mätspann 0–500 µM 0–75 mS/cm 0-125 FTU 0-500 cm/s 0-400 kPa
Maxdjup 6000 meter 6000 meter 300 meter 300 meter 30 meter
Drift long-term stability stable measurement Ingen information Ingen information Low maintenance needs

Kalibreringsbehov <1 år <50 år 2 år Ingen information
Elförsörjning 5-14 V DC 5-14 V DC 7-20 V DC 12-30 V DC 6-14 V DC
Batteritid Ingen information
Inköpspris 21 600 SEK 18 900 SEK 18 500 SEK 64 700 SEK 25 100 SEK

Kommunikation AiCaP CANbus, RS-232
Kabellängd 100-200 m
Totalkostnad 325 000 - 506 000 SEK
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Tabell 26: Produktinformation för Aqua TROLL 500 Multiparameter Sonde (In-Situ 2018a)

Sensor Aqua TROLL 500 Multiparameter Sonde
Parameter Temperatur Konduktivitet Syrehalt Turbiditet

Noggrannhet ±0.1◦C ±0.5% ±0.1 mg/L ±2% or ±2% NTU, FNU, w.i.g
1 µS/cm vid 0-100.000 µS/cm fattar inte vad som står ovanför

Upplösning 0.01◦C 0.01 µS/cm 0.01 mg/L 0.01 NTU (0-1.000)
Mätspann -5◦C-50◦C 0 to 350.000 µS/cm 0 to 8 mg/L 0 – 4.000 NTU
Maxdjup 350 m
Drift 3 år

Kalibreringsbehov 3 år
Elförsörjning 8-36 V DC (likspäning)
Batteritid Ingen information
Inköpspris Ingen information

Kommunikation RS485/MODBUS, Wireless TROLL Com, Bluetooth®
Kabellängd 1219 m

Tabell 27 visar produktinformation från företaget Campbell Scientific. Tabellen innehåller sen-
sorerna OPTOD, C4E: Conductivity/Salinity,och OBS-3+ med OBS30027.

Tabell 27: Produktinformation för sensorer från Campbell Scientific

Sensor OPTOD C4E: Conductivity/Salinity OBS-3+ och OBS300
Parameter Syre Konduktivitet Turbiditet

Noggrannhet +/- 0,1mg/L % ±1% av hela mätspannet 2% vid avläsning
Upplösning 0,01 0,01 till 1 enligt mätspänn Ingen information
Mätspann 0–20 mg/L 0–200 mS/cm 0-4000 NTU
Maxdjup Ingen information Ingen information Ingen information
Drift Ingen information Ingen information Ingen information

Kalibreringsbehov Några år om dem hålls rena och inte störs
Elförsörjning 5-12 volt 5-14 V DC 5-15 V DC
Batteritid Ingen information
Inköpspris 7200 SEK 5600 SEK 12 100 SEK

Kommunikation CR300 DATALOGGER (-40 to +70C)
Kabellängd 15 m
Totalkostnad 25900 kr

27Richard Addison, Campbell Scentific, 2018-05-14
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Tabell 28: Produktinformation för Aqua TROLL 100 Data Logger (In-Situ 2018b)

Sensor Aqua TROLL 100 Data Logger
Parameter Temperatur Konduktivitet

Noggrannhet ±0.1◦C ± 0.5% eller
1 µS/cm (≤80.000)

Upplösning 0.01◦C 0.1 µS/cm
Mätspann -5◦C-50◦C 0-100.000 µS/cm
Maxdjup 341 m
Drift 5 år

Kalibreringsbehov 12-18 månader
Elförsörjning 8-36 VDC
Batteritid 5 år eller 200.000 mätningar
Inköpspris Ingen information

Kommunikation VuSitu Mobile App, HydroVu Data Services
Kabellängd 1219 m

Tabell 29: Produktinformation för sensorer från TriOS (TriOS 2018)

Sensor Dissolved oxygen sensor digital 90S5311X0 TCon 80S400000 NEPH Turbidity Clear Water
Parameter Syre Konduktivitet Turbiditet

Noggrannhet ±0.1 mg/l ±1 µS ±1%
Upplösning Ingen information Ingen information 0.01 NTU
Mätspann 0-20 mg/l 0-20000µS 860 nm (våglängd)
Maxdjup Ingen information
Drift Ingen information

Kalibreringsbehov var 24:de månad var 4:de vecka Ingen information
Elförsörjning 12-14 V DC (±10%) 12-14 V DC (±10%) 12-24 V
Batteritid Ingen information
Inköpspris Ingen information

Kommunikation MODBUS RTU MODBUS RTU Ingen ionformation
Kabellängd 0.3m,2m,10m,25m 0.3m,2m,10m,25m 0.3m,2m,10m,25m

Tabell 30: Produktinformation för Mantra + Water Quality Sonde (Water probes 2018)

Sensor Mantra + Water Quality Sonde 30’
Parameter Temperatur Konduktivitet Syrehalt Turbiditet

Noggrannhet 0.1 ◦C ±0.5 % vid avläsning av ±0.001 0.1 2% vid avläsning eller 0.2
Upplösning 0.01 Fyra siffror med max en decimal 0.01 Fyra siffror med max två decimaler
Mätspann -5 till 50 ◦C 0 till 5000 µS/cm 0-50 mg/l 0-5000 FNU
Maxdjup 200 m
Drift Ingen information

Elförsörjning 8 C cell batterier
Batteritid Ingen information
Inköpspris 117 600 SEK

Kommunikation RS-232, SDI-12, USB eller Bluetooth

Tabell 31 visar specifikationer om sensorer från företaget Process Instruments (Pi). Dessa sen-
sorer är OxySense (Process instruments u.å.[b]), TurbSense (Process Instruments u.å.), Con-
ductiSense (Process instruments u.å.[a]) och StreamerSense (Process instruments u.å.[c]).
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Tabell 31: Produktinformation för sensorer från Pi.

Sensor Pi Oxysense Pi TurbSense Pi ConductiSense Pi StreamerSense

Parameter Syre Turbiditet Konduktivitet Strömriktning

Noggrannhet ±0.1 mg/l vid 0-8 mg/l <1% ±20 µS/cm Ingen information

Upplösning ±0.2 vid 8-20 mg/l 0.01 NTU Ingen information Ingen information

Mätspann 0-50 mg/l, 0-200% 0-1000 NTU eller 0.01-2000 mg/l 0.5-2000 mS/cm2 1-19 l/min

Maxdjup/maxtryck Ingen information Ingen information 10 Bar Ingen information

Drift Ingen information Självrengörande via automatisk vattenströmning Ingen information Ingen information

Kalibreringsbehov 3-36 månader Ingen information Ingen information Upp till 12 månader

Elförsörjning Ingen information Ingen information Ingen information 110 V AC, 60 Hz

Batteritid Ingen information

Inköpspris Ingen information

Kommunikation Ingen information

Kabellängd Ingen information

Figur 21: Karta över vart nederbördsdata blivit insamlad ifrån, (SMHI 2018c)

Figur 22: Karta över vart vattenföring- och vattenståndsdata blivit insamlad ifrån. Platsen är
utmarkerad med en lila prick, (SMHI 2018b)
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7.2 Utförlig förklaring till S::cans databehandling

Till att börja med så innehöll alla filnamn understreck och filerna kunde då inte öppnas i
MatLab. Eftersom det rör sig om nästan 1000 filer som måste byta namn, användes komman-
dotolken för att byta ut alla understreck till bindestreck, se figur 18.

MatLab kunde nu öppna filerna men läste värdena i filerna som text istället för numeriska
värden. Detta på grund av att filerna använder sig av kommatecken istället för punkter. För
att försöka åtgärda det problemet implementerades ett script som bytte ut alla kommatecken
till punkter, se appendix.

MatLab läste dock fortfarande filerna som text efter bytet från kommatecken till punkter.
MatLab-funktionen str2double implementerades då för att göra om texten som blir inläst till
numeriska värden och dessa sparas i separata vektorer.

Nästa problem som uppstod var att kolumnerna för turbiditet och UV-absorbansen i datafi-
lerna bytte plats halvvägs igenom tidsserien. Detta berodde förmodligen på omprogrammering
av mätinstrumentet vid insamlingen av data. Problemet åtgärdades genom att först ta reda på
vilka filer som var strukturerade på lika sätt och sortera dem i mappar. Sedan anpassas scriptet
efter vilken mapp som öppnas.

Efter många olika steg i bearbetning av data kunde första plotten göras med S::candata mot
tiden. För att plotta tiden användes funktionen datenum och sedan datetick. Den första test-
plotten syns i figur 5. Här ser man extremvärden som tydligt avviker från resten av datan.

För att kunna läsa av data på ett bra sätt togs extremvärden bort. Alla extremvärden för
S::candata låg i maj/juni 2015, se tabell 17. Detta ledde till en misstanke om att ett sensorfel
eller misskötsel kunde ligga till grund för de avvikande värdena. Eftersom extremvärdena fö-
rekom under ca 10 minuter och att data efter extremvärdena saknas i några dagar, så var det
antingen att sensorn tagits upp ur vattnet och mätningar fortsatts göra ovanför vattenytan tills
den slutligen stängdes av några dagar, eller att något allvarligt fel upptäcktes och behövdes
åtgärdas, vilket tog några dagar.

För att hitta de exakta tidpunkterna då extremvärdena uppstod användes funktionen find
på de värden som var extrema och sedan relaterades det till vilken tidpunkt de inträffade.
Extremvärdena inföll den 18 och 22 maj 2015, dessa värden raderades. Sedan saknades data
från 22 till 31 maj 2015. Det var även några tillfällen då det saknades data p.g.a sensorfel. Allt
som raderades dokumenteras i tabell 17.
När både SMHIs referensdata och data från S::can blivit importerade till MatLab på ett fun-
gerande sätt beräknades dagsmedelvärden för alla parametrar från S::can, se appendix för
MatLab-script. Sedan påbörjades analysen av data i form av plottar som presenteras i resul-
tatkapitlet.

Utöver detta laddades även spektrofotometrisk-rådata in för endast ett fåtal dagar. Detta i
syfte att visa det våglängdsspektrum som S::can mäter för sina beräkningar och hur det kan
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skilja sig vid olika tidpunkter på året.

7.3 MatLabscript

7.3.1 MatLabscript som användes för att byta alla kommatecken till punkter.
Filen heter punktloop.m

1 % Scr i p t f o r a t t kunna byta ut komman mot punkter i a l l a f i l e r pa en
och

2 % samma gang
3

4

5 % Anger i v i l k en mapp f i l e r n a f i n n s
6 myFolder = 'C:\ Skola \ kandidat \ scan\PAR\2016−07−24 t i l l 2017−03−23 ' ;
7 % Kol la r sa a t t mappen f a k t i s k t f i n n s
8 i f ~ i s d i r (myFolder )
9 errorMessage = s p r i n t f ( ' Fol jande mapp f i n n s e j : \ n%s ' , myFolder ) ;

10 u iwa i t ( warndlg ( errorMessage ) ) ;
11 r e turn ;
12 end
13 % Far en l i s t a med a l l a f i l e r i mappen med onskvard f i l a n d e l s e
14 f i l e P a t t e r n = f u l l f i l e (myFolder , ' ∗ . par ' ) ; %Den onskvarda

f i l a n d e l s e n
15 t h eF i l e s = d i r ( f i l e P a t t e r n ) ;
16 f o r k = 1 : l ength ( t h eF i l e s )
17 baseFileName = th eF i l e s ( k ) . name ;
18 fu l lF i l eName = f u l l f i l e (myFolder , baseFileName ) ;
19 f p r i n t f (1 , 'Now read ing %s\n ' , fu l lF i l eName ) ;
20

21 % Kor s c r i p t f o r a t t byta ut a l l a komman t i l l punkter
22 comma2point_overwrite ( fu l lF i l eName ) ;
23

24 end

7.3.2 MatLabfunktion som användes i scriptet punktloop.m

1 f unc t i on comma2point_overwrite ( f i l e s p e c )
2 % rep l a c e s a l l occurences o f comma (" , " ) with po int ( " . " ) in a

text− f i l e .
3 % Note that the f i l e i s overwr i t ten , which i s the p r i c e f o r high

speed .
4 f i l e = memmapfile ( f i l e s p e c , ' wr i t ab l e ' , t rue ) ;
5 comma = uint8 ( ' , ' ) ;
6 point = uint8 ( ' . ' ) ;
7 f i l e . Data ( t ranspose ( f i l e . Data==comma) ) = point ;
8 %%% de l e t e ( f i l e )
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9 end

7.3.3 MatLabscript som användes för att plotta alla diagram i resultatdelen, filen
heter plottar.m

1 % P l o t s c r i p t e t
2

3 % Sparar datum som numeriska varden f o r a t t u r s k i l j a de o l i k a
dagarna f ran

4 % varandra
5 d = datenum(T, ' yyyy .mm. dd ' ) ;
6

7 % Beraknar dagsmedelvarde och sparar p l a t s en f o r datum i "d" som en
vektor

8 [ uniqueDays , idxToUnique , idxFromUniqueBackToAll ] = unique (d) ;
9 turbmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,TURB, [ ] , @mean) ;

10 uvmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,UV, [ ] , @mean) ;
11 fargmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,FARG, [ ] , @mean) ;
12 tocmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,TOC, [ ] , @mean) ;
13 codmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,COD, [ ] , @mean) ;
14 SUVA = (uvmean . / tocmean ) . ∗ 2 0 ; %Sp e c i f i k UV−absorbans med r a t t enhet
15

16 % Sparar nederborden som numeriska varden
17 nedermean = st r2doub l e ( neder ( 1 : end , 2 ) ) ;
18

19 % Sparar datumen f ran e x c e l f i l e r n a som en datenum−vektor
20 z=datenum( neder ( 1 : end , 1 ) , 'yyyy−mm−dd ' ) ;
21 date2=da t e s t r ( z , ' yyyy .mm. dd ' ) ;
22

23

24

25 %−−−−−−−−−−−−Plottar−−−−−−−−−−−−−
26

27 t i c k1 = [ 2013 , 9 , 1 ; 2014 ,1 , 1 ; 2014 ,5 , 1 ; 2014 ,9 , 1 ;
28 2015 ,1 , 1 ; 2015 ,5 , 1 ; 2015 ,9 , 1 ; 2016 ,1 , 1 ;
29 2016 ,5 , 1 ; 2016 ,9 , 1 ; 2017 ,1 , 1 ; 2 0 17 , 5 , 1 ] ;
30

31 t i c k2 = datenum( t i c k1 ) ;
32

33 f i g u r e %TOC och t u r b i t i t e t
34 yyax i s l e f t
35 p lo t ( s ( idxToUnique ) , tocmean )
36 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
37 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
38 g r id on
39 g r id minor
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40 x l ab e l ( 'Tid ' )
41 y l ab e l ( 'TOC (mg/ l ) ' )
42 hold on
43 yyax i s r i g h t
44 p lo t ( s ( idxToUnique ) , turbmean )
45 y l ab e l ( ' Turb id i t e t (FTUeq) ' )
46

47 f i g u r e %COD och f a r g
48 yyax i s l e f t
49 p lo t ( s ( idxToUnique ) , codmean )
50 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
51 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
52 g r id on
53 g r id minor
54 x l ab e l ( 'Tid ' )
55 y l ab e l ( 'COD (mg/ l ) ' )
56 hold on
57 yyax i s r i g h t
58 p lo t ( s ( idxToUnique ) , fargmean )
59 y l ab e l ( 'Farg (mgPt/ l ) ' )
60

61 f i g u r e %TOC och UV
62 yyax i s l e f t
63 p lo t ( s ( idxToUnique ) , tocmean )
64 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
65 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
66 g r id on
67 g r id minor
68 x l ab e l ( 'Tid ' )
69 y l ab e l ( 'TOC (mg/ l ) ' )
70 hold on
71 yyax i s r i g h t
72 p lo t ( s ( idxToUnique ) , uvmean)
73 y l ab e l ( 'UV ( abs 5cm) ' )
74

75 f i g u r e %Nederbord
76 p lo t ( z , nedermean )
77 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
78 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
79 g r id on
80 g r id minor
81 x l ab e l ( 'Tid ' )
82 y l ab e l ( 'Nederbord (mm) ' )
83

84 f i g u r e %Vatten fo r ing
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85 p lo t ( z , f o r i n g )
86 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
87 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
88 g r id on
89 g r id minor
90 x l ab e l ( 'Tid ' )
91 y l ab e l ( ' Vatten fo r ing (m^3/ s ) ' )
92

93 f i g u r e %Vattenstand
94 p lo t ( z , stand )
95 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
96 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
97 g r id on
98 g r id minor
99 x l ab e l ( 'Tid ' )

100 y l ab e l ( 'Vattenstand (cm) ' )

7.3.4 MatLabscript som användes för att mata in all data som sedan plottades i
resultatdelen, filen heter data.m

1 % P l o t s c r i p t e t
2

3 % Sparar datum som numeriska varden f o r a t t u r s k i l j a de o l i k a
dagarna f ran

4 % varandra
5 d = datenum(T, ' yyyy .mm. dd ' ) ;
6

7 % Beraknar dagsmedelvarde och sparar p l a t s en f o r datum i "d" som en
vektor

8 [ uniqueDays , idxToUnique , idxFromUniqueBackToAll ] = unique (d) ;
9 turbmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,TURB, [ ] , @mean) ;

10 uvmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,UV, [ ] , @mean) ;
11 fargmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,FARG, [ ] , @mean) ;
12 tocmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,TOC, [ ] , @mean) ;
13 codmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,COD, [ ] , @mean) ;
14 SUVA = (uvmean . / tocmean ) . ∗ 2 0 ; %Sp e c i f i k UV−absorbans med r a t t enhet
15

16 % Sparar nederborden som numeriska varden
17 nedermean = st r2doub l e ( neder ( 1 : end , 2 ) ) ;
18

19 % Sparar datumen f ran e x c e l f i l e r n a som en datenum−vektor
20 z=datenum( neder ( 1 : end , 1 ) , 'yyyy−mm−dd ' ) ;
21 date2=da t e s t r ( z , ' yyyy .mm. dd ' ) ;
22

23

24
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25 %−−−−−−−−−−−−Plottar−−−−−−−−−−−−−
26

27 t i c k 1 = [ 2013 , 9 , 1 ; 2014 ,1 , 1 ; 2014 ,5 , 1 ; 2014 ,9 , 1 ;
28 2015 ,1 , 1 ; 2015 ,5 , 1 ; 2015 ,9 , 1 ; 2016 ,1 , 1 ;
29 2016 ,5 , 1 ; 2016 ,9 , 1 ; 2017 ,1 , 1 ; 2 0 17 , 5 , 1 ] ;
30

31 t i c k 2 = datenum( t i c k1 ) ;
32

33 f i g u r e %TOC och t u r b i t i t e t
34 yyax i s l e f t
35 p lo t ( s ( idxToUnique ) , tocmean )
36 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
37 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
38 g r id on
39 g r id minor
40 x l ab e l ( 'Tid ' )
41 y l ab e l ( 'TOC (mg/ l ) ' )
42 hold on
43 yyax i s r i g h t
44 p lo t ( s ( idxToUnique ) , turbmean )
45 y l ab e l ( ' Turb id i t e t (FTUeq) ' )
46

47 f i g u r e %COD och f a r g
48 yyax i s l e f t
49 p lo t ( s ( idxToUnique ) , codmean )
50 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
51 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
52 g r id on
53 g r id minor
54 x l ab e l ( 'Tid ' )
55 y l ab e l ( 'COD (mg/ l ) ' )
56 hold on
57 yyax i s r i g h t
58 p lo t ( s ( idxToUnique ) , fargmean )
59 y l ab e l ( 'Farg (mgPt/ l ) ' )
60

61 f i g u r e %TOC och UV
62 yyax i s l e f t
63 p lo t ( s ( idxToUnique ) , tocmean )
64 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
65 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
66 g r id on
67 g r id minor
68 x l ab e l ( 'Tid ' )
69 y l ab e l ( 'TOC (mg/ l ) ' )
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70 hold on
71 yyax i s r i g h t
72 p lo t ( s ( idxToUnique ) , uvmean)
73 y l ab e l ( 'UV ( abs 5cm) ' )
74

75 f i g u r e %Nederbord
76 p lo t ( z , nedermean )
77 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
78 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
79 g r id on
80 g r id minor
81 x l ab e l ( 'Tid ' )
82 y l ab e l ( 'Nederbord (mm) ' )
83

84 f i g u r e %Vatten fo r ing
85 p lo t ( z , f o r i n g )
86 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
87 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
88 g r id on
89 g r id minor
90 x l ab e l ( 'Tid ' )
91 y l ab e l ( ' Vatten fo r ing (m^3/ s ) ' )
92

93 f i g u r e %Vattenstand
94 p lo t ( z , stand )
95 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
96 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
97 g r id on
98 g r id minor
99 x l ab e l ( 'Tid ' )

100 y l ab e l ( 'Vattenstand (cm) ' )

7.3.5 MatLabscript som användes för att mata in absorptionsdata och plotta se-
dan plotta den

1 % Absorbansspektra
2

3 cd ( 'C:\ Skola \ kandidat \ scan\Ravatten −20141105\RV
2013.09 .07−2014 .11 .05 ' )

4

5 % comma2point_overwrite ( '2014−01−01−20−35−00. fp ' ) ;
6 % comma2point_overwrite ( '2014−10−05−02−20−00. fp ' ) ;
7

8 % Laddar in data
9 j anua r i = importdata ( '2014−01−01−20−35−00. fp ' , ' \ t ' , 2) ;

10 oktober = importdata ( '2014−10−05−02−20−00. fp ' , ' \ t ' , 2) ;
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11

12 % Sparar x−axe lns varden ( vaglangderna )
13 spekt = st r2doub l e ( j anua r i . t extdata ( 2 , 3 : end ) ) ;
14

15 % Sparar 2 dagars varden f o r j amfo r e l s e , d i v i d e r a r med 20 f o r a t t f a
r a t t

16 % enhet . Abs/m i s t a l l e t f o r Abs/5cm
17 jan = ( j anua r i . data ( 1 , 1 : end ) ) . / 2 0 ;
18 okt = ( oktober . data ( 1 , 1 : end ) ) . / 2 0 ;
19

20 % Plot ta r
21 f i g u r e
22 bar ( spekt ( 1 : 2 16 ) , jan )
23 hold on
24 bar ( spekt ( 1 : 2 16 ) , okt )
25 l egend ( ' Januar i 2014 ' , 'Oktober 2014 ' )
26 x l ab e l ( 'Vaglangd (nm) ' )
27 y l ab e l ( 'Absorbans (Abs/m) ' )
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Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
A-rapport  

Dokumentkod 
W-18-65/A-01 

Datum 
28 mars  

Ersätter 
- 

 Författare 
Lina Oskarsson 

Handledare 
Stephan Köhler 

Rapportnamn 
Kontrakt: Fastställning av rapportstuktur - hur vi ska skriva 
rapporter 

 
 
 

Följande fastställs:  
 
Computer modern font (CMU Serif), textstorlek 12, radavstånd 1.5, justerad 
 
Tempus: Dåtid 
 
Storlek på rubriker/underrubriker:  

● Rapportrubrik 16 
● Rubrik: 14 
● Underrubrik: 12  

 

Rapport 
Rubrik 
Underrubrik  
 
Tabelltext över. 
Figurtext under.  
 
Vart vi skriver: S, L, G skrivs i Overleaf. Andra rapporter kan även väljas att skrivas i                 
word/drive.  
 
 
Detta ska gälla alla rapporter som lämnas in.  
 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
A-rapport   

Dokumentkod  
W-18-65/A-02 

Datum 
28 mars 2018 

Ersätter 

 Författare 
Esmeralda Frihammar 

Handledare 
Stefan Köhler  

Rapportnamn 
Arbetssätt  

 

Vid möten 
Möten varje måndag.  
 
Lillfinger – inflik. Hela handen – nytt ämne. Knuten hand – Vill gå vidare. 
 
Om datorn inte är relavant för mötet läggs den ned samma gäller telefon.  
 
Utgå från mallen sen frågar ordförande om någon har specifika punkter den som har det blir 
ordförande för den punkten.  
 
Roller: Huvudordförande, punktordförande och sekreterare. – Alexi  Esmeralda  Jennifer 
 Lina  Madeleine  Mathias  Ylva  
 
Fredagsfika med reflektionslogg.  Rullande fikaschema Ylva  Mathias  Madeleine  Lina 
 Jennifer  Esmeralda  Alexi. Matpreferenser: Ingen paprika till Madde inget laktos. 
(Mjölkfritt funkar)  
 
Arbetstider  
9-17 på vardagar är standardarbetstider där alla ska vara tillgängliga och utanför dessa tider 
hör vi helst inte av oss om projektet.  
 
Ingen förväntas arbeta utanför standardarbetstider.  
 
Vid lunch pluggar vi inte, standardtid för lunch är 12-13.  
 
Informera om man tar en paus.  
 
Allmänt  
 
Kommunikation sker via slack 
 
På morgonen skriv in och kolla i ärendeloggen och Gantt-schemat.  
På kvällen samma sak.  
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
A-rapport   

Dokumentkod  
W-18-65/A-02 

Datum 
28 mars 2018 

Ersätter 

 Författare 
Esmeralda Frihammar 

Handledare 
Stefan Köhler  

Rapportnamn 
Arbetssätt  

 

Vid möten 
Möten varje måndag.  
 
Lillfinger – inflik. Hela handen – nytt ämne. Knuten hand – Vill gå vidare. 
 
Om datorn inte är relavant för mötet läggs den ned samma gäller telefon.  
 
Utgå från mallen sen frågar ordförande om någon har specifika punkter den som har det blir 
ordförande för den punkten.  
 
Roller: Huvudordförande, punktordförande och sekreterare. – Alexi  Esmeralda  Jennifer 
 Lina  Madeleine  Mathias  Ylva  
 
Fredagsfika med reflektionslogg.  Rullande fikaschema Ylva  Mathias  Madeleine  Lina 
 Jennifer  Esmeralda  Alexi. Matpreferenser: Ingen paprika till Madde inget laktos. 
(Mjölkfritt funkar)  
 
Arbetstider  
9-17 på vardagar är standardarbetstider där alla ska vara tillgängliga och utanför dessa tider 
hör vi helst inte av oss om projektet.  
 
Ingen förväntas arbeta utanför standardarbetstider.  
 
Vid lunch pluggar vi inte, standardtid för lunch är 12-13.  
 
Informera om man tar en paus.  
 
Allmänt  
 
Kommunikation sker via slack 
 
På morgonen skriv in och kolla i ärendeloggen och Gantt-schemat.  
På kvällen samma sak.  
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-18-65 / P-01 

Datum 
28 mars 2018 

Ersätter 

 Författare 
Esmeralda Frihammar 
 

Handledare 
Stephan Köhler 

Rapportnamn 
Testmöte 28 mars 

 

  



Tid: 11.20 
Plats: Norrlandssalarna, Geocentrum  
 
Närvarande:   Alla  
personer   
 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1)   Lägesrapport 
Igår lärde vi oss om: 
olika typer av sensorer t.ex: Elektronisk näsa, plasmasensor för metallhalt i vatten. 
Att norrvatten vill ha onlinesensorer 
Hur mälaren kommer att se ut i framtiden på grund av klimatförändringar t.ex att ökad 
nederbörd ger bakterier från t.ex fekalier. Även torka kan uppstå vilket kan leda till problem 
iom bildning av sprickor.  
Finns många rapporter om early warning systems t.ex från science direct.  
Vi ska tänka på miljön och Norrvattens visioner.  

 
2)  Planering 
13.00-13.45 Kolla på ganttschema, - Ylva och Mathias  
13.00-13.45 Kolla på dokumentationssystemet – Esmeralda och Lina  
13.00-13.45 Gå igenom frågor och skicka mail strukturering på material länkar litteratur– 

Alexi, Jennifer och Madeleine  
13.45 – Uppsamling och ny planering  
 
3)   Till nästa gång 
Utför uppgifter under planering.   

 
 
 
 
Vid protokollet 
Esmeralda Frihammar 
 
 
Justeras 
Lina Oskarsson 



 

  
Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
P-rapport 

Dokumentkod 
W-18-65 / P-02 

Datum 
2018-03-29 

Ersätter 

  Författare 
Esmeralda Frihammar 
  

Handledare 
Stephan Köhler  

Rapportnamn 
Projektmöte 29/03 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Tid: 9.40 
Plats: E205 Ulls hus 

  
Närvarande:                      Madeleine, Alexi, Mathias, Lina, Jennifer, Ylva och 

Esmeralda 
personer                         
Ordförande:                     Alexi  

  
Dagordning  

1. M å-runda 

Det känns som att vi skulle behöva konkretisera vad vi ska göra - lägger till en 

konkretiseringspunkt.   
2.   Lägesrapport 
Vi har fått nya rapporter att läsa. På något sätt ska rapporterna delas upp två personer läser 

inte samma rapport.  
3. Hur ska vi konkretisera vårt arbete  

Genom åtgärds- och uppgiftslista 
4.   Ändringar och åtgärder/uppgifter  

 
Om mälaren - Madeleine och Esmeralda  
Ta reda på vad som är 3 månaders radien - hitta vattenföringsdata  
Hur ser mälaren ut: Kemi, geografi, trafikleder, uppströms reningsverk 
Störningsmoment på platsen 
Framtidens platsutveckling och framtidens klimat  

 
Sensorer - Alexi, Ylva och Mathias  
Läs sydvattenrapporten  
Avsätt en person som tittar på framtidens sensorer - glöm inte biologi vattenföring 
Kontakta en person på lovö vattenverk och kolla på vad de faktiskt får ut från flotten 
Maila Niklas Strömbäck och fråga om euode: niklas.stromback@euode.se - Alexi 
Maila person om screenshots : claudia.cascone@slu.se 

 
Föroreningar - Jennifer och Lina  
Skapa en prioriteringslista, kost risk mätbarhet, bör göras så fort som möjligt. Rätt 

grundläggande för resten av arbetet.  
Livsmedelsverkets “vad som ska finnas i vattnet” - dricksvattenförordning.  
Tabell över vilka faror som finns och vilka avstånd de åtgärdas på.  

 
 

 

 

 

mailto:niklas.stromback@euode.se
mailto:claudia.cascone@slu.se


 

 

 

Övriga kontakter: 
Nu: Maila cecilia om rapportstruktur - Esmeralda och Lina  
Skapa en Drive som vi kan dela med Elin och Stephan - Mathias  
Mail till Elin - samlar på oss frågor med en “insamlingsansvarig” Vad mäter Norrvatten nu? 

Hemlig rapport. Hur vattenverket svarar på föroreningar (efter prioriteringslistan är gjord).  

 
Övriga uppgifter: 
Analysera s:can-data  
Föra in uppgifter Gantt-schema - Alla 
Sammanställning av svar 
Fixa en färdig Latex-mall - Alexi 
Lista med kontaktuppgifter - Mathias  
Synka zotero till overleaf - Alexi  

 
5.   Till nästa gång 
Nytt möte 9/4.  

  

   

  
Vid protokollet 
Esmeralda  

  

  
Justeras 
Alexi 

 



Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- P-rapport W-18-65/P-03

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-04-10

Författare

Jennifer Jonsson

Handledare Rapportnamn

Stephan Köhler Projektprotokoll 4:e april

Sammanfattning

Mötesprotokoll 2018-04-10
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Tid: 2018-04-10 kl 10:17
Plats: Geocentrum, Halland
Närvarande: Alla

Dagordningen för projektgruppsmöte:

1. Meddelanden

• Mathias meddelar att han fått slidesen om olika typer av sensorer från Clau-
dia. De ligger nu upplagda på driven.

2. Lägesrapport

• Sensorgruppen har läst sina rapporter från Köhler. De ska sedan läsa lite mer
specifikt om sensorer. Vilka typer det finns osv, står i Sydvattenrapporten.

• Madde jobbar vidare med Seatrack. Kan vi använda oss av detta, tex till
att hitta radien? Mälarens vattenvårdsförbund kan ha bakgrundsdata och ev
vattenföringsdata.

• Esmeralda tittar på bakgrundsdata och vilka föroreningshalter som finns i
Mälaren just nu. Hon jobbar vidare med detta.

• Jennifer och Lina läser klart sina rapporter och jobbar vidare med olika typer
av föroreningar. Jennifer skriver klart sin översiktsrapport om föroreningar
och laddar upp den.

3. Ändringar och åtgärder/uppgifter

• Vi mailar Elin och Köhler, Ylva gör frågedokument med frågor som dyker
upp under mötet.

• Vi går under mötet igenom ärendeloggen och kollar vilka ärenden som är
aktuella och vilka som är avslutade.

• Esmeralda utses till projektledare. En projektledares roll är att ha en övergri-
pande översikt över deadlines och planeringen generellt. Alla ska självklart ha
koll på sig själv och sina deadlines samt ärendeloggen, men om detta brister
så finns projektledaren där som backup.

4. Till nästa gång

• Fika och reflektionsskrivning. Nästa möte hålls på fredag 2018-04-13 kl 15.00
på Ångström. Ylva ansvarar för fika. Ylva bokar grupprum.

Vid protokollet: Jennifer Jonsson
Justeras: Esmeralda Frihammar

1



  

  
Självständigt arbete i miljö- 
och vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
P-rapport 

Dokumentkod 
W-18-65 / P-04 

Datum 
2018-04-13 

Ersätter 
- 

  Författare 
Lina Oskarsson 
  

Handledare 
Stephan Köhler  

Rapportnamn 
Projektmöte 13/4 

  
 
Tid: 15.00 
Plats: Ångström 
 
Närvarande: Madeleine, Alexi, Mathias, Lina, Jennifer, Ylva och Esmeralda 
personer  
 
Ordförande: Jennifer 
 

Dagordningen 
Fika 

Ylva har tagit med fika!  

 

Meddelanden 
Möte med Stephan (där Esmeralda, Jennifer och Alexi var) gås igenom för resterande i 
gruppen. Se dokument Handledarmöte 13/04. 
 
Uppdelning av arbetsuppgifter (preliminärt):  
Esmeralda: Ansvar för G-rapport (Litteraturstudie), bedömningssystem (pugh-matris)  
Lina: Ta fram vad olika parametrar säger om vattenkvaliteten  
Ylva & Alexi: S::CAN-data analys 
Mathias & Madeleine: Nätverk av mindre avancerade sensorer 
Jennifer: Flotte  
 
 
Esmeralda: Pugh matris - de som vill kolla, ge feedback på det etc. Skriver när det är klart för 
att få feedback.  
Jennifer: Alla få en snabb översikt om pughmatiser på egen hand.  
Alexi: GOTT FIKA!! Alla instämmer.  
Jennifer: Mejlat om flotte (forwarded till alla), mejlat erken och andra personer relaterad till 



flottar.  
 
Lägesrapport 
Ylva: Klara med rapporter från Stephan.  
Jennifer: Klara med insamling för litteraturstudie (plats, sensorer, föroreningar). Kan börja 
skriva G-rapport.  
 
Esmeralda: Påminnelse om att lägga in arbetsuppgifter i Ganttschemat!  
Jennifer: Lägg in nya saker i Gantt, måste kolla över och få in olika moment.  
 
Lina: dela L-rapporter med varandra (Overleaf format!) efter mötet. Privat tråd i Slack till 
Esmeralda.  
(Ylva: se till att källor fungerar först för att få ihop en bra G-rapport)  
 
Esmeralda: Börja med G-rapport, jobba mest själv men kommunicera med oss andra.  
Hur få ihop Zotero? Få den gemensamma mappen att fungera? Kanske kommunicera med 
andra grupper?  
 
Alexi: Lägga in alla bib-filer i samma i Zotero. Sen exportera till zotero?  
 
Uppgift: Hur får vi det att funka? Fungerar för Alexi och Ylva, inte för andra.  

 
 

Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Dela L-rapporter till Esmeralda.  
Få Zotero att fungera.  
 
Esmeralda: Viktigt med källor om man laddar upp på studentportalen, men inte lika viktigt 

när vi delar med varandra.  
 
Lina: påminnelse om reflektionsdokument.  
 
 
Till nästa gång 
Nästa möte: Måndag kl 9. Boka grupprum? Blåsenhus: 9-12. 
Madeleine: Ta fram frågor inför möte på tisdag på Görväln.  
 
 
Vid protokollet 
Lina Oskarsson 
 
 
Justeras 
Jennifer 
 
 
 
 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 
P-rapport 

Dokumentkod 
W-18-65 / P-05 

Datum  
19/4-2018 

Ersätter 

 Författare 
Madeleine Gobl 

Handledare 
Stephan Köhler 

Rapportnamn 
Projektmöte 19/4 

 

 
Tid: 10.00 
Plats: Engelska Parken 
 
Närvarande: Madeleine, Esmeralda, Alexi, Lina, Jennifer 
 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1)   Meddelanden 
 
  
2) Lägesrapport 
 
Jennifer ringde Niklas, han har gjort saker på båda verken, är väldigt insatt. Har pratat med 

honom om olika alternativ specif. om sensorer, måste ha sensorerna kalibrerade utifrån 
varandra. Bara en sensor som rör sig över ett djup. Profilen är kanske stor och kan 
behöva en grund som gjuts (kostnad för fundament?). Flotte och boj är förutsatt i 
vattnet. Jennifer ska samla ihop sina svar från andra SMHI etc och sammanställ samt att 
hon ska tala med Elin om provtagningsledningarna och ta prov i verket 
 
Alexi har gått igenom s::can datan och försökt få det att fungera i Matlab ( vissa tecken 

funkade inte i matlab och koden hade komma istället för punkt) 
 
Madeleine och Matthias har delat upp sensorundersökningen och ska idag läsa mer om de 

sensorerna som de har valt 
 
Lina har gjort en mittredovisning, alla kan komma åt den och fylla i den inför måndag. 

Kommunicera vad som ska sägas i redovisning. Vill ha ny arbetsuppgift, Lina kan hjälpa 
till med mindre sensorsystem. Madeleine ska fixa system (tabell) över sensorer som folk 
kollar på så att inte alla läser om samma efter mötet. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Alla ska gå in och kolla metoder.  
Lina ska hoppa in lite i mindre sensor gruppen  
Gå in och fyll i mittredovisning 



 
4)   Till nästa gång 
Måndagsfika! :D 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Madeleine 
 
 
Justeras 
Lina 
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Dagordning 

1. Må-runda
Alla mår bra  10/10

2.   Lägesrapport
L-rapporterna från grupperna ska vara klara 2 maj.  Dem ska gärna vara så klara som möjligt. Så att man 
kan klistra in det i slutrapporten. Kolla på Stephans kommentarer om dem ger oss något. 
Madde- mailar med seaguar,sthlm vatten och campbell. Seaguard verkar som att de är mest relevant. 
Markus pratade om andra sensorer men de verkar väldigt lätta och de var inga on-line system. 
Sensorgruppen- ska börja med en rapport så vi har koll på vad vi gör. Mathias har jämfört olika sensorer 
och kollat vad som gör det bättre. Lina har kollat lite på seaguards egna produkter. Verkar som att de kan 
mäta de som vi vill mäta. Vi ska ha en sammanställning på vad vi gör skriver tillsammans, Strukturera
 upp oss. 
S::Can- Försöker ändra komma till punkter och kollar på hur man ska byta namn på filer, så att allt 
fungerar i matlab. Lär bli färdiga den här veckan. Ska skriva rapport liknande, lite mer utförande vad dem
gjort samt resultat 
Flottdelen- Fått lite mer svar sen Torsdags, Site är ett forskningsgäng som ger förslag. Fått kontakt med 
Peder från UU som gett förslag. Verkar som att det är flotten som går sönder och inte sensorerna. Det 
finns flottar som man kan göra broar av, kolla upp om det och kontaktat dem om dem flottarna. 



Kontaktat ELin  om vidare information av provtagnings ledningen som är indraget i vattenverket. Väntar 
på svar från Elin kollega. 
Esmeralda- Ska skriva klart litteraturstudien idag och kolla lite mer på Icke on-line sensorerna. Samt lite 
mer om bakgrund hur det ser ut. Börjar med att kolla om icke on-line systemet. Skicka mail till ELin om 
on-line mätningar. 

4.   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Åtgärd är att Esmeralda ska kolla mer med Elin vad som gäller. 
Sensorgruppen ska prata lite mer om hur dem ska jobba och sammanställa sitt arbete 
S::CAN-gruppen  ska göra en fullständig L-rapport över vad dem gör. 
Madde ska maila mer med Campbell. Leta mer med seastring. 

5.   Till nästa gång
Att referenserna fylls i rätt i zotero. Till exempel rapport nummer så att det stämmer överens med 
Harvardsystemet och SLU.Det finns grejer  i Zotero som inte finns i Harvard.  Det var ganska krångligt 
enlig YLva. 

 
 6.Nästa möte 

Fredag 27/4 preliminärt kl 13:15, jennifer fika. 
 
 
 
 
Vid protokollet
Mathias 
 
 
Justeras
Lina 



Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- Mötesprotokoll W-18-65/P-07
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Författare

Ylva Kjellgren

Handledare Rapportnamn

Stephan Köhler Mötesprotokoll fredagsmöte 27/4

Sammanfattning

Möte som till det mesta består av lägesuppdatering och diskussioner kring metod för
arbetet. Nästa träff är 2/5 kl 9.15 på EP.
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Mötesprotokoll 27/04
Tid: 13:15
Plats: Utanför Polhem i korridoren

Närvarande: Alla
Ordförande: Mathias Wallin
Sekreterare: Ylva Kjellgren

Fika
Jennifer har med en kladdkaka med grädde. Alexi är mycket nöjd och vill gärna ha mer
sånthär fika! Madde har fika till nästa möte

Lägesrapport

Mindre-avancerade-sensorsystem-gruppen

Mindre avancerade sensorsystem-gruppen har mailat en del! De är typ klara med sin
rapport. De har inte riktigt använt Pugh-matriser, utan mer använt Pugh-matriserna
till hur sensorerna ska placeras. Finns inte många företag med olika plattformar, är
typ bara seaguard och flotte, (alternativ med snöre). Gruppen har uteslutit sensorer i
Pugh-matriser i nuläget. Tittar på paketlösningar. Esmeralda har gjort liknande under-
sökningar fast off-linemätningar och föreslår ett mail-system där man frågar om specifika
sensorer efter de man vill ha. Esmeralda har hittat bra underlag från företagen. Jennifer
tror att det finns många alternativ om man tänker betongfundament på botten med lina
i där sensorer sitter på, svårigheten där är att få det till online-system. Nackdelen med
betongfundamenten är att det blir inte en paketlösning utan det blir mer som "hemma-
byggetänker mindre-avancerade-sensorgruppen.

Gruppen har utvärderat vilken plattform som först är bäst - valt kabelgrejj och seaguard-
string. Sedan har de förslag på två företag som tillverkar sensorer utifrån de och kost-
nader på de.

Diskussion om hur metoden evolveras utifrån det nya arbetssättet leder till att en Pugh-
matris har gjorts för plattform och i ett senare skede kan avvägningar göras för mer
sensorer. Avgränsningen har varit svår att få till en Pugh-matris ifrån. Det vore bra att
hitta ett sätt att utvärdera arbetet utifrån samma bedömningsgrunder mellan denna
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grupp och Esmeraldas arbete. Gruppen kommer överens om att uppdatera varandra om
förändringar i metoden sker.

Avancerad-sensor-gruppen

Fokus på att förbereda research för skiktning och det nya intaget. Jennifer har tittat på
flottar och bojar och försökt fått in erfarenheter från andra personer som jobbat med
dessa saker. JetFloat-flottarnas försäljare har kontaktats. Försäljaren bor tydligen nära
Görälv och har skickat offert och detaljerad plan. Jennifer skrev efter det till Niklas och
ha sa att man kan köpa en profiler (som går upp och ner) på den flotten. Det känns som
ett rimligt alternativ. Dessa flottar har använts tidigare av Sights uppe i Svartberget,
som ligger året runt. Flotten fryser fast i isen men blir inte nedtryckt av isen. Thomas
på JetFloat har erfarenhet av flytbryggor osv. En annan flotte har placerats i Skåne som
ska ligga året runt. I Erken och Bolmen finns dessa flottar ute kanske året runt dessutom,
men de svarar inte när Jennifer kontaktar dom. Hon har fortfarande inte fått svar från
Norrvatten ang. provtagningsledningarna inne i verket (som alternativ att mäta inne i
verket).

Esmeralda har mailat många olika företag om förslag på hur man kan sätta sensorer,
många ger förslaget om rep med fästningsanordning. Esmeralda siktar på att ha Marcus
(handledare i kursen) som källa på att ha sensorerna på ett rep. De sensorer som hon
tittat på verkar det som att det kan funka bra. Enligt Marcus behöver man inte kalibre-
ra så ofta, och sensorerna är väldigt billiga. Esmeralda tror på att en boj, en tyngd,
en sträng och sensorer fastsatta med kabinhakar är ett bra förslag. Billigt! Har skrivit
upp noggrannheter på sensorer i en tabell. Många företag har rekommenderat samma
sensorer.

De olika sensorgrupperna planerar att sedan sätta ihop sina arbeten och arbeta vidare
ihop.

S::can

Metod: Panga in allt i matlab, plotta allt, sedan diskutera allt. Har inte vait precis
så enkelt. Går igenom alla MatLab-problem och förklarat . Alla plottar mot tiden är
gjorda. Kanske kan lägga in 2 grafer i samma plot. Skulle vara bra att ha ett möte med
Stephan på onsdag eller torsdag efter Valborg.
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Ändringar åtgärder/ uppgifter
S::can: Ha möte med Stephan och plotta mer plottar (samma två grafer i en plot).

Jennifer jagar folk av JetFloat-referenser

Esmeralda slutför tabellen efter samtal om metod. Omarbetning av Pugh-matriser.

Sensornätverksgruppen kollar sensorer utefter "hemma-bygge-plattformen.

Till nästa gång
De nya uppgifterna ska vara färdiga typ! Skulle vara mycket bra att sitta ihop på onsdag
2/5, träffas vi 9.15 och sitter o jobbar separat/ihop! Plats bestäms till EP. Guide möts
i entrén för de som ej hittar.
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Mötesprotokoll 03/05
Tid: 10:00
Plats: Andra våningen i Geos entré

Närvarande: Esmeralda, Madeleine, Mathias Alexi, Ylva
Ordförande: Ylva Kjellgren
Sekreterare: Alexi Lampinen

Fika
Madeleine tog med morotskaka. Esmeralda: ”det var väldigt gott fika”. Mathias: ”Det
var väldigt gott”. Ylva tog jordens största bit. Madeleine gillar komplimangerna. Hon
blir avslappnad av att baka, men disken är ett stressmoment då diskmaskinen är trasig.
Som tur är ska den repareras den sjunde maj.

Lägesrapport

Mindre-avancerade-sensorsystem-gruppen

Behöver hitta företag som säljer lösa sensorer. Vi tänker att dom kan bygga en egen
boj. Kontaktat vissa företag. Kalibrering och noggrannhet. Väntar på svar, men kan
inte vänta hur länge som helst. Ska jämföra Campbell med annat företag och se vilket
som är bäst. Göra egen research. Lägger till saker efter rapporten om det tillkommer
mer senare. Ska kolla på T-chain.

Avancerad-sensor-gruppen

Väntar på prisförslag från ett företag. Men annars känner sig klar, skulle kunna skriva
mer, men funkar med det som finns.

S::can

Klara med den utförandet, behöver diskutera. Har fått svar av Elin. Hon visste dock
inte varför det saknades data. Alexi ska göra nya plottar med data från 2010 och plottar
med flera olika grafer i samma plot.
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Övrigt

Ylva gjorde igår en mall till slutrapporten. Hon har lagt in nya usepackage, t.ex. lagt
in ett package för att kunna lägga in matlab-kod. Rad 139 börjar våran rapporttext.
Trycker på texten i inledning och så kommer man till tex-filen och så skriver man i den
eller tryck på t.ex. ”inledning.tex”. Kan lägga till egna .tex-filer om man trycker på files
och sen add. Viktigt att inte skriva rapporttext i main-filen, utan skriva innehållet i rätt
.tex fil.

Ändringar åtgärder/ uppgifter
Vad har vi kvar? Madde behöver svar på mail, något som kan läggas till i efterhand.
S::can ska skriva diskussion och plotta klart. Avancerade sensorgruppen är nästan helt
klara och skulle behöva ett möte rätt snart.

Diskussion kring struktur, vi använder underrubriker i de olika delarna, vi kommer över-
ens om vad underrubrikerna ska vara. Vi använder slutrapportens struktur. Vi skriver
”figur 1”.

Esmeralda vill skriva mer utförligt i metoden, göra den helt klar och sen skriva lite på
inledning och bakgrund.

Till nästa gång
Vi ska göra det vi har kommit fram till på detta möte. Lägga in saker i utkastet till
slutrapporten. Ha ett möte på måndag 7:e maj (Blev diskmaskinen lagad?). Ska då
diskutera hur slutrapporten ska utformas och om det behövs göras något mer på någon
del.
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Sammanfattning
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Mötesprotokoll 03/05
Tid: 10:00
Plats: Andra våningen i Geos entré

Närvarande: Esmeralda, Madeleine, Mathias Alexi, Ylva och Lina
Ordförande: Alexi Lampinen
Sekreterare: Esmeralda Frihammar
Justerare: Alexi Lampinen

Meddelanden
Ylva ska vara borta imorgon from kl 12. Alexi ska jobba imorgon eller onsdag.

Kom ihåg att fylla i tabellerna så som det ska stå i efterhand.

Jennifer är klar med sin del av L-rapporten om egenskaper av flottar.

Lägesrapport
Varningssystem är problem med att hitta kostnadsförslag. Vi måste komma på någon-
ting om hur vi ska lösa det. Kanske försöka hitta en källa på ett bredare spann för att
ändå kunna utvärdera. I övrigt är rapporten så gott som färdig. Tabeller och Pugh-
matriser ska fyllas i. De färdiga alternativen som ska in i Pugh-matriserna är inte klara
än men på gång.

S::Can har gjort färdigt sin L-rapport och lämnat in den. Slutsatsen är att det inte är
ett smidigt varningssystem. Syftet har omformulerats. Diskuterat mycket vilka samband
man kan se och vad som påverkat data. Den kan omarbetas men är i princip färdig inför
S-rapporten.

Kartläggning av skiktning Det går bra. L-rapporten är klar. Metodbeskrivningen
behöver utvecklas.
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Ändringar åtgärder/ uppgifter
Komma med alternativ för varningssystem och utvärdera dessa i Pugh-matriser.
Alexi och Ylva skriver bakrunden
Esmeralda skriver inledning

Till nästa gång
Alla som kan sitter tillsammans imorgon.

Mål till på onsdag 9/5:

Ylva och Alexi ska vara klara med bakgrund
Esmeralda ska vara klar med inledning
Ett färdigt alternativ ska vara valt för respektive grupp.
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Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- G W-18-65/G-02
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2018-10-20 W-18-65/G-01

Författare

Esmeralda Frihammar, Lina Oskarsson

Madeleine Gobl, Alexi Lampinen, Ylva Kjellgren,

Jennifer Jonsson och Mathias Wallin

Handledare Rapportnamn

Stephan Köhler Litteraturstudie sammanställning

Sammanfattning

Denna rapport är en sammanställning av den litteraturstudie som inlett projektet. Rap-
porten är uppdelad i tre delar där den första beskriver bakrund till problemformulering-
en, den andra handlar om föroreningar och den tredje delen om sensorer.
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1 Problemformulering

1.1 Mälaren idag

Mälaren är Sveriges tredje största största sjö (SMHI 2018) med ett avrinningsområde
som utgör 5% av Sveriges yta och en omsättningstid på 2.8 år (Sonesten, Wallin et al.
2010). Mälarens stora avrinningsområde kan föra med sig olika föroreningar från olika
platser. Landskapet runt Mälaren är också till största del befolkat samtidigt som det
finns flera avloppsreningsverk som släpper ut renat avloppsvatten i Mälaren. Källa??

1.2 Framtida problem i Mälaren

I framtiden förväntas hälsorisker relaterade till förorenat vatten att öka till följd av kli-
matförändringar. De två faktorer som främst påverkar vattenkvalitén är uppvärmning-
en samt extrema händelser så som kraftiga regn, översvämningar och torka. En ökad
temperatur skulle kunna försämra vattenkvalitén genom att påverka vattenkvalitétsbe-
stämmande ämnens löslighet. När det gäller syrehalten i vatten så minskar den med en
ökande temperatur samtidigt som lösligheten minskar med ökad koncentration av andra
lösta ämnen (Wettemark u.å.). Ökad nederbörd i framtiden skulle kunna medföra att
en större mängd föroreningar och näringsämnen hamnar i Mälaren vilket försämrar rå-
vattenkvalitén och kan orsaka övergödning. (Eklund et al. 2018). Att transport av fasta
ämnen ökar med ökad nederbörd beror på den ökade avrinningen som nederbörden med-
för (Delpla et al. 2009). Även vattentillgängligheten påverkas av torka och översvämning
(Wettemark u.å.).

Stockholm vatten har tidigare haft problem med is då mätutrustning på en flotte fastnat
under isen vilket har varit mycket kostsamt. Enligt SMHI (2017) ligger mälaren under
is cirka 80 dagar om året. Antalet dagar beräknas att minska till 20-40 dagar till se-
kelskiftet och det totala antalet år med förekomst av is kommer minska. Att Mälaren
är under is definieras som att det finns is under minst 3 dygn. Siffrorna ska ses som
genomsnittliga riktvärden för hela sjön och kan inte visa på skillnader i is vid mindre
vikar eller större öppna delar.

Enligt Lagerblad et al. (2011) finns det en risk för saltinträngning om Saltsjön och Mä-
larens nivåskillnad minskar tillräckligt mycket i och med en förhöjd havsnivå.

Dagens trend är att vattenkvaliteten i Mälaren försämras vilket delvis beror på klimat-
förändringar. (ibid.).De kommande 50 åren är det största hotet för Mälaren risken för
mer utsläpp av föroreningar och näringsämnen. Kortsiktigt behöver inte hänsyn tas för
klimatförändringar vid placering av sensorerna men det kan vara bra att vara medveten
de kommande förändringarna.
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Andra saker som kan påverka vattenkvalitén är bland annat förändrad markanvändning,
tillväxt av urbana områden och skogsbruk (Wettemark u.å.). För att få en tydligare bild
av den hotbild som finns för just Mälaren och vilka typer av föroreningar som kan vara
aktuella att varna för krävs en mer omfattande riskbedömning och bakgrundsanalys än
vad som kommer att göras i den här rapporten. För att kunna göra en bedömning om
vilken typ av förorening som kan vara relevant att mäta har en ytlig sammanställning
tagits fram vilken listas nedan.

• Mikroorganismer: bakterier, virus och protozoer

• Tungmetaller från avlopp, industriläckage och dagvatten

• Petroleumprodukter från vägolycka och sjöfartsolycka

• Bekämpningsmedel från jordbruk

• Avloppsvatten: nitrat, fosfor och läkemedelsrester

• Orenat dagvatten

• Algblomning och toxiska alger

• Saltvatteninträngning

• Ökade humushalter

1.3 Görväln och Görvälnverket

Görvälnverket är ett vattenverk som ligger beläget på Skeftingeholmen i Järfälla och
levererar dricksvatten från Mälaren till över 600 000 människor (Norrvatten u.å.). Det
vatten som används är ytvatten vilket innebär fler utmaningar och en mer varierad kva-
litet på inkommande vatten än om grundvatten hade använts. Det gör också att vattnet
är mer känsligt för tillrinnande föroreningar än grundvatten, som renas när det rinner
genom marken.

Mälaren brukar delas upp i 6 delbassänger. Det vatten som Görvälnverket använder för
dricksvatten kommer från Görvälnfjärden i delbassängen Görväln vilken tillhör bassäng
E (Sonesten, Wallman et al. 2013). Vattnet i bassängen har en omsättningstid på 0.4 år
(Sonesten, Wallin et al. 2010) medan Görvälnfjärdens vatten har en omsättningstid är ca
2 månader (Dahlberg 2011). Ungefär 16% av Görvälnfjärdens vatten kommer från norr
och 84% från väst (Köhler 2016). Kvalitén på det inkommande vattnet skiljer sig med
avseende på mängd löst organiskt kol (TOC) samt färg beroende på om det kommer
väst eller norrifrån (Köhler et al. 2013). Enligt Dahlberg beror skillnaden på att vattnet
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från norr passerar Ekoln och Fyrisån och är därför får en sämre kvalitet på grund av att
vattnet tar med sig humusämnen och närsalter medan flödet västerifrån kommer från
Norra Björkfjärden och har bättre kvalitet med avseende på humusämnen och närsalter.
Görvälnverket är omgiven av ett vattenskyddsområde vilket omfattar ett närmare an-
givet vattenområde i Östra Mälaren, landområdet intill 50 meter från strandlinjen vid
medelvattenstånd samt landområde inom vilket det sker avrinning mot Östra Mälaren
(Stockholms län 2008).

De punktkällor som enligt Länsstyrelsen i Stockholm (2018) anses ha en betydande
påverkan på Görvälns vattenkvalitét är tre stora industrier samt 6 andra miljöfarliga
verksamheter. De diffusa källorna som anses ha betydelse utgörs av urban markanvänd-
ning, atmosfärisk deposition, enskilda avlopp och jordbruk. Utöver den atmosfäriska
depositionen som bidrar med kvicksilver är det dominerande utsläppet från de diffusa
källorna fosfor. Stockholms länsstyrelse anser att en påverkansanalys med avseende på
miljöpåverkan krävs för att kartlägga utsläpp och dess påverkan från punktkällorna.

Den kemiska statusen i Görväln uppnår ej god kemisk status idag enligt Länsstyrelsen
i Stockholm (2018). Anledningen till att den kemiska statusen inte kan klassas som god
är de överskridna gränsvärdena för kadmium, bly och tributyltenn i sedimenten, poly-
bromerade difenyletrar och kvicksilver i fiskar samt för antracen, nickel och kadmium i
vattnet.

Den biologiska statusen i Görväln klassas av Länsstyrelsen i Stockholm (2018) som
god. Sjön klassades att ha god status i avseende på samtliga biologiska faktorer förutom
makrofyter och totalbiovolym vilka ansågs vara av måttlig status. Mätningar av klorofyll
visade högst värden på våren under åren 2008-2010 (Wallman, Tjällén & Wallin 2010).
Detta tyder på att det är störst problem med för stor biomassa under våren.

2 Föroreningar
Hotbilden mot råvattentäkter kan delas in i två huvudkategorier vilka är diffusa och
akuta föroreningar.

Inom kategorin diffusa föroreningar ryms till exempel ökade halter av TOC som följd av
ett förändrat klimat eller en förändrad salthalt till följd av vägsaltning. Det är viktigt
att tidigt kunna se sådana trender för att kunna göra de processförändringar som krävs
alternativt sanera källan för utsläppet (Hedström, R. Jönsson & Mäki 2009).

Med akuta föroreningar syftas oftast på föroreningar orsakade av en olycka som på ett
snabbt sätt kan påverka en vattentäckt negativt. Ett exempel på en akut förorening
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utsläpp av diesel orsakat av en trafikolycka. I dessa fall är det av största vikt att snabbt
bli medveten om föroreningen för att kunna vidta åtgärder. I andra länder som till ex-
empelvis USA har stort fokus lagts på risken för terrorhandling i form av förgiftning
av råvattentäkter (Hedström, R. Jönsson & Mäki 2009). Även om lika stort fokus inte
finns i Sverige idag är denna risk en anledning till varför det är så viktigt med tidiga
varningssystem i vattentäkter.

På Görvälnverket har Norrvatten redan installerat en typ av mätutrustning med syfte
att optimera processen med anmärkning på tillsatsen av koagulant till det inkommande
vattnet. Detta system fungerar enligt utsago väldigt bra för Görvälnverket, och därför
läggs mer fokus i denna rapport på mätmetoder och sensorer som kan detektera och
varna för akuta föroreningar (Nilsson & Hallgren 2015).

2.1 Vad bör kontrolleras?

Råvatten behöver kontrolleras med avseende på olika aspekter. Dessa kan delas upp i
mikrobiologisk, fysikalisk och kemisk kontroll.

2.1.1 Mikrobiologisk kontroll

Valet av mikrobiologisk parameter bör föregås av en grundlig riskanalys där hela vatten-
täktens avrinningsområde bör analyseras. Verktyg för att göra detta är Svenskt Vattens
Handbok för Egenkontrollprogram med HACCP och mikrobiologisk aiskanalys (MRA).
(Vatten 2018).

Enligt WHO är en mikrobiologisk förorening en av de mest betydande hälsoriskerna
när det kommer till dricksvatten (ibid.). I 60 % av alla fall då personer insjuknat av
dricksvatten har detta berott på fekal påverkan i dricksvattensystemet (Roffey et al.
2014). Vid en sammanställning av 87 utbrott internationellt framkom att 55 % av fallen
föregicks av extrem nederbörd och 52 % av översvämningar. Med kraftigare nederbörd
är det alltså sannolikt att det kommer bli vanligare med olika typer av sjukdomsfram-
kallande mikroorganismer i både yt- och grundvatten.

Ett problem är att det är svårt att ha en realtidsmätning av mikroorgaismer då de ofta
finns i små mängder och vattenproverna kräver hantering i lab i form av filtrering och
odling. Eftersom att alla arter av mikroorganismer inte är kända är det naturligt att
använda så kallade indikatororganismer vid mikrobiologiska kontroller av råvatten. Vissa
mikroorganismer har låga smittdoser medan andra kräver högre doser för att människor
ska insjukna.
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Det finns idag flera typer av mätsystem och sensorer som kan mäta mikrobiologiska
parametrar. Exempelvis använder sig Göteborg Vatten av instrumentet Colifast at Li-
ne Monitor, CALM, som analyserar E.coli med MPN-teknik (Most Probable Number).
Instrumentet suger upp ett prov var tolfte timme. 0,45 ml prov sätts till vardera 5 via-
ler med okoncentrerat substrat och odling sker under 12 timmar. Mätningen har alltså
ganska lång svarstid. Forskning angånde snabbanalys av mikroorganismer pågår bland
annat en metod som med enzymer ska kunna ge svar på om E.coli finns i vattnet på
bara 30 min (Hedström, R. Jönsson & Mäki 2009).

Giardia och Cryptosporidium vilka orsakde stora problem i Östersund 2010 är båda
protozoer som kan orsaka diarré och andra magåkommor. De utsöndras via avföring
i form av cystor och sprids ofta via förorenade livsmedel eller fekalieinblandat vatten
(Folkhälsomyndigheten.se u.å.). Partikelräknare kan användas för detektering av bak-
terier och protozoer. Räknaren är dock mer anpassad för ledningsnätet än för råvatten
då den endast kan räkna antalet partiklar av en specifik storlek. Den kan alltså inte
särskilja bakterier från till exempel pollenkorn (B. Jönsson 2013a).

2.1.2 Kemiska kontroller

Relationerna mellan det mängd den kemiska syreförbrukningen, CODMn, och det totala
organiska kolet (TOC) ger en bild av oxidationsgraden hos det organiska materialet och
därmed den potentiella risken för mikrobiologisk nedbrytning. NOM analyseras därför
dels som CODMn och dels som totalt organisk kol (TOC). Är tillgången av mikrobio-
logiskt nedbrytbart material hög finns det gått om mat för mikroorganismerna vilket
medför en hör risk för tillväxt (Vatten 2018).

Kemiska föroreningar kan delas upp i organiska och oorganiska. Bekämpningsmedel,
organiska lösningsmedel och miljögifter tillhör organiska föroreningar, medan de oorga-
niska domineras av tungmetaller. Eftersom det finns så många olika typer av kemiska
föroreningar är det av största vikt att kontrollera vilka föroreningar som historiskt sett
tillförts vattentäkten och vilka som i nuläget kan tänkas tillföras. Riktvärden för olika
kemikalier finns i SVU:s riktlinjer för råvatten.

2.1.3 Fysikaliska kontroller

Fysikaliska parametrar är i regel lättare att mäta då välfungerande, precis och robust
utrustning finns tillgängligt. Parametrar som kan mätas är temperatur, pH, kondukti-
vitet, turbididet, färg och redoxpotential.

Mikroorganismer förekommer ofta på partiklarnas gränsytor varför en en hög andel
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partiklar kan tyda på ökad bakterietillväxt (Vatten 2018). Turbiditet kan därför vara
ett hjälpmedel för att skatta bakterietillväxt i vattnet. Många föroreningar, däribland
metalljoner, är oftast kemiskt bundna eller adsorberade till partikelyor. En turbiditets-
mätare skulle kunna användas till att varna för bakterietillväxt men samt förhöjda halter
av järn och mangan. Höga halter av järn och mangan är en vanlig orsak till att vat-
tenverk måste avbryta produktion.(ibid.) Höga värden på turbiditet kan också indikera
att ett reningsverk har bräddat. I vattenverk vid Göta älv, om turbiditeten överskrider
12 FNU så görs en utökad bakterieanalys (Hedström, R. Jönsson & Mäki 2009). En
turbiditetsmätare skulle alltså kunna används som ett varningssystem som indikerar på
att något är fel och att utökade prover bör tas.

2.2 Vad parametrarna indikerar

2.2.1 Temperatur

En högre temperatur i vatten bidrar till ökad löslighet av bland annat salter och TOC
samt en lägre löslighet för syre och koldioxid. Detta kan ha en stor påverkan på vatten-
kvaliteten och vilka processer som sker i vattnet (Delpla et al. 2009).

2.2.2 Konduktivitet

Konduktiviteten ger ett mått på total mängd lösta joner i vatten utan att ge någon
information och vilka joner som förekommer (B. Jönsson 2013b). En hög konduktivitet
tyder på höga koncentrationer av salt i vattnet (klorid, natrium och sulfat främst) vilket
skulle skulle bero på saltinträngning. Höga saltkoncentrationer kan ge vattnet metallan-
gripande egenskaper och bidra till korrosion av metaller. En orsak till ökad konduktivitet
kan vara att saltvatten kommer in från havet. (Expert u.å.). De joner som går att sär-
skilja är vätejoner och detta görs genom pH-mätning. Mätare som kan mäta pH, ORP
och temperatur i samma finns tillgängliga (B. Jönsson 2013b).

2.2.3 Alger och klorofyll

Klorofyllhalten i vatten kan kopplas direkt till den ekologiska statusen och algblomingar.
Algblomingar kan leda till syrebrist och ökad turbiditet. Även andra variabler kan mätas
för att förutspå algblomningar, dessa kan till exempel vara temperatur, ljusinstrålning
och närningsämnen. Att beräkna algblomning kan bli problematiskt då dessa beror på
många olika faktorer vilket ger ett svårtolkat och oförutsägbart beteende. (Park et al.
2015)

Det konventionella sättet att mäta klorofyll är att använda ljusmikroskopi. I en rap-
port baserad på en vattenreservoar i Sydkorea utvärderades hur andra parametrar för
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vattenkvalitet påverkar algblomningar. I rapporten utvärderas två modeller för att un-
dersöka hur man kan förutspå framtida halter av klorofyll utifrån andra parametrar. De
två modellerna var Artificial neural network (ANN) och Support vector machine (SVA).
Känsligheten för de två modellerna har utvärderats och de parametrar som mest påver-
kar förutsägelsen av klorofyllhalten. I rapporten dras slutsatsen att det finns alternativa
sätt att mäta/förutspå klorofyllhalten i vatten. (Park et al. 2015)

När cyanobakterier får tillräckligt med ljus i varmt vatten som rör sig långsamt kan
de producera giftiga aggregat. Att aggregaten bildas är inte vanligt men det har rap-
porterats om fall där cyanobakterier förekommit i dricksvatten efter att det behandlats
i vattenreningsverk. Det krävs att vattenverk kan ta bort cyanobakterierna såväl som
de gifter som bakterierna producerar. Ett alternativ som presenterats är onlinemätning
som ett alternativ till konventionella mätningar med provtagning. Just algblomningar
påverkar många faktorer i vatten, däribland pH, löst syre och turbiditet och därmed
skulle mätning av dessa även kunna användas för att ge en indikator om algförekomsten
i vattnet. (Zamyadi et al. 2012)

2.2.4 Syre

Ett varmare vatten gör att mindre syre kan finnas i vattnet. Detta beror på att löslighe-
ten minskar med ökad temperatur. En lägre syrehalt kan ha stor påverkan på vattnets
kvalitét. För nedbrytningen i vatten, vilken ofta sker på bottnen, krävs syre för mikro-
organismerna. Vid algblomningar kan syrehalten minska på botten vilket kan resultera i
syrefria miljöer (Wettemark u.å.). Detta betyder att man utifrån mätningar av syrehalt
kan säga något om tillståndet i sjön och hur lätt nedbrytningen kan gå med avseende
på mikroorganismernas tillgång till syre.

2.2.5 Turbiditet

Turbiditet är ett mått på hur mycket infallande ljus avviker från sin rätlinjiga bana
vid passagen genom provet, vilket i ytvatten till största delen beror på reflektion i
partikelytor, och utgör därför ett mått på partikelhalten i vattnet. Enheten som används
här är FNU (formazine nephelometric unit), som uttrycker hur signalen förhåller sig till
den som erhålls från en formazin-suspension, beredd på ett standardiserat sätt (Sonesten
2017).

3 Sensorer
Det finns många problem som kan lösas genom att använda sensorbaserade varnings-
system. Pereira et al. (2016) beskriver ett oväntat användningsområde där ett fartyg
har använt sig av sensorbaserade vattenkvalitetsmätningar för att undersöka kvalitén
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av sitt ballastvatten. Ballastvatten är det vatten fartyget tar in i sina "vattenkorrido-
rernär fartyget åker med mindre last i lastutrymmet och måste kompensera för vikten.
När vattnet inte längre behövs som tyngd om lastutrymmet fyllts igen släpps vattnet
ut. För att se till att vattnet de tar in och sen släpper ut inte innehåller problematika
ämnen har de använt sensorer som mätt de fysikaliskt kemiska egenskaperna hos vattnet
genom turbiditet, salinitet, löst syre, pH och temperatur. Datan om vattenkvalitén har
dessutom loggats till de olika geografiska platserna som fartyget intagit vatten, passerat
och sedan släppt ut vatten på.

Den sensor som idag används av Norrvatten heter Spektro::lyser och är en S::can sen-
sor. Enligt Messtechnik GmbH (2018) är företagets sensor mätande i hela absorbtions-
spektrat och kan därför detektera en mängd organiska substanser. Samma mätare kan
monteras för att mäta tryck, turbiditet, TSS och temperatur.

I en studie utförd av Shu et al. (2017) undersöktes energiåtgången för on-linebaserade
sensorsystem. Sensorsystemet som undersöks mäter DOC och turbiditet. Författarna
kommer fram till att man genom att sänka samplingfrekvensen och använda sig av en
mer dynamisk (ej fixerad, styrd av Data-Driven Adaptive Sampling Algorithm) - fattar
inte denna del av meningen kan minska batteriåtgången avsevärt trots att datan samlas
med en frekvens sådan att informationsinnehållet inte förloras. Batterilängden blir då
ca 30.66% längre under tre månader vid undersökning av vattenkvalitéerna.

3.1 Sensorer för olika typer av problem och föroreningar

3.1.1 TOC

TOC står för den totala halten organisk kol (B. Jönsson 2013a). Exempel på ämnen
som inkluderas i undergruppen är CO2, cyanider och naturligt kol.

Mängden organiskt material i vattnet kan mätas som CODMn eller TOC. Enligt Carl-
ström (2012) kan TOC-analys sägas vara ett indirekt mått, då man med hjälp av den
mäter hur mycket koldioxid som bildas då de organiska föreningarna i provet oxideras
och inte den faktiska TOC-halten. Analysen kan utföras med värme, UV eller Persulfat.
(ibid.)

TOC kan mätas med värme, UV eller persulfat. Därför kan mätare som använder NDIR
(non-dispersive infrared sensor) detektor och jonisering till vätekarbonatjoner som mäts
med konduktivitet användas för att bestämma TOC-halten. Halten TOC kan också be-
räknas utifrån mätningar på TC, total carbon, och mätningar på (T)IC, total inorganic
carbon om data för dessa är tillgängliga. (ibid.)
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Sensorer som kan användas är UV, konduktometer, IR (NDIR) eller värme (B. Jönsson
2013a).

3.1.2 COD

Precis som TOC blir ett indirekt mått så blir även COD ett indirekt mått enligt Carl-
ström (2012) då det som undersöks är hur mycket syre som förbrukas när det organiska
materialet i provet oxideras på kemisk väg.

Tidigare i Sverige har mätningar av COD varit beroende av metoden COD(Cr). Vid
användning av denna metod ingår kvicksilversulfat och kaliumkromat. Kvicksilversulfat
har använts för att binda in kloridjoner i vattnet för att undvika att dessa ska störa
analysen. Kloridjonerna detekteras på samma sätt som CODn och hög halt kloridjoner
an ge ett resultat som indikerar ett högre COD-värde än det verkliga (Jonsson 2015).
Enligt Jonsson (2015) har i en studie undersökt kvicksilverfria metoder och funnit att
Klorid Determinations-metoden var den som stämde bäst överens med den allmänt an-
vända metoden innefattande kvicksilver.

Idag används kaliumdikromat, kaliumpermanganat och värme som oxidationsmedel och
detektor (B. Jönsson 2013a).

3.1.3 Turbiditet

Turbiditet är ett mått på hur grumligt vattnet är (Järvasystem u.å.). Turbiditetsmät-
ningar sker genom spridning av infallande ljus där synligt ljus med våglängd mellan
400-680 nm) eller IR-ljus med våglängd mellan 780-900 nm används. Både organiska
och oorganiska material påverkar turbiditet (B. Jönsson 2013b).

Turbiditet mäts med Infallande ljus i en rätlinjig vinkel, vilket betyder att man sätter
mätaren i 90◦. Nya metoder som används för att mäta turbiditet är att man använder
våglängder samt detektorgeometri (ibid.). Turbiditet kan även mätas beroende på hur
klart vattnet är och då kan det mätas med en trbidimeter, dessa är ofta biligare än
andra större sensorer men är inte lika korrekta (Foundriest 2014).

3.1.4 TS(S)

TS(S) är löst organiskt och oorganiskt material som följer med vattnet (B. Jönsson
2013a). TS(S) är den parameter som har störst påverkan på tubiditeten på grund av att
det utgörs av partiklar vilka är större än µm när det beräknas (Foundriest 2014).
TS(S) separeras med hjälp av filtrering och delas upp i olika storlekar i när laborato-
rieanalyser görs. Mätningarna kan ske på ungefär samma sätt som för turbiditet med
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spektrofotometriska instrument. Även detektorgeometri kan användas. Insturment som
mäter absorbansen kan användas för både TS(S) och för turbiditet samt partikelhalt
(B. Jönsson 2013a).

3.1.5 Biomassa

Biomassa kan bestå av t.ex ved, flis växtolojor och liknande mindre partiklar som är i
vattnet. Biomassa är material från organismer som lever. Detta kan vara t.ex ved, flis
eller växtoljor (Naturvårdsverket 2018). Biomassan bidrar till turbiditeten hos vattnet
(B. Jönsson 2013a).

För att mäta biomassa kan on-line mätning användas genom absorptionsmätningar och
flourscensmätningar. Vid användning av flourescens utnyttjar man att klorofyllen i bland
annat alger, bakterier och celler sänder ut synligt ljus med andra våglängder än vad
andra ämnen gör. Vissa on-line mätare kan mäta PAR (Photosynthetically Active Radi-
ation), vilket är fotosynteshastigheten, med hjälp av fotonflödet. Detta är en indikator
på hur mycket biomassa som finns (ibid.).

3.1.6 Partikelmätning

I vatten finns det mycket partiklar och det finns många anledningar till att mäta dessa.
Problematiken med partiklar i vattnet är att de bidrar till turbiditet. Virus, bakterier
och andra ämnen som kan vara problematiska för vattenrening (ibid.).

För att mäta partiklar används optiska metoder. Det är oftast två olika sorter antingen
mäts reflekterande ljus från partiklarna eller så mäts det att partiklarna inte sänder ut
något ljus. Virus är och för små för att de ska kunna detekteras med partikelmätare men
bakterier är tillräckligt storaför det spektrum som en partikelmätare kan mäta (ibid.).

3.1.7 Mangan och järn

Järn och mangan har blivit ihop-parade då de ofta förekommer samtidigt i vattendrag
samtidigt som de kan detekteras och behandlas på liknande sätt (ibid.). Båda förore-
ningarna ger en missfärgning och en metallisk bismak till vatten. Missfärgningen fram-
kommer när vattnet kommer i kontakt med syre och metallerna oxideras. Den oxiderade
formen av järn och mangan förekommer oftare i vatten med ett pH lägre än 7 (Swistock
2018).
Det är vanligt att stöta på dessa ämnen i djupa brunnar eller där vatten i annat fall
kommer i kontakt med berggrunden vilket gör att det vanligt i grundvattentäkter.
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Järn och mangan är inte direkt hälsofarliga utan problemet är snarare bismaken och att
vattnet ser ut att vara smutsigt. Ämnena kan orsaka missfärgningar på disk och tvätt.

Den mest använda metoden för att detektera järn och mangan är att låta deras reduce-
rade tillstånd reagera med organiska kväveföreningar. Detta bildar färgade komplex och
tillsammans med tillsatsen av ett oxiderande eller reducerande ämne (beroende på om
järn/mangan reduceras eller oxideras) kan mängden bestämmas med hjälp av spektro-
fotometri. Även hårt vatten kan även vara tecken på förekomst av järn och mangan.

3.1.8 Vätejonkoncentration och redoxpotential

Vätejonkoncentrationen, pH-värdet, i vatten är en viktig parameter att hålla koll på då
denna bestämmer lösligheten hos ämnen och kan påverka växt- och djurliv i vattnet.
En förändring i pH skulle t.ex. kunna orsaka algblomning (Yamamoto & Nakahara 2005).

Redoxpotentialen (Oxidizing-Reduction Potential, ORP) är ett mått på aktiviteten hos
de oxiderande och reducerande komponenterna i relation till deras koncentration. Det
är viktigt att veta hur ORP ser ut i ett vattendrag då detta kan ses som ett mått på i
vilken utsträckning föroreningar oxideras.

Många processer för att behandla vatten är beroende av pH och ORP vilket gör att det är
extra viktigt att mäta dessa parametrar. De förekommer oftast samtidigt i sammanhang
då man pratar om vatten då flera sensorer mäter både pH och ORP (Instrumentation
2018).

pH mäts oftast med en glaselektrod bestående av två glastuber i varandra med ett klot-
format glasmembran vid ena änden av tuben. Den änden innehåller någon form av sur
lösning och en elektrod doppad i lösningen. Andra änden av elektroden är utanför den in-
re glastuben med sur lösning. Glasmembranet reagerar på just vätejoner och en potential
uppstår som är proportionell till vätejonaktiviteten (Prichard & Lawn 2003). Eftersom
pH är temperaturberoende mäter de flesta sensorer temperaturen samtidigt.källa?

ORP mäts på liknande sätt som pH och därför kan de flesta sensorer på marknaden ge
värden på både pH och ORP. ORP är ett mått på den elektriska spänningen mellan
referenselektroden och mätelektroden (Instrumentation 2018). En fördel med den här
typen av mätare är att de knappt behöver något underhåll och är att de är billiga. källa

On-line mätning av pH och ORP görs i många olika sammanhang t.ex har det används
för att i realtid kunna kontrollera kvävehalten i en SHARON-reaktor med hjälp av enn
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Fuzzy logic controller (Claros et al. 2012).

I en studie av U.S. Environmental Protection Agency testades en realtids detektions-
och varningssystem för kontaminerat vatten. I denna användes flera sensorer, bland
annat sensorer för att mäta pH och ORP, men även sensorer som mäter klor, kon-
duktivitet, upplöst kol (DO), total mängd organiskt kol (TOC), kväve, turbiditet och
partiklar i suspension. Kontamineringarna som testades i systemet var bland annat vissa
bekämpningsmedel, E. coli, biologisk odlingsmedier samt oorganiska kemiska komponen-
ter (kvicksilverklorid och kaliumferricyanid). Med hjälp av rätt databehandling kan man
detektera dessa kontamineringar. Databehandlingen går ut på att minska bakgrunds-
bruset och göra det lättare att upptäcka avvikelser, för att kunna se ett samband mellan
klorin och kontamineringarna (Jeffrey Yang, Haught & Goodrich 2009).

Det ska vara fördelaktigt att använda sig av ickespecifika sensorer när man utvecklar
ett Early Warning System (EWS). Alltså sensorer som mäter pH, ORP, klor, TOC,
konduktivitet och temperatur. Man använder sig då av datan från dessa sensorer och
tillämpar metoder inom statistik, artificiell intelligens och data mining för att detektera
avvikelser och därmed kontamineringar (Che & Liu 2014).

3.1.9 Oljespår

Olja i vatten är ett problemområde som kan tyckas ha självklar problemformuleringen.
Oljan i vattnet kan leda till att människor får i sig denna via sitt dricksvatten om den
inte lyckas tas bort, oljan har en förgiftande effekt för människor. Olja i små mängden
ger dålig smak och lukt till dricksvattnet och är därför viktigt att få bort ur dricksvattnet.

Enligt (B. Jönsson 2013a) används fluorescerande metoder för att detektera oljespår,
detta då oljor emitterar synligt ljus då det belyses med UV-ljus. Det är svårare att
avgöra vad det är för typ av olja då endast intensiteten på ljuset fås fram som mått på
koncentrationen olja. För att mäta oljespill i ytvattnet går det att använda en metod
där skillnad i absorbans av elektromagnetisk strålning avgör tjocklek på oljeskiktet.

Ny forskning visar en metod med mikrovågsresonator och elektromagnetiska fält som
kan användas för att få samma resultat som den fluorescerande metoden angiven ovan
med den . (Sharma, Lao & Falcone 2018)

Alla sensorer som kan mäta EMS och fluorescerande går att mäta olja i vattnet med.
Exempel på sådana modeller är (B. Jönsson 2013a). Sensorerna som använder sig av
den mikrovågsresonerande metoden verkar ännu inte finnas ute på marknaden (Sharma,
Lao & Falcone 2018).
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Sammanfattning

I denna rapport så sammanfattas sex rapporter med information som kan vara relevant
för kandidatarbetet ”Tidigt varningssystem i dricksvattenproduktion”.

En av rapporterna var ” On-line mätning för övervakning av dricksvattenkvalitet”. Den
var väldigt relevant då den tar upp mätning av olika vattenegenskaper och en mängd av
olika sensor som mäter dessa. Rapporten beståar av listor med olika sensorer och vad
de mäter för problemområden.

I sammanfattningen finns en rapport om algblomning och miljöproblematiken algerna
medför vid namn ”Fouling of ceramic microfiltration membrane by soluble algal or-
ganic matter (saom) from Chlorella SP. and M. Aeruginosa and its mitigation using
feed-pretreatment”. Algblomning Kan leda till problem för vattenrening med membran.
Algerna försämrar även vattenkvalitén och därför viktig att mäta för att vattenverket
ska kunna hantera det i sin rening. Rapporten är även väldigt relevant för projektet då
sensorer som detekterar alger bland annat ska undersökas.

En rapport vid namn ”VWM GmbH: Fully automated microbiological real-time moni-
toring ” från ett företag i Österrike förklarar hur de har system som detekterar biomassa
och bakteriers metabolism. Rapporten är inte objektiv utan säljande, men är relevant
då sensorerna som dem säljer är intressanta.
”Effects of pre-ozonation on the ultrafiltration of different natural organic matter (NOM)
fractions: Membrane fouling mitigation, prediction and mechanism” är en Studie om
EEM. EEM är en flourescensspektoroskopi som mäter DOC halten i vattnet.Det är
även om att förbehandla membran med ozonisering för att de inte ska bli nersmutsade
och igentäppta av tillexempel alger eller anda naturliga organiska ämnen.
två stycken rapporter handlar om UV-sensorer samt s:can och hur dessa fungerar ”UV-
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Vis monitoring station for calculating ”integrated parameters”” och ”Case studies using
S:can On-line monitoring system”. Det är visar sig även att det är lättare att hitta
ämnen i dricksvatten med UV-sensorer än med andra typer av sensorer. En av dessa
texter var svårläst och innehåller delar som inte är så relevanta för projektet.
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Sydvattenrapporten, Ylva:

Rapportens innehåll

Rapporten handlar om onlinemäting av olika vatten-egenskaper och är skriven 2013.
Enligt rapporten är online-mätningar ett mycket bra verktyg för att kunna övervaka
vattenkvalitén i en dricksvattentäkt både kontinuerligt men också vid fall av olycka eller
annat utsläpp över det normala. En rad olika analyser kan göras, ett fåtal ex är pH,
temperatur, redox-potential eller halten löst organisk kol.

Efter inledningstexten kommer en lång lista på väldigt detaljerad information om en
mängd olika sensorer och precis vad de har möjlighet att mäta.

Allmänt omdöme om rapporten

Allt innehåll kändes relevant och det finns mycket info att hämta om sensorer som kan
användas väl i vår litteraturstudie.

VWM GmbH: Fully automated microbiological real-time moni-
toring , Ylva:

Rapportens innehåll

Rapporten handlar om mikrobiellt innehåll i vatten och hur det tidigare inte funnits nå-
gon online-resurs för att ta reda på den datan, denna är från 2016 (alltså ganska aktuell).

Företaget arbetar med att detektera den biologiska massan genom bakteriernas egna
metabolism istället för att odla bakterierna. Någon som enligt som gör att processen
med bakterie-screening går från 18-72 h till 15 min. Företaget tar alltså nytta av bak-
teriernas enzymer som sedan kan detekteras genom fluoriserande produkter. Något som
gör att en bild av hela bakteriekolonin fås, inte bara de individer som lyckas odlas i labb.

I rapporten/bildvisningen radar det upp en lista på olika modeller av detektorer. De
visar även bilder och data om ytvatten-monitoring i viss grad. Sedan följer rapporten
av en rad olika mätresultat på mätningar gjorda i ex. ytvatten eller filtreringsprocesser.

Rapporten jämför också de traditionella bakterieodlingarna med resultaten av moni-
toringen. Min egen tolkning av den helt fristående bilden på s nr. 29/34 är att den
klassiska odlingen ger några få nedslag runtom ett intervall för att sedan visa ungefär
samma resultat vid full levnadäv bakterierna, för att jämföra med monitoringen som
ger kontinuerliga värden på mängden bakterier. OBS. Egen tolkning.
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Rapporten innehåller också kontaktuppgifter till företagets representant i Österrike.

Allmänt omdöme om rapporten

Rapporten eller presentationen som är ifrån ett österrikiskt företag är mycket säljande,
men verkar som att den tar upp precis de innehåll gällande bakterier i vatten som skulle
vara intressant för grupp 65 att titta närmre på. Företaget verkar inte sälja en sensor
utan mer en hel utrustning, dock så kanske det kan tolkas som en sensor och då är det
ännu mer relevant!

Fouling of ceramic microfiltration membrane by soluble algal or-
ganic matter (saom) from Chlorella SP. and M. Aeruginosa and
its mitigation using feed-pretreatment , Ylva:

Rapportens innehåll

Rapporten handlar om hur algeblomning kan bli ett miljöproblem i vattensamlingar.
Problemen kan i sin tur leda till problem vid vattenrening med membran och dessutom
försämrar algerna vattenkvalitén. Studien undersöker hur alger i laboratorie påverkar
membrantekniken, eller rättare sagt hur det påverkar ä 0.1 µm tubular alumina ceramic
membrane".

Allmänt omdöme om rapporten

Enligt mig, extremt svårläst genom delivis språk och layout. Någonting som känns som
att det ligger precis i utkanten av vårt arbete och kanske inte är så värdefullt för vår
litteraturstudie.

UV-Vis monitoring station for calculating "integrated parame-
ters", Mathias:

Rapportens innehåll

Handlar om att detektera ämnen med UV-spektrometer. Det är ett sätt som har öppnat
upp att det är lättare att hitta ämnen i dricksvatten. Detta är en on-line metod.Kan
använda både spektrala och andra signaler för att spåra ämnen. Används med s:can.
Har använts i bland annat Wien.
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Allmänt omdöme om rapporten

Rätt så lätt läst då det inte är så komplicerat språk och en bra layout. Har en del kartor
på hur den fungerar.

Case studies using S:can On-line monitoring system , Mathias:

Rapportens innehåll

Detta är som den andra rapporten som lästes fast mer invecklat i hur det fungerar.
Det är om S:can och vad den läser av och hur den fungerar. Hur den utvecklas för att
kunna läsa av fler ämnen. Det är ett projekt om hur vatten kvalitéen ändras mellan
olika positioner. Denna tror jag kan vara rätt så relevant för vårat projekt.

Allmänt omdöme om rapporten

Den här rapporten är inte lätt läst. Det är en väg av text.

Sydvatten - Onlineinstrument, läst av: Alexi Lampinen

Rapportens innehåll

Innehåller lista över olika sensorer indelade i vad de mäter. Det finns sensorer som mäter
organiska och oorganiska innehållet i vattnet genom diverse olika metoder. Finns parti-
kelsensorer, dessa kan detektera bakterier och parasiter, men kan ej särskilja från andra
partiklar. Biomassa kan mätas (cyanobakterier och plankton), indirekt kan denna metod
detektera halten mikroorganismer i vattnet. Mangan, järn, kväve, fosfor, Konduktivitet,
pH, ORP (Redoxpotentialen), salter, klor, ozon, alkalinitet, hårdhet, oljespår och toxi-
citet finns även förslag för.

Allmänt omdöme om rapporten

Väldigt relevant för våran studie. Denna rapport känns som ett bra utgångsläge när vi
väl vet vilka ämnen vi vill detektera.
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Effects of pre-ozonation on the ultrafiltration of different natural
organic matter (NOM) fractions: Membrane fouling mitigation,
prediction and mechanism, läst av: Alexi Lampinen

Rapportens innehåll

Det är en studie av hur man kan förbehandla membran/filter med ozonisering för att
minska chansen att dessa blir nersmutsade av naturligt organiskt material (NOM). För
att veta vad och hur mycket av de olika NOM som fanns i vattnet använde man sig
av en metod som heter "3D excitations och emissions matris"(EEM). Det är en form
av flourescensspektroskopi och man använder värden på DOC halten i vattnet och hur
UV-spektrumet vanligtvis ser ut som en sorts blank".

Resultatet var att EEM hade svårt att upptäcka polysackarider och vissa proteiner, men
humussyror och natrium alginat kunde upptäckas.

Allmänt omdöme om rapporten

Det finns värdefulla referenser till den här EEM som bör kollas upp om den här typen av
detektion är något för oss. Det verkar finnas sensorer som använder sig av EEM. Exempel
på EEM-sensor är angiven i rapporten som handlar om "ceramic microfiltration".
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1 Inledning
En stor del av informationen i rapporten bygger på mailkontakt och intervjuer med

personer som har erfarenhet av olika typer av mätsystem och sensorer. Fokus ligger på
att hitta en stationär multisensor som kan mäta ett flertal vattenkvalitetsparametrar på
olika djup. Primära specifikationer från personal på Görvälnverket är att systemet ska
kunna mäta följande vattenkvalitetsparametrar på olika djup i vattnet:

• Temperatur

• Konduktivitet

• Syrehalt

• Turbiditet

• Alger/klorofyll

2 Syfte och frågeställningar
Syftet med rapporten är att undersöka förutsättningarna för ett system som överva-

kar vattenkvalitén på olika djup utanför Görvälnverket. Syftet uppnås genom att besvara
följande frågeställningar:

1. Kan en flotte eller boj med mätutrustning uppfylla specifiktaionerna?

2. Kan ett mätsystem placerat inne i verket uppfylla specifikationerna?

3. Kan ett bottenbaserat undervattensystem med mätutrustning uppfylla specifik-
taionerna (off-line)?

3 Bakgrund
Norrvatten har planer på att bygga ett nytt intag för råvatten. Med råvatten menas

det vatten som finns i Mälaren och som sedan renas inne i Görvälnverket innan det
till slut når konsumenterna i Stockholm. Görvälnverket har redan två råvattenintag, ett
på 4 m djup och ett på 22 m djup (Möte på Görvälnverket 2018). Tanken med det nya
råvattenintaget är att det ska ligga djupare än de befintliga. I och med de klimatscenarion
som tagit fram i rapporten Svenskt vattens rapport kommer nederbördsmängden att öka
under höst, vår och vinter. Det är under den tiden som det finns minst växtlighet som kan
ta upp vattnet och tillrinningen till vattendragen ökar då. Den ökade ämnestransporten
som detta medför bidrar till en försämrad vattenkvalitet, framför allt gällande färg
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(ökande humushalter), grumlighet närsalter med mera . I de framtida klimatscenariona
förväntas också ett varmare klimat med förhöjda ytvattentemperaturer som följd. Detta
gynnar tillväxten av cyanobakterier (blågröna alger) vilket kan medföra en försämring av
vattenkvalitén då vissa arter producerar toxiner (Vatten 2007). Med ett djupare råvatten
intag hoppas Norrvatten kunna ta in ett mindre förorenat råvatten.

För att kunna bestämma på vilket djup det nya intaget ska byggas behövs kontinu-
erlig information om skiktningen i sjön vid olika tider på året. Det är av stor betydelse
att det råvatten som tas in från Mälaren är av så god kvalitet som möjligt för att ga-
rantera ett högkvalitativt dricksvatten som slutprodukt. Om ett vattenverk har flera
råvattenintag på olika djup är det möjligt att välja från vilket djup vattnet ska tas för
att få in ett så bra råvatten som möjligt. Vatten som har olika temperatur har även
olika densitet vilket gör att det bildas skikt (Länsstyrelsen u.å.). Det varmare vattnet
har lägre densitet än kallare vatten. Beroende på skiktningen i vattnet kan det på olika
djup finnas varierande halter av till exempel alger eller TOC (Total Organic Carbon).
Kontinuerliga mätningar av vattenkvalitetsparametrar ger en bild av hur skiktningen
kan förändras över årstiderna samt hur halterna av olika ämnen kan variera.

4 Flottar och bojar
Med en flotte menas i den här rapporten en flytande plattform som en eller flera

personer kan gå iland på. Enligt uppslagsverket Nationalencyklopedin definieras en flotte
enligt följande: ”Flotte är en enkel och plan farkost eller plattform som flyter på vatten.”
(Nationalencyklopedin u.å.[b])

Flottar skiljer sig från bojar genom att en boj inte är anpassad för att någon ska
kunna vistas på den. Vissa bojar kan dock vara så stora att det går att stå på dem. Både
flottar och bojar förankras i botten på något sätt. Uppslagsverket Nationalencyklopedin
definierar en boj enligt följande: ”En boj är en flytkropp av trä, plast eller metall,
förankrad så att den kan tjäna som flytande sjömärke eller för förtöjning av fartyg och
båtar.[...] Förankrade och drivande bojar kan användas för att utmärka eller uppbära
vetenskapliga mätinstrument.” (Nationalencyklopedin u.å.[a])

4.1 Flottar

Flottar kan se ut på ett flertal olika sätt. Det kan vara allt ifrån enkla konstruktioner
av plankor och plasttunnor till avancerade specialbyggda pontonflottar. Flottar kommer
i följande stycke att undersökas utifrån egenskapen att vara en funktionell och stabil
plattform för olika typer av mätutrustning. Fokus kommer även att ligga på flottarnas
förmåga att stå emot väder och vind.
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4.1.1 Erfarenheter från Lovöverket

I Ekerö kommun i närheten av Drottningholm ligger Lovöverket. Verkets produktion
av dricksvatten ligger under normal drift på 150 000 m3/dygn. Lovöverket invigdes redan
år 1933 (SVOA 2014). Moderniseringar har givetvis gjorts sedan dess. Bland annat har
verket haft en flotte med mätutrustning liggandes i vattnet utanför vattenverket för
kontinuerlig kontroll av råvattnet (se figur 1).

Figur 1: De röda markeringarna visar vart Lovöverket ligger samt vart flotten har
varit placerad. Flottens energibehov täcks till viss del av solceller men resten av energin
kommer från en kabel som går från land ut till flotten. Figur 1: Lovöflottens placering
på karta (Google Maps 2018)

Syftet med flotten har varit att mäta parametrar som syrgas, turbiditet, konduktivi-
tet, klorofyll, temperatur och ett flertal andra vattenkavalitetsparametrar på olika djup
i vattnet. Flotten införskaffades för ca 5 år sedan och utrustades med mätutrustning
och sensorer från Luode Consulting (Mellander 2018). Själva flotten är av pontontyp,
den har alltså två parallella flytkroppar fästa under den stålplatta som utgör den gråa
synliga delen av flotten (se figur 2).
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Figur 2: Flotten ägs av Stockholm vatten och avfall (SVOA). Mitt på flotten sitter
Profilern som förflyttar sensorn mellan de olika djupen i vattnet. Figur 2: Lovöflotten
(Mellander 2015)

Flotten har varit utrustad med en Profiler från YSI för att kunna mäta på olika
djup. Profilern fungerar på så sätt att en lina med en multisensor rör sig genom vattnet
och stannar och mäter på olika förutbestämda nivåer (YSI 2007). Sensorn har ett parke-
ringsdjup och mäter sedan med ett visst tidsintervall på andra djup. Fördelen med detta
system är att det endast krävs en sensor. Om istället flera olika sensorer sitter statio-
närt på olika djup så måste de vara kalibrerade i förhållande till varandra. Detta medför
mer arbete när flera sensorer ska kalibreras i jämförelse med att endast kalibrera en
sensor. Profilern är en ganska tung utrustning som kräver en stabil och ändamålsenligt
dimensionerad plattform (Strömbeck 2016).

Flotten förses med ström via en kabel som löper från land ut till flotten (se figur
1). Solceller finns installerade på flotten men deras kapacitet täcker inte hela behovet
vintertid. Data från multisensorn kommuniceras kontinuerligt on-line.

Det som inte fungerat så bra är själva flotten som plattform. Enligt Mattis Mellander
har multisensorn och Profilern fungerat som förväntat. Men vintertid har flotten tryckts
ner under isen eller fåtts att kantrat av isens tryck. Detta har hänt vid två tillfällen med
dyra reparationer som följd (Mellander 2018).

Sommartid har fåglar (framför allt skarv) varit ett problem då de landar på flotten
och förorenar på den. Det har spekulerats i att sätta en bur runt flotten för att förbättra
situationen (ibid.).
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Nedan följer en sammanställning av de problem som personal på Lovöverket har
upplevt med flotte som mätplattform (Mellander 2018).

Problem på vintern

• Drivis kan få flotten att välta

• Solcellerna klarar ej strömförsörjning → måste dra kabel från land

Problem på sommar
Ett alternativ för en flotte som mätplattform skulle vara att bara ha den sommartid och
sedan ta in den på vintern. Negativa saker med det är dock:

• Fåglar som förorenar på flotten

• Algtillväxt på sensorn om den är parkerad för nära ytan

Generella problem

• Måste ta ut båt med dykare för att lossa/sätta dit förtöjningen

• Dyrt underhåll

• Kommunikation av data mellan flottens system och Lovöverkets eget övervaknings-
system har ej fungerat så bra

4.1.2 Erfarenheter från SITES (Svartberget och Bolmen)

På www.fieldsites.se går att läsa följande om SITES: ”SITES, Swedish Infrastructure
for Ecosystem Science, är en nationellt samordnad infrastruktur för terrester och limno-
logisk fältforskning som ska bidra till att stärka svensk forskning baserad på mätningar
och experiment utförda i fält.”

SITES har funnits sedan år 2012. Personer i SITES har en gedigen erfarenhet av att
utföra mätningar i fält. De har även erfarenhet av att använda flottar som mätplattfor-
mer. SITES har en flotte i Stortjärn som är en sjö som ligger i Västerbottens län. Sjön
Stortjärn är liten, ca 400 m i diameter med ett medeldjup på ca 4,5 m. Förhållandena
skiljer sig alltså mycket från Görvälnverkets intagsområde i Mälaren (Erfarenheter från
Svartberget 2018).

Från flotten mäts olika typer av vattenkvalitetsparametrar, men systemet är inte
on-line. Flotten består av ihopdockade plastblock och är 8 × 10 m (se figur 3. Om en
flotte av plast används är det viktigt att tänka på att den måste jordas ordentligt för
att inte statisk elektricitet ska byggas upp när flotten rör sig på vattnet (ibid.).
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Flotten i Stortjärn ligger i vattnet året runt och det har fungerat bra de två år som
flotten funnits. Den fryser fast i isen på vintern men har än så länge inte skadats av
detta. När flotten fryser fast i isen kan det skada kablage som sammanlänkar sensorerna
under vattnet med loggerutrustningen på flotten. Isen kan ligga och skava mot kablarna
och på så sätt nöta hål på dem eller få dem att gå av. Detta har inte hänt med flotten
i Stortjärn men är en risk som måste tas i beaktande. (Erfarenheter från Svartberget
2018).

Figur 3: En plattform för mätningar byggda av plastkuber från Jetfloat installeras i sjön
Stortjärn i Svartberget. SITES installerade flotten i oktober 2016 och har varit mycket
nöjda med den. Figur 3: Flotten i Stortjärn (Blomkvist 2016)

SITES är även delaktiga i ett forskningsprojekt i sjön Bolmen (se figur 4). Bolmen är
Skånes viktigaste vattentäckt och försörjer 500 000 personer med dricksvatten. Bolmen
är också Sveriges tionde största sjö och har en yta på 184 km2 och det största djup på
37 m (Sydvatten u.å.). Flotten i Bolmen innehåller mesokosmer (stora plastcontainrar
fyllda med sjövatten) och i dessa kan forskning kring vad som händer med Bolmens
motståndskraft och respons på störningar och miljömässiga förändringar bedrivas. Ett
exempel är brunifiering som i sin tur kan förändra råvattnets kvalitet och kräva mer
rening i framtiden (JUHA). Forskningsmaterialet som erhålls kan också användas för
att få kunskap om hur vattentäkten ändras på grund av klimat, väder, ekologi och
markanvändning (ibid.).

Flotten sjösattes under våren 2017 och den ligger i året runt (Olheden 2018). Själva
flotten är byggd av plastblock från företaget Jetfloat, samma företag som byggt flotten
i Stortjärn. Sensorerna på flotten drivs med solceller och mätdata skickas on-line och
laddas ner till en server. De parametrar som mäts är ljusinsläpp (till flotten men också
ner i mesokosmerna), temperatur, pH, syrehalt, klorofyll samt fykocyanin (JUHA).

Flotten starka sidor enligt Juha Rankinen (föreståndare forskningsstation Bolmen,
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Sydvatten AB) är att den finns på plats ute i sjön och att det då på ett direkt sätt kan
undersöka vattnet i nutid men även simulera hur det skulle kunna se ut i framtiden med
hjälp av mesokosmerna. Den enda nackdel som Rankinen kan se är att Bolmen är en
stor sjö och där vi i nuläget endast mäter på en plats i sjön. Förutsättningarna kan vara
väldigt olika från norra delen av Bolmen till den södra delen.

Figur 4: En plattform för mätningar byggda av plastkuber från Jetfloat installeras i
Bolmen i april 2018. Flotten är tänkt att ligga i året runt. Figur 4: SITES AquaNets
anläggning i Bolmen (SITES 2018)

4.1.3 Förutsättningar för en flotte utanför Görvälnverket

Norrvatten vill placera en mätplattform i vattnet utanför Görvälnverket (se figur
5). Enligt Niklas Strömbeck, Ph.D, Luode Consulting Oy Sweden, är läget där alldeles
för utsatt. Mälaren är klassad som zon 3, vilket innebär en maximal våghöjd på 0,6
m (Lundin 2014). Det aktuella området ligger relativt exponerat för väder och vind.
Problemen som Lovöverket haft med sin flotte skulle finnas även för en flotte som skulle
ligga utanför Görvälnverket. Läget utanför Lovöverket kan till och med anses mer skyd-
dad än läget utanför Görvälnverket, vilket ställer ännu högre krav på en flotte utanför
Görvälnverket.
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Figur 5: Den röda markeringen på bilden visar Görvälnverkets ungefärliga läge. En
eventuell flotte skulle alltså som synes ligga i ett väldigt exponerat läge. Figur 5: Gör-
välnverkets placering (Google Maps 2018)

En flotte med samma utformning som Lovöflotten skulle med stor sannolikhet få
problem med drivis om den placerades utanför Görvälnverket. Dessutom går en farled
precis utanför Görvälnverkets skyddsområde (Eniro u.å.). Stora fartyg passerar ibland
vilket gör att det skapas kraftiga vågor som kan störa mätningarna. Vågor överhuvud-
taget kan ge upphov till brus i mätningarna eftersom flotten med mätutrustningen rör
sig upp och ner. Detta går dock till viss del att kompensera för (Strömbeck 2016).

Om en flotte skulle placeras utanför Görvälnverket skulle den lämpligen ligga inom
verkets eget skyddsområde för att undvika att bli påkörd av båtar eller andra vatten-
farkoster.

En flotte med en annorlunda utformning än Lovöflotten skulle antagligen klara för-
hållandena utanför utanför Görvälnverket bättre. Thomas Olheden är ägare till företaget
Jetfloat och har jobbat med denna speciella typ av flottar i 18 år. Olheden är bosatt inte
långt ifrån Görvälnverket och är väl insatt i vilka förhållanden som råder under olika
årstider. Han har ritat en flotte speciellt anpassad för att ligga utanför Görvälnverket
(se figur 6. Den ska ha största möjliga stabilitet och därför breder anläggning ut sig på
ett vattenområde som är 7 × 7 m. Den totala bärigheten är ca 5,6 ton och arbetsytan
är 3 × 3 m med ett hål i mitten som är 1 × 1 m, för att kunna sänka ner utrustning
som då är skyddad och inte kan skadas av is eller påkörning (Olheden 2018). Stabilite-
ten i vågorna är maximal och denna kan omöjligen välta enligt Olheden. För att ankra
flotten ska två stålankare användas. var och ett av ankarna klarar båtar upp till 5-10
ton. Samma typ av ankare har använts vid olika anläggningar hos bland annat Erken
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och Stortjärn (Olheden 2018).

Figur 6: Detta är ett förslag från Thomas Olheden på hur en flotte som ska liga utanför
Görvälnverket skulle kunna se ut. Den har utstickande ”armar” för ökad stabilitet och
en öppning i mitten för att kunna sänka ner mätutrustning. Figur 6: Förslag på flotte
(Olheden 2018)

4.2 Bojar

Precis på samma sätt som det finns olika typer av flottar så finns det olika typer av
bojar. Bojarna kan vara av olika storlek och utformning samt ha olika lösningar på hur
mätningar på flera djup ska utföras. I följande stycke kommer en bojs egenskaper för
att utgöra en bra plattform för ett mätsystem att utvärderas.

4.2.1 Erfarenheter från SMHI:s kustmätsystem

SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) har sedan det grundades år
1919 varit samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimato-
logi (SMHI 2017). För att kunna förstå vilka effekter mänsklig påverkan har på sjöar och
hav har ett projekt som går under namnet Kustmätsystem initierats. Det drivs i sam-
arbete mellan SMHI, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linné-universitetet samt
Stockholms universitet. I Kustmätsystemet ingår ett flertal bojar som ligger utplacerade
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längs med Sveriges kust. Dessa bojar mäter kontinuerligt i realtid (SMHI 2015). Bojarna
består av en flytkropp försedd med solceller för energiförsörjning och i flytkroppen finns
även loggrar för lagring och förmedling av data (se figur 7).

Figur 7: SMHI:s bojar av den här typen finns på ett flertal olika platser runt om
i Sverige och är en del av projektet Kustmätsystemet som drivs av SMHI, Göteborgs
universitet, Umeå universitet, Linné-universitetet samt Stockholms universitet. Figur 7:
Kustmätsystemet (Lind 2012)

Endast de sensorer som ligger nära ytan (ej djupare än 2 m) kan skickas i realtid.
Bojarna har sensorer längs med förankringen för mätning på olika djup (se figur 7).
Oftast finns 4 sensorer längs med förankringen, men ibland så många som 9 stycken
(Willstrand-Wranne 2018). Dessa värden lagras lokalt i bojens dator och tankas sedan
av från bojen manuellt. Parametrar som salthalt, temperatur, förekomst av plankton,
syre och strömhastigheter mäts kontinuerligt (SMHI 2015). Sensorerna kalibreras med
ca 2 års intervall. Då plockas bojen upp och sensorerna kopplas loss och sedan skicka de
till tillverkaren för service och kalibrering (Willstrand-Wranne 2018).

De flesta bojar som ligger kustnära tas upp på vintern för att det inte ska skadas
av is eller hårt väder (ibid.). Det anses alltså inte att samtliga bojar i Kustmätsystemet
klarar att sitta ute året runt om risk för is finns. En boj som sitter utanför Gotland
brukar få ligga kvar under vintern eftersom isrisken inte är så stor där (ibid.). Andelen
bojar som tas in varje år kan därför variera med risken för isbildning och hur kraftig den
anses vara. För att kunna ta upp bojarna krävs det en båt med kran som kan hantera
bojens vikt samt tyngden av bottenvikten/förankringen. Dessa båtar kan vara dyra att
hyra, vilket gör att hela upptagningsprojektet blir ganska kostsamt. Ju närmare kusten
de ligger desto enklare blir det att åka ut med en båt och hämta bojarna eftersom
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transportsträckan då inte blir lika lång (Willstrand-Wranne 2018). De bojar som SMHI
använder är specialbyggda av ett företag som heter Progatec (Webbyrå u.å.).

4.2.2 Förutsättningar för en boj utanför Görvelnverket

Problematiken är egentligen samma för en boj som för en flotte gällande det relativt
utsatta läget utanför Görvälnverket. Bojen kan även den påverkas av drivis och tryckas
ner under vattnet. En boj är också utsatt för förorenande fåglar på sommaren. En
nackdel med att ha en boj som mätplattform till skillnad mot en flotte är att det är
lättare att utföra service på en flotte eftersom det går att gå ombord på plattformen.
En flotte också fördelen att (i de flesta fall) ha en större yta än en boj vilket gör att
den inte guppar upp och ner lika mycket. Allt för kraftiga rörelser i vertikalled kan
resultera i brusiga mätningar. Det går till viss del att kompensera för bojens rörelser
orsakade av vågor, men risken är fortfarande att mätdata blir brusig. Vid användning
av sådana bojar som SMHI har (med ett antal sensorer placerade på olika djup) så ska
dessa kalibreras i förhållande till varandra (Erfarenheter om mätsystem 2018).

YSI har bojar som är anpassade för kustförhållanden. Modellen heter Costal Buoy
och väger ca 1,7 ton. Det skulle alltså krävas någon typ av båt med lyftmöjligheter
för att kunna ta upp bojen på vintern alternativt bogsera bojen efter en båt. Bojen
har en hastighetsbegränsning på 5,83 knop (YSI u.å.). Om SMHI:s bojar skadas av is
vintertid så är sannolikheten stor att bojen från YSI även den kommer att behöva tas
in på vintern. Costal Buoy är utrustad med en Profiler som gör att en enda multisensor
kan mäta på flera olika djup (YSI 2007). Då försvinner problemet med att behöva ha
ett antal sensorer placerade på olika djup som ska kalibreras utifrån varandra. Tidigare
nämnda problem med eventuell brusig mätning och is kvarstår dock och bojen skulle
med största sannolikhet behöva tas in på vintern om isrisken är stor.

5 Mätutrustning inomhus för råvattenkontroll
Längs med de befintliga intagsledningarna på Görvälnverket sitter smalare provtag-

ningsledningar (se figur 8). Dessa skulle kunna användas för att få en bild av skiktningen
i sjön och råvattnets kvalitet.

5.1 Erfarenheter från Göteborg vatten

Göteborg vatten förser ca en halv miljon göteborgare med dricksvatten. Råvattnet
tas från Göta älv som är ett av Sveriges vattenrikaste vattendrag (stad u.å.). För att
övervaka råvattnet finns provtagningsledningar i Göta älv. Vatten pumpas från älven
in i en bod som står på land och där inne mäts olika vattenkvalitetsparametrar som
syrehalt, temperatur och konduktivitet med en multiparametersond. Göteborg vatten
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använder en multiparametersond från YSI av modellen EXO2. Den har en automatisk
rengöringsbortse som håller den fri från påväxt av diverse beläggningar och gör att
sonden inte behöver ses över lika ofta (YSI 2007). Enligt Olof Bergstedt på Göteborg
vatten har sonden fungerat mycket bra och de är nöjda med den.

En av farhågorna från Norrvattens sida angående en mätutrustning på befintliga
provtagningsledningar har varit att vattnets egenskaper ska ändras under transporten,
bland annat att temperaturen höjs av pumparna. Enligt Olof Bergstedt ändras inte vatt-
nets egenskaper nämnvärt av att pumpas och transporteras från älven. De stickprover
som gjorts manuellt ute i älven har givit samma resultat som sonden inne i mätboden
visat. Temperatur har dock kunnat skilja något ibland, men i storleksordningen 0,1 oC.
Det som påverkar förändringar i temperatur, i form av uppvärmning, är längden på
ledningarna (Erfarenheter från Göteborg vatten 2018).

5.2 Förutsättningar för att mäta genom befintliga provtagnings-
ledningar på Görvälnverket

Provtagningsledningarna sitter på 5, 10, 15, 20 och 25 m djup (Möte på Görvälnver-
ket 2018). En möjlighet vore att koppla ett antal sensorer till utloppen på ledningarna
och på så sätt få mätadata från olika djup. Utrustningen skulle vara betydligt mer skyd-
dad inne i verket och driftpersonalen skulle på ett enkelt sätt kunna införliva kontroller
och underhåll av utrustningen i det dagliga arbetet. Vattnet pumpas genom ledningarna
in i verket där de mynnar ut i en ho i ett rum. Ledningarna är olika långa beroende på
vilket djup vattnet hämtas (se tabell 1). Ledningarna har en diameter på 16 mm och
merparten av dem är under vatten och under jord. Detta gör att ledningarnas längd inte
bör påverka vattnets temperatur nämnvärt innan det når utloppet (ELIN).

Tabell 1: Tabell över hur längden på provtagningsledningarna varierar beroende på hur
djupt intaget sitter placerat. Ledningarnas ungefärliga placering kan ses i figur 8.

Djup [m] Längd [m]
5 62
10 75
15 111
20 154
25 160

12



Figur 8: Smalare provtagningsrör sitter på de grövre intagsledningarna. De skulle kunna
utgöra en möjlighet att få mätdata från olika djup indraget i verket. Figur 8: Intagsled-
ningar (Jonsson 2018)

Pumpen som transporterar upp vattnet är strypreglerad vilket innebär att flödet
regleras genom ventil på själva provtagningskranen (Lavonen 2018).

Fördelar med att mäta inne på verket istället för att använda en Profiler utomhus är
många enligt Niklas Strömbeck, Ph.D, Luode Consulting Oy Sweden. Installation och
underhåll minimalt i jämförelse med Profilers (på flotte, boj eller land). Detta är den
säkraste typen av mätning, sonderna är väldigt driftsäkra och det finns nästan ingen
kringutrustning som kan ställa till problem. Data erhålls i realtid, direkt in i styrsyste-
met via ModBus som vilken annan utrustning som helst En sond kan plockas bort och
kalibreras utan att mer än ett djup (20%) av data försvinner (Erfarenheter om mätsy-
stem 2018).

6 Andra lösningar

6.1 Landbaserad Profiler

Eftersom en egenskap hos Profilern är att den är ganska tung så är det möjligt någon
typ av landbaserat mätsystem skulle kunna komma ifråga. Tanken skulle i så fall vara
att Profilern med multiparametersond placeras på någon typ av fundament ute i vattnet.
Fundamentet skulle kunna vara anslutet till land med någon typ av bro eller flytbrygga
för att underlätta kontinuerligt underhåll och översyn. En annan lösning skulle kunna
vara att transport till fundamentet sker med båt.

13



6.2 Icke-online

Head (2018) rekommenderar att mäta en temperaturgradient genom att fästa ett
antal sensorer i ett rep med hjälp av att fästa sensorn med en schackel. Tidigare har
HOBO-sensorer använts för mätning av en 20 meters temperatur- och konduktivitets-
profil använts vid mätningar i Östersjön. Detta gjordes genom att mäta på fem djup där
en sensor var placerad på en lina vid varje djup. Linan fästes i botten via en bottentyngd
och lyftes med hjälp av ett rejält flöte till strax under ytan (Wallin 2018). Det system
som användes för att fästa sensorerna vid mätningarna togs fram med hjälp av företaget
Luode och enligt Wallin (2018) är det tillräckligt oavancerat för att bygga själv. Wallins
erfarenhet är att det krävs kalibrering först efter ca 6-12 månader beroende på vilken
noggrannhet som önskas. Det största underhållsarbetet innebar att rengöra sensorerna
från påväxt. De sensorer som användes vid mätningarna var av märket HOBO och Mini-
DOT.

De icke-onlinesensorer som undersöks i detta arbete är HOBO U24-001 för konduk-
tivitet och temperatur, HOBO MX2003 för temperatur och MiniDOT för syrehalt och
temperatur. Information om sensorerna visas i tabell 2. Alla tre sensorer är utrustade
med fästhål.

Tabell 2: Produktinformation om HOBO U24-001 (Onset u.å.), HOBO MX-2003 (AB
2017) och MiniDOT (PME u.å.). Livslängden är beräknad för mätning varje minut.

Sensorer HOBO U24-001 HOBO MX2203 MiniDot
Parameter Temperatur Konduktivitet Temperatur Syrehalt Temperatur

Noggrannhet 0.1◦C 3% eller 5µS\cm 0.2◦C-0.25◦C 5% eller 3 mg\L 0.1◦C
Upplösning 0.01◦C 1µS\cm 0.01◦C 0.01mg\L 0.01◦C
Maxdjup 70 meter 122 meter 100 meter
Mätspann 0◦C-36◦C -20◦C-50◦C 0-150% mättnad 0◦C-35◦

Drift Ingen information <3%\år <0.1◦C\år Ingen information
Elförsörjning 3.6 V lithium 3 V lithium 2 AA lithium

batterier batterier batterier (användare kan byta)
Batteritid 3 år 3-5 år 1 år
Inköpspris Ingen information 1250sek Ingen information

Kommunikation HOBO BASE-U-4/U-DTW-1 HOBOmobile app Ingen information

Det alternativ som kommer att läggas fram med offline-sensorer är ett system där en
HOBO U24-001 en HOBO MX-2003 och en MiniDOT sensor fästs på ett antal bestämda
djup. Dessa fästs med schaklar i knutar på repet. Ett flöte fästs i ena änden av repet och
en tyngd i den andra änden. För att komma fram med ett prisförslag för uppsättningen
krävs mer
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7 Förslag på mätsystem
Efter insamling av erfarenheter från personer i branschen enligt tidigare rubriker har

6 olika alternativ tagits fram:

1. En flotte från Jetfloat med en Profiler från YSI och multisond från YSI.

2. En boj från YSI med Profiler och multisond.

3. En Profiler på ett fundament i vattnet

4. Mäta på befintliga provtagningsledningar i verket med en EXO-sond

5. Off-line mätningar med miniDOT-sensor

6. Off-line mätningar med HOBO-sensor

Kostnader för de fyra första alternativen kan ses i tabellerna nedan. Alla alla pris-
uppgifter utom priset för Jetfloat samt förankring av denna kommer från Strömbeck
(Erfarenheter om mätsystem 2018). Kostnaderna för Jetfloat kommer från Olheden (Ol-
heden 2018):

Figur 9: Tabellen visar kostnader för alternativ 1 (Jetfloatflotte + Profiler). Figur 9:
Kostnad alt. 1 (Jonsson 2018)

Tabell 3: Kostnader för Jetfloatflotte

Kostnad (sek)
Flotte inklusive montering 78 949
Profiler för flotte med EXO2-sond 670 000
Kabel och transformator 50 000
Underhållning 100 000/månad
Omformatering av data 50 000
Frakt, hantering och installation 50 000
Summa 998 949
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Tabell 4: Kostnader för boj

Kostnad (sek)
Boj med EXO2-sond och(?) 850 000
Kabel + transformator 50 000
Underhåll av profilers 50 000 /månad(?)
Omformatering av data 100 000
Frakt, hantering och installation 50 000
Förankring av boj inklusive materialkostnader 50 000
Upptagning av boj under vintern 20 000
Summa 1 170 000

Tabell 5: Kostnader för landbaserad mätstation

Kostnad (sek)
Landbaserad profiler 500 000
Kabel + transformator 50 000
Underhåll av profilers 50 000 /månad(?)
Omformatering av data 100 000
Frakt, hantering och installation 50 000
Summa 750 000
Tabell 6: Kostnader för provtagningsledningar

Kostnad (sek)
5 sonder inne i verket 830 000
Summa 830 000

Figur 10: Tabellen visar kostnader för alternativ 2 (boj med Profiler). Figur 10: Kost-
nad alt. 2 (Jonsson 2018)
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Figur 11: Tabellerna visar kostnader för alternativ 3 (landbaserad Profiler) och 4 (mät-
ning i verket). Figur 11: Kostnad alt. 3 och 4 (Jonsson 2018)

Den sond som kostnadsberäkningarna ovan är baserade på är en EXO2 från YSI. Det
går att utrusta multisonden med mer utrustningen så att den kan mäta flera parametrar
men då kostar det mer. Specifikationer för sonden kan ses i figur 12.

Figur 12: Tabellen visar specifikationer för parametrarna temperatur, konduktivitet,
syrgashalt och klorofyll. Figur 12: Specifikationer för EXO2 (Jonsson 2018)
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Tabell 7: Produktinformation för EXO2

Sensor EXO2
Parameter Temperatur Konduktivitet Syrehalt Klorofyll

Noggrannhet 0.01◦C ±0.5% eller 0.001mS/cm 0-20mg: ±0.1mg/L eller 1% R2>0.999
20-50mg:±0.5 %

Upplösning 0.001◦C Ingen information 0.01mg/L 0.01µ/L Chl, 0.01 RFU
Mätspann -5◦C-35◦C 0-200 mS/cm 0-50 mg/l 0-400µ/ Chl, 0-100 RFU
Maxdjup 250 m
Drift Ingen information

Elförsörjning 8 C cell batterier
Batteritid Ingen information
Inköpspris Ingen information

Kommunikation Bluetooth?
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1 Beslutsstödssystem för koagulantdosering på Gör-
välnverket ger snabbare respons på kvalitetsföränd-
ringar i råvattnet

På Görvälnverket finns numera ett automatiskt kontrollsytem som reglerar den till-
satta dosen av koagulant (Al2(SO4)3) beroende på det inkommande råvattnets kvalitet.
Rapporten beskriver hur modellen för den automatiska doseringen togs fram. Vid inlop-
pet sitter en sensor av typen Spectro::lyser från S::CAN. Sensorn är en multiparameter
prob som använder UV-Vis spectrometri för att bestämma parametrarna UV-absorbans
(254 nm), turbiditet, färg, TOC (Total Organic Carbon) och COD. COD (Chemical
Oxygen Demand) är ett mått på den mängd syre som krävs vid fullständig kemisk ned-
brytning av organiska ämnen i vatten. COD är alltså ett bra mått på hur god kvalitet det
inkommande vattnet har. Källa: http://aquaexpert.se/vattenanalys/termer/cod Andra
parametarar som också mäts vid inloppet är pH, konduktivitet och temperatur. Des-
sa mäts dock inte av Spectro::lysern. Initialt användes samtliga indata tillgängliga (pH,
konduktivitet, temp, COD, TOC, färg, turbiditet och UV-adsorbans) som ingående vari-
ablar i modellen. Men efter utvärderingar av modellen insåg snart att de parametrar som
påverkade hur mycket koagulant som behövde tillsättas visade sig vara UV-adsorbans,
färg, TOC, COD och konduktivitet. Efter ett antal testperiod där resultat från den ma-
nuellt tillsatta dosen koagulant och den beräknade dosen samlats in och jämförts, kunde
det konstateras att de korrelerade väl. Dock kan det vara så att andra begränsningar
i processen (som tex reningen med UV-ljus) kan göra att den automatiska doseringen
måste justeras något.

Den nya automatiska doseringen av koagulant svarar snabbare på förändringar av rå-
vattenkvaliteten än vad den manuella doseringen gjort. Det medför en mer jämn kvalitet
på det dricksvatten som når konsumenterna.

2 Effect of inorganic colloidal water constituents on
combined low-pressure membrane fouling with na-
tural organic matter (NOM)

Denna rapport verkar tills största del handla om vattenrening med hjälp av mem-
branteknik samt hur olika membran påverkas av naturligt organsikt material (NOM).
Rapporten undersöker hur membranfilter reagerar på kollodialt organiskt material och
hur organiskt material förkortar livslängden på membranfiltren och ökar användning-
en av olika typer av kemikalier för rengöring av filtret. Jaggör bedömningen att denna
rapport inte är relevant för vår litteraturstudie.
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3 Developing LED UV fluorescence sensors for online
monitoring DOM and predicting DBPs formation
potential during water treatment

Rapporten beskriver utvecklingen av en sensor med olika våglängd för mätning av
DOC (Dissolved Organic Carbon). Vanligtvis används klor för att desinficera dricks-
vatten. Om det finns någon typ av organiskt material (löst eller i partikelform) kvar i
vattnet när det kommer till kloreringssteget i reningsprocessen, så föreligger en risk att
det bilas giftiga och cancerogena klorföreningar. De kallas ofta med ett samlingsnamn
för DBPs (toxic disinfection byproducts). Koncentrationen av DOM (Dissolved Organic
Carbon) fluktuerar beroende på säsong, dvs hur mkt det regnar och vilken temperatur
vattnet har. Branchen vill ha en kontinuerlig mätning av DOC för att kunna regulera
koagulant och förutsäga bildningen av DBPs.

Det är idag väldigt dyrt att mäta DOC eftersom mätarna kräver mycket energi
(kvicksilver- eller xenonlampor), är stora och kostar mycket att köpa in. Därför undersöks
andra metoder. UV-ljus kan nu skapas med hjälp av ledlampor som är små, billiga och
inte alstrar så mycket värme.

Slutsatser i rapporten: UV-adsorbansen vid 280 nm kan substituera UV absor-
bans vid 254 nm som ljuskälla vid online-mätning. Alltså kan UV280 LED substituera
kvicksilver- eller xenonlampor som ljuskälla. LED UV fluorescence sensor är liten, enkel
men också känslig och kan användas för online-mätning för att mäta DOM och förutsäga
potentiell bildning av DPBs under desinficeringen av vattnet.
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(Utkast till ) Metodbeskrivning
Projektets huvudmål är att komma med ett förslag på ett övervakningssystem för vattnet
utanför Görvälnverket. Målet med övervakningssystemet är dels att fungera som ett
tidigt varningssystem för föroreningar och dels att ge underlag för ett eventuellt nytt
intag. Primära specifikationer från personal på Görvälnverket är att systemet ska kunna
mäta följande prametrar på olika djup i vattnet:

• Temperatur

• Konduktivitet

• Syrehalt

• Turbiditet

• Alger/klorofyll

Metoden utgår från att undersöka vilket av de alternativ som listas nedan som bäst
uppfyller projektets mål.

1. Mer effektiv användning av nuvarande S::CAN

2. En avancerad multisensor - stationär

3. Ett nätverk av mindre avancerade sensorer

4. Kombination av flotte på sommaren och nätverk av mindre avancerade sensorer
året om. .

1 Analys av S::Can-data
Få in S::Can-datan i MATLAB och plotta de olika parametrarna mot tid för att se-
dan jämföra med SMHIs väderdata. På detta sätt kan man upptäcka vilka parametrar
som ändras av väderförhållanden och hur de ändras. Om man får ett samband mel-
lan väder och S::Cans data skulle det kunna användas som ett avläsningssystem. Mer
information kommer här.

2 Utformning av alternativ 2,3 och 4

2.1 Alternativ 2 och 3

Först tas det bästa förslaget för varje alternativ fram. Detta görs i två steg där det första
steget är att välja sensorer och det andra att välja placering.
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2.1.1 Val av sensor

Utifrån hur många poäng de olika sensorerna fått efter bedömningsmatrisen väljs den
mest lämpade sensorn ut. Detta görs för varje alternativ vilket betyder att det kommer
att finnas (minst) två förslag där det första är en avancerad multisensor och det andra är
en mindre avancerad sensor vilken skulle kunna sättas ut i ett nätverk. Här ska det stå
en beskrivning om avgränsnigar alltså en motivering till varför vi har valt de sensorer
som vi använder i Pugh-matriserna.

För att kunna prioritera mellan de olika sensorerna som har övervägts har ett bedöm-
ningssystem bestående av Pugh-matriser tagits fram. Bedömningen sker i tre steg.

Matris 1 - Mätparametrar

I det första steget undersöks vilka av de intressanta parametrarna som sensorerna kan
mäta. I detta steg är det mest födelaktiga alternativet den sensor som kan kombinera
flest parametrar. Matrisen visas i tabell 1. Ett kryss fylls i för varje parameter som
respektive sensor kan mäta.
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Tabell 1: Vad de mäter

Parameter
Sensor

se
ns
or

1

se
ns
or

2

se
ns
or

3

se
ns
or

4

se
ns
or

5

se
ns
or

6

Turbiditet

Vattenströmning

Temperatur

Syre

Konduktivitet

Alger/klorofyll

Parametrar Stephan vill ha? 0 0

Summa 0

Rankning 2 2 1

Kvalificerar förorening Fyll i här vilka som går vidare

till sensorprövning

Matris 2 - Kostnader

I det andra steget bedöms sensorerna utifrån hur kostsamt alternativet är. I denna ingår
både inköps, underhålls- och arbetskostnader. Här ingår även vädertålighet och livs-
längd. I tabell 2 visas den första Pughmatrisen. I denna fylls 0, − eller + i beroende på
hur varje sensor uppfyller de olika kvalifikationerna.
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Tabell 2: Urvalsmatris 1

Egenskap
Sensor

Se
ns
or

1

Se
ns
or

2

se
ns
or

3

Se
ns
or

4

Se
ns
or

5

Se
ns
or

6

Underhåll
Inköpspris
Driftkostnad
Vädertålighet
Livslängd
Energiförbrukning
Summa
Rankning
Kvalificerar sensorn Fyll i här vilken som vinner
till nästa runda

Matris 3 - Mätbarhet

I detta steg undersöks hur bra sensorna mäter. Här ingår kvalifikationer som noggrann-
het, precision och liknande. Tabell 3 visar denna Pughmatris vilken fylls i på samma
sätt som Matris 2.
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Tabell 3: Urvalsmatris 2

Egenskap
Sensor

Se
ns
or

1

Se
ns
or

2

se
ns
or

3

Se
ns
or

4

Se
ns
or

5

Se
ns
or

6

Egenskap1
Kommunikationsmöjligheter
Kalibrering
Noggrannhet
Precision
Detektionsgräns
Summa
Rankning
Kvalificerar sensorn Fyll i här vilken som vinner

2.1.2 Placering av sensorer

I bestämmandet av placering för de fyra olika alternativen är det svårt att göra en
bedömning på samma sätt som för val av sensor. Därför används inte Pugh-matriser
här utan mer specifika krav placeringen måste ha för varje enskilt alternativ. Nedan
presenteras vad som behöver bedömmas vid val av plats för alternativen.

Den avancerade multisensorn

För alternativet med den avancerade multisensorn har vi tagit fram att följande behöver
tas hänsyn till i val av plats:

• Nära till det tänkta nya intaget (hemlig plats, inom skyddszonen)

• Djup på plats (nytt intag tänkt till 35 m djup)

• Inte för nära utloppet för backspolningsvattnet

Ett alternativ med sensorer som mäter på befintliga provtagningsledningar inne i
verket övervägs också.

De frågeställningar som besvarats för att utvärdera alternativet med en avancerad
multisensor är:
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1. Kan en flotte eller boj med mätutrustning uppfylla specifiktaionerna?

2. Kan ett bottenbaserat undervattensystem med mätutrustning uppfylla specifik-
taionerna?

3. Kan ett mätsystem placerat inne i verket uppfylla specifikationerna?

Nätverk av flera sensorer

Valet av placering för nätverket av mindre sensorer utgår från att placera ett antal senso-
rer med jämna mellanrum längs med linjen från skyddszonen. Sedan väljs en ny placering
där sensorernas avstånd från intaget ökar med ett visst antal. Ett ökat avstånd kommer
innebära att fler sensorer krävs för att få information om allt inkommande vatten. Ett
antal olika placeringar väljs och utvärderas utifrån nedanstående kvalifikationer- Alter-
nativet där ett system av mindre avancerade sensorer ska undersökas behöver följande
frågor vägas in i bedömning av plats:

• Mätdjup - ”bästa” mätdjup för sensorerna

• Hur många sensorer

• Innanför skyddsområdet eller möjligt utanför

• Avstånd mellan sensorer

• Närhet till båttrafik

• Avvägning: heltäckande (nära intaget) eller tidig varning (längre ifrån intaget)

2.2 Alternativ 4: en kombination av alternativ 2 och 3

Alternativ 4 är en kombination av en avancerad multisensor (troligtvis bara under som-
martid) och ett system av mindre avancerade sensorer, dvs alternativ 2 kombinerat med
alternativ 3. Vid utformingen av detta alternativ så utgår vi ifrån hur vi gjorde bedöm-
ningen av de två ensklida alternativen. Det vill säga samma frågor om plats ställs även
här och Pugh-matriser används på samma sätt för att bestämma sensorer.

3 Slutgiltig avvägning
Underlaget till den slutgiltiga avvägningen är resultatet från bedömningsmatriserna. För
ett bra resultat krävs att höga siffror uppnåtts från alla matriserna. Det räcker alltså
inte att ha fått ett jättebra resultat för kostnader om mätbarheten inte är tillräckligt
bra.
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Sammanfattning

Detta är en sammanfattande arbetsrapport som berör vattenproblemen och dess åt-
gärder i form av detektering. De problemområden som här undersöks är TOC (total
organisk och oorganisk kolhalt), COD (chemical oxygen demand) samt oljespår.

Slutligen uppvisas även ett exempel på användande av on-line-sensorsystem i ett pro-
jekt där sensorer använts i ett ballastsystem i ett fartyg och uppvisande av sensor som
Norrvatten redan använder, samt en studie som behandlar batterilängden hos sensorer
med ett adapterat samplingssystem.
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TOC - Total organic carbon

Introduktion om problemområdet

TOC är alltså en förkortning för den totala halten oorganiskt och organisk kol (Jöns-
son 2013). Exempel på ämnen som inkluderas i undergruppen är CO2, cyanider eller
naturligt kol. Ett undermått under TOC är DOC, Dissolved Organic Carbon, som är
den fraktion av TOC där partiklar över en viss storlek har avlägsnats genom filtrering.

Mängden organiskt material i vattnet kan mätas som COD (Chemical Oxygen Demand)
eller TOC. Enligt (Carlström 2012) kan TOC-analys sägas vara ett indirekt mått, då
man med hjälp av den mäter hur mycket koldioxid som bildas då de organiska före-
ningarna i provet oxideras och inte den faktiska TOC-halten. Analysen kan utföras med
värme, UV eller Persulfat. (Jönsson 2013)

Vilka metoder kan användas för att mäta/beräkna detta problem?

Då TOC kan mätas med värme, UV eller persulfat kan mätare som använder NDIR (non-
dispersive infrared sensor) detektor eller jonisering till vätekarbonatjoner som mäts med
konduktivitet användas för att bestämma TOC-halten. Halten TOC kan också beräknas
om mätningar på TC, total carbon, och mätningar på (T)IC, total inorganic carbon, är
utförda. (ibid.)

Specifika sensorer som använder metoden:

Sensorer som kan användas är UV, konduktometer, IR (NDIR) eller värme (ibid.).

COD - Chemical oxygen demand

Introduktion om problemområdet

Precis som TOC blir ett indirekt mått så blir även COD ett indirekt mått enligt (Carl-
ström 2012) då det som undersöks är hur mycket syre som förbrukas då det organiska
materialet i provet oxideras på kemisk väg.

Vilka metoder kan användas för att mäta/beräkna detta problem?

Sättet att undersöka COD är en process som tidigare i Sverige varit beroende av me-
toden COD(Cr) och alltså innehållit kvicksilversulfat (HgSO4) och kaliumkromat. An-
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vändningen av HgSO4 har varit att använda ämnet för att binda in kloridjoner som
finns i vattnet som kan störa analysprocessen. Kloridjonerna detekteras på samma sätt
som CODn och hög halt kloridjoner visar i sin tur ett högre COD-värde än det egentli-
ga (Jonsson 2015). S.Jonsson har i sin studie undersökt kvicksilverfria metoder (Klorid
Determination, Klorid Elimination och PeCOD) och funnit att Klorid Determinations-
metoden var den som stämde bäst överens med den allmänt använda metoden innefat-
tande kvicksilver.

Specifika sensorer som använder metoden:

Enligt (Jönsson 2013) används kaliumdikromat, kaliumpermanganat och värme som
oxidationsmedel och detektor.

Oljespår

Introduktion om problemområdet

Olja i vatten är ett problemområde som kan tyckas ha självklar problemformuleringen.
Oljan i vattnet kan leda till att människor får i sig oljan via sitt dricksvatten om oljan
inte lyckas tas bort, oljan har en förgiftande effekt för människor. Olja i små mängden ger
dålig smak och lukt till dricksvattnet och är därför viktigt att få bort ur dricksvattnet.

Vilka metoder kan användas för att mäta/beräkna detta problem?

Enligt (ibid.) används fluorescerande metoder för att detektera oljespår, detta då oljor
emitterar synligt ljus då det belyses med UV-ljus. Det är svårare att avgöra vad det är
för typ av olja då endast intensiteten på ljuset fås fram som mått på koncentrationen
olja. För att mäta oljespill i ytvattnet går det att använda en metod där skillnad i ab-
sorbans av elektromagnetisk strålning avgör tjocklek på oljeskiktet.

Ny forskning visar en metod med mikrovågsresonator och elektromagnetiska fält som
kan användas för att få samma resultat som den fluorescerande metoden angiven ovan
med den . (Sharma, Lao & Falcone 2018)

Specifika sensorer som använder metoden:

Alla sensorer som kan mäta EMS och fluorescerande går att mäta olja i vattnet med.
Exempel på sådana modeller är (Jönsson 2013). Sensorerna som använder sig av den
mikrovågsresonerande metoden verkar ännu inte finnas ute på marknaden (Sharma, Lao
& Falcone 2018).

2



Att använda sensorbaserade system

Flera olika problem kan lösas genom att använda de sensorbaserade varningssyste-
men som undersöks i kandidatarbetet om EWS (kandgrupp 65 - 2018). I rappoerten
”Challenges to implementing a ballast water remote monitoring system” (Pereira et al.
2016) beskrivs ett oväntat användningsområde där ett fartyg har använt sig av sen-
sorbaserade vattenkvalitetsmätningar för att undersöka kvalitén av sitt ballastvatten.
Ballastvatten är alltså det vatten fartyget tar in i sina "vattenkorridorernär fartyget
åker med mindre last i lastutrymmet och därför måste kompensera för vikten. När vatt-
net inte längre behövs som tyngd om lastutrymmet fyllts igen släpps vattnet ut. För att
se till att vattnet de tar in och sen släpper ut inte innehåller problematika ämnen har de
använt sensorer som mätt de fysikaliskt kemiska egenskaperna hos vattnet genom tur-
biditet, salinitet, löst syre, pH och temperatur. Datan om vattenkvalitén har dessutom
sedan loggats till de olika geografiska platserna som fartyget intagit vatten, passerat och
sedan släppt ut vatten på.

Undersökningen har visat att systemet kallat BW Monitoring system fungerade bra och
till sist kunde ge den informationen de ville åt.

De sensorer som projektet använde sig av illustreras i tabellen nedan:

Figur 1: Tabell över sensorer och dess egenskaper använda i ballastvatten-projektet
(Pereira et al. 2016)
Sensorerna på fartyget visade sig ha mycket bra kapacitet gällande mätning och projek-
tet ansågs vara lyckat.

Den sensor som redan sitter hos Norrvatten, som kandidatarbetet arbetar åt, heter
Spektro::lyser och är en S::can sensor. Enligt (Spectrometer Probes 2018) är företagets
sensor mätande i hela absorbtionsspektrat och kan därför detektera en mängd organiska
substanser. Samma mätare kan monteras så att den även mäter tryck, turbiditet, TSS
och temperatur.

En studie (Shu et al. 2017) har undersökt energi-åtgången hos on-linebaserade sensor-
system. Sensorsystemet i rapporten mäter DOC och turbiditeten. Författarna kommer
fram till att sänka samplingfrekvensen och använda sig av en mer dynamisk (ej fixerad,
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styrd av Data-Driven Adaptive Sampling Algorithm) minskar batteriåtgången avsevärt,
detta trots att datan samlas med en frekvens så att informationsinnehållet inte förloras.
Batterilängden blir då ca 30.66% längre under tre månader vid undersökning av vatten-
kvalitéerna.

Referenser
Carlström, Johan (2012).Modellering av organiskt material i avloppsvatten vid mekanisk

tillverkning av pappersmassa : Regressionsanalys baserad på COD- och TOC-analyser
vid olika grader av blekning och raffinering. url: http://urn.kb.se/resolve?urn=
urn:nbn:se:uu:diva-192111 (hämtad 2018-04-11).

Jonsson, Sandra (2015). Validation of mercury free methods for analysis of Chemical
Oxygen Demand in municipial wastewater. url: http://urn.kb.se/resolve?urn=
urn:nbn:se:uu:diva-269195 (hämtad 2018-04-11).

Jönsson, Bodil (2013). On-linemätare för övervakning av dricksvattenkvalitet, s. 28.
Pereira, N.N. et al. (2016). Challenges to implementing a ballast water remote monitoring

system, s. 25–38.
Sharma, P., L. Lao & G. Falcone (2018). A microwave cavity resonator sensor for water-

in-oil measurements, s. 200–210.
Shu, Tongxin et al. (2017). An Energy Efficient Adaptive Sampling Algorithm in a Sensor

Network for Automated Water Quality Monitoring, s. 2551. url: http://www.mdpi.
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Sammanfattning
Detta är en litteraturstudie som utgått från att studera vissa parametrar som ska mätas
av on-line sensorer till ett Early Warning System (EWS).
Mangan och järn är ämnen som ger missfärgningar och metallisk bismak, de är dock
inte hälsofarliga. De förekommer oftast i vatten som har kontakt med berggrunden så
som grundvatten. Man använder sig av spektrofotometri för att detektera mangan och
järn.
Det är av stor vikt att mäta pH och ORP då många processer för att behandla vatten
är beroende av dessa. Sensorer på marknaden mäter oftast både pH och ORP, men även
temperatur.
Sensorer som mäter pH, ORP och temperatur klassas som ospecifika sensorer. En kom-
bination av ospecifika sensorer tillsammans med en bra databehandling kan ge ett brett
spektrum på vad man kan detektera i ett EWS.
Toxicitet detekteras ofta genom att övervaka levande organismer och se om deras re-
spiration förändras. En minskad respiration är tecken på att något toxiskt ämne är
närvarande.



Mangan och järn

Beskrivning av problemområdet

Järn och mangan har blivit ihop-parade för att de ofta förekommer samtidigt i vat-
tendrag och kan detekteras och behandlas på liknande sätt (Jönsson 2013). De ger en
missfärgning och en metallisk bismak till vatten. Missfärgningen framkommer då vattnet
kommer i kontakt med syre och metallerna oxideras. Den oxiderade formen av järn och
mangan förekommer oftare i vatten med ett pH lägre än 7 (Swistock 2018).
Det är vanligt att stöta på dessa ämnen i djupa brunnar eller där vatten i annat fall
kommer i kontakt med berggrunden. Alltså är det vanligt i grundvattentäkter.
Järn och mangan är inte direkt hälsofarliga utan problemet är snarare bismaken och att
vattnet ser ut att vara smutsigt. Ämnena kan orsaka missfärgningar på disk och tvätt.

Detektion

Den vanligaste metoden att detektera järn och mangan är att låta deras reducerade
tillstånd reagera med vissa organiska kväveföreningar. Detta bildar färgade komplex
och tillsammans med tillsatsen av ett oxiderande eller reducerande ämne (beroende
på om järn/mangan reduceras eller oxideras) kan mängden bestämmas med hjälp av
spektrofotometri.
Hårt vatten kan även vara tecken på förekomst av järn och mangan.

pH och ORP
Vätejonkoncentrationen (pH) i vatten är en viktig parameter att hålla koll på. Den
bestämmer lösligheten hos ämnen och kan påverka växt- och djurliv i vattnet. En för-
ändring i pH kan t.ex. orsaka algblomning (Yamamoto & Nakahara 2005).
Redoxpotentialen (Oxidizing-Reduction Potential, ORP) är ett mått på aktiviteten hos
de oxiderande och reducerande komponenterna i relation till deras koncentration. Det
är vikt att veta hur ORP ser ut i ett vattendrag då detta kan ses som ett mått på i
vilken utsträckning föroreningar oxideras.
Många processer för att behandla vatten är beroende av pH och ORP så det är av största
vikt att mäta dessa parametrar. De förekommer oftast samtidigt i sammanhang då man
pratar om vatten och sensorer mäter oftast både pH och ORP (Instrumart 2018).

Mätning

pH mäts oftast med en glaselektrod. Den består av två glastuber i varandra med ett
glasmembran som är klotformat vid ena änden av tuben. Den änden innehåller någon
form av sur lösning och en elektrod doppad i lösningen. Andra änden av elektroden är
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utanför den inre glastuben med sur lösning. Glasmembranet reagerar på just vätejo-
ner och en potential uppstår som är proportionell till vätejonaktiviteten (Prichard &
Lawn 2003). Eftersom pH är temperaturberoende finns det oftast en sensor som mäter
temperaturen samtidigt.
ORP mäts på liknande sätt och därför kan de flesta sensorer på marknaden ge värden
på både pH och ORP. Skillnaden är att ORP är ett mått på den elektriska spänningen
(volt) mellan referenselektroden och mätelektroden (Instrumart 2018).
Den här typen av mätare behöver knappt något underhåll och är väldigt billiga.

Exempel på sensorer

Sydvatten har tagit fram en användbar rapport där de listat on-linemätare som finns
på marknaden, se figur 1 (Jönsson 2013).

Figur 1: On-linemätare på marknaden som kan mäta pH och ORP, framtagen av Syd-
vatten

Praktiska tillämpningar

On-line mätning av pH och ORP görs i många olika sammanhang. Det används t.ex.
för att i realtid kunna kontrollera kvävehalten i en SHARON-reaktor. De använde sig
då av en Fuzzy logic controller (Claros et al. 2012).
I en studie av U.S. Environmental Protection Agency testades en realtids detektions-
och varningssystem för kontaminerat vatten. I denna användes flera sensorer, bland
annat sensorer för att mäta pH och ORP, men även sensorer som mäter klor, kon-
duktivitet, upplöst kol (DO), total mängd organiskt kol (TOC), kväve, turbiditet och
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partiklar i suspension. Kontamineringarna som testades i systemet var bland annat vissa
bekämpningsmedel, E. coli, biologisk odlingsmedier samt oorganiska kemiska komponen-
ter (kvicksilverklorid och kaliumferricyanid). Med hjälp av rätt databehandling kan man
detektera dessa kontamineringar. Databehandlingen går ut på att minska bakgrunds-
bruset och göra det lättare att upptäcka avvikelser, för att kunna se ett samband mellan
klorin och kontamineringarna (Jeffrey Yang, Haught & Goodrich 2009).
Det ska vara fördelaktigt att använda sig av ickespecifika sensorer när man utvecklar
ett Early Warning System (EWS). Alltså sensorer som mäter pH, ORP, klor, TOC,
konduktivitet och temperatur. Man använder sig då av datan från dessa sensorer och
tillämpar metoder inom statistik, artificiell intelligens och data mining för att detektera
avvikelser och därmed kontamineringar (Che & Liu 2014).

Toxicitet
Om något är toxiskt betyder det att det är skadligt för levande organismer. Det finns
många ämnen och föreningar som kan återfinnas i vatten som klassas som toxiska.
Toxiska ämnen kan även utgöra ett problem när de slår ut mikrobakterier som är viktiga
för nedbrytningen av andra ämnen (Black et al. 2014).

Detektion

En sensor för att upptäcka förekomsten av något toxiskt i vatten är lättast genom att
övervaka levande organismer och se om de påverkas av inkommande vatten. T.ex. kan
fiskars andning och hjärtrytm övervakas för att få ett tecken på att något toxiskt finns
i vattnet (Jönsson 2013).
Respirationsmätningar är ett samlingsnamn på de metoder där man har en bakterieod-
ling som man mäter respirationen på. Det ger ett mått på den biologiska aktiviteten
i vatten. Detta kan användas som ett EWS för att varna om något toxiskt i vattnet.
(Seletzky et al. 2007) De kan liknas med ett småskaligt mikrokosmos av den biologiska
behandlingen i ett avloppsreningsverk (Campbell et al. 2007).

Exempel på sensorer

Återigen är förslag på sensorer hämtade från sydvattens rapport, se figur 2 (Jönsson
2013).
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Figur 2: Exempel på några biomonitorer som kan detektera förekomsten av toxicitet.
Framtagen av Sydvatten

Praktiska tillämpningar

I en studie har man tittat på hur koncentrationen av N2O (kväveoxid) i ett avloppsrör
varierar och hur detta har ett samband till om det finns toxiska ämnen närvarande.
Vanligtvis finns det mycket kväveoxid i avloppsrör då detta är produkten av de nitrifie-
rande bakterierna som livnär sig på att bryta ner avloppsslam. Med en sensor som mäter
halten kväveoxid i röret kan man upptäcka avvikelser i produktionen av kväveoxid och
alltså också hur mikrobakterierna som sköter nedbrytningen mår (Black et al. 2014).
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Sammanfattning  
Sammanfattning över den information som fåtts i litteraturstudien om föroreningar. Fokus har 
varit att få lite grundläggande information av vad de olika uppmätta parametrarna, som 
Norrvatten kan tänkas vara intresserade av att mäta, kan säga om t.ex. tillståndet på sjön, 
vattenkvaliteten och vilka föroreningar de kan tyda på. Det är en väldigt övergripande rapport, 
som en del av litteraturstudien, och det finns mer information att hämta på de angivna 
källorna. 
 
 
1  Vilka föroreningar kan finnas som Norrvatten är 
intresserade av att mäta? 
Det har i ett svar med Elin Lavonen framgått att de parametrar som Norrvatten är intresserade 
av att mäta i ett tidigt varningssystem är:  
 

• Temperatur 
• Konduktivitet 
• Alger/klorofyll 
• Syre 
• Vattenströmning 
• Olja/diesel 

 
 Det är detta svar som denna rapport är baserad på och i nästa stycke ska det diskuteras vilken 
information dessa parametrar skulle kunna ge och vilka föroreningar som skulle kunna 
upptäckas. 
 
 

2  Bakgrund 
Branchorganisationen Svensk Vatten har tagit fram en rapport om råvattenkontroll där de 
parametrar som kan kontrolleras är kemiska, biologiska och fysikaliska. Vilka man väljer att 
mäta beror på vilken typ av råvatten man har. Det finns skillnader mellan grundvatten och 
ytvatten och ytvatten tenderar att ofta vara mer utsatt för föroreningar. Även temperatur 
varierar mer under året och uppehållstiden är kortare jämfört med grundvatten. Trots att 
grundvatten i många fall är enklare att rena så bereds dricksvatten till ungefär 50 procent av 
ytvatten, speciellt för att förse mer befolkningstäta områden med dricksvatten. Den 
mikrobiologiska aktiviteten varierar under året och bidra till förändringar i parametrar. Mer 
aktivitet påverkar CO2-halten och därmed pH. (Svenskt Vatten, 2008) 



 
 

3  Parametrar  
Norrvatten vill kunna mäta vattenkvaliteten på flera olika djup. Vattnet kan blandas om två 
gånger om året, på våren och hösten när hela vattenmassan har samma temperatur och därmed 
densitet. Resterande delen av året ligger vattnet skiktat och kan ge olika kvalitet på olika djup. 
(Svenskt Vatten, 2008) Av de parametrar som angavs ovan så diskuteras i den här rapporten 
temperatur, konduktivitet, alger/klorofyll och syre.  
 
 
3.1  Temperatur 
 En högre temperatur i vatten bidrar till större löslighet av ämnen (salter, TOC etc) men lägre 
löslighet av syre och koldioxid. Detta påverkar vattenkvaliteten och vilka processer som sker i 
vattnet. (Delpla et al., 2009)  
 
 
3.2  Konduktivitet 
Konduktivitet ger ett mått på lösta joner i vatten, men i mätningarna ges ingen information om 
vilka jonerna är. Det som går att göra skillnad på är vätejoner, då mäts pH. Mätare som kan 
mäta pH, ORP och temperatur i samma finns tillgängliga. (Jönsson, 2013) Ökad konduktivitet 
tyder på att det finns ökade koncentrationer av salt i vattnet (klorid, natrium och sulfat 
främst). Detta kan ge vattnet metallangripande egenskaper och bidra till korrosion av metaller. 
En orsak till ökad konduktivitet kan vara att salt vatten kommer in från havet. (Konduktivitet - 
Ledningsförmåga av vatten - Vattenanalys | Aqua Expert) 
 
 
3.3  Alger/klorofyll 
Klorofyllhalten i vatten kan kopplas direkt till den ekologiska statusen och däribland även till 
algblomningar. Algblomningar kan leda till syrebrist och ökad turbiditet. Även andra 
variabler kan mätas för att förutspå algblomningar, dessa kan till exempel vara temperatur, 
ljusinstrålning och näringsämnen. Detta kan dock bli problematiskt att beräkna då 
algblomningar beror på många olika faktorer och har ett svårtolkat beteende. (Park et al., 
2015)I en rapport baserad på en vattenreservoar i Sydkorea har de utvärderat hur 
parametrarna för vattenkvalitet (Chl-a, PO4-P, NH3-N, NO3-N och temperatur i vatten) 
påverkar algblomningar. Det konventionella sättet att mäta klorofyll är att använda ljus 
mikroskopi. I rapporten utvärderas två modeller för att undersöka hur man kan förutspå 
framtida halter av klorofyll utifrån andra parametrar. De två modellerna var Artificial neural 
network (ANN) och Support vector machine (SVA). De har utvärderat känsligheten för de 
båda modellerna också och de parametrar som mest påverkar förutsägelsen av klorofyllhalten. 
Enligt rapporten kan slutsatsen dras att det finns alternativa sätt att mäta/förutspå 
klorofyllhalten i vatten. (ibid.) En rapport som diskuterar cyanobakterier och hur man skulle 
kunna mäta deras förekomst i vattendrag, med hjälp av indikator parametrar. När 
cyanobakterier får tillräckligt med ljus i varmt vatten som rör sig långsamt kan de producera 
giftiga aggregat. Även om det inte är vanligt så har det rapporterats fall där cyanobakterier 
förekommit i dricksvatten, även efter att det behandlats i vattenreningsverk. Det krävs att 
vattenverk kan ta bort cyanobakterierna och även de gifter som de producerar. Rapporten 
presenterar online mätning (av t.ex. in vivo flourescens) som ett alternativ till konventionella 
mätningar med provtagning. Det tas även upp en del om osäkerheter i mätningarna av 



parametrar och vad de kan bero på. Just algblomningar påverkar många faktorer i vatten, 
däribland pH, löst syre och turbiditet. Avläsning av dessa kan även användas för att säga 
något om algförekomsten i vattnet. (Zamyadi et al., 2012) 
 
 
3.4  Syre 
Ett varmare vatten gör att mindre syre kan finnas i vattnet. Detta beror på att lösligheten 
minskar med ökad temperatur. En lägre syrehalt kan påverka vattnet i stor grad. För 
nedbrytningen i vatten (oftast på botten) krävs syre för mikroorganismerna. Vid t.ex. 
algblomningar kan syrehalten minska på botten och leda till syrefria miljöer. Vatten. Därmed 
kan syrehalten säga något om tillståndet i sjön och hur lätt nedbrytningen kan gå med 
avseende på mikroorganismernas tillgång till syre. (Wettemark) 
 
 
4  Framtiden 
I framtiden tros hälsorisker relaterade till förorenat vatten öka i och med klimatförändringar. 
De två sakerna som kan påverka är uppvärmningen och extrema händelser (såsom kraftiga 
regn, översvämningar etc). Det är en trend att vattenkvaliteten försämras, och 
klimatförändringar bidrar till denna försämring. Översvämningar och torka påverkar 
vattentillgängligheten. Vattenkvaliteten påverkas dock av många faktorer, såsom exempelvis 
landanvändning, tillväxt av urbana områden och skogsbruk. Temperatur har en stor påverkan 
på vatten och hur olika jämvikter ställer in sig, biologiska processer och hur lätt ämnen kan 
lösas etc. Den globala uppvärmningen kommer göra att mer ämnen som bestämmer 
vattenkvalitet (mikroföroreningar, patogener och DOC) löses i vattnet. När det gäller 
syrehalten i vatten så minskar den med en ökande temperatur och dessutom minskar 
syrelösligheten med ökad koncentration av andra lösta ämnen. (Wettemark) Kraftiga regn kan 
bidra till ökad avrinning och transport av fasta ämnen ut till vattendrag. (Delpla et al., 2009) 
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1  Parametrar  
Följande parametrar och vad de kan betyda för vattenkvaliteten tas upp i den här rapporten: 

• Temperatur  
• Konduktivitet  
• Alger/klorofyll  
• Syre 

 
2  Vad säger parametrarna om vattenkvaliteten? 
Varför det är bra att fastställa vad de olika parametrarna kan säga om vattenkvaliteten, och hur 
man ska tolka en förändring i parametervärden. 
 
2.1  Temperatur 
Temperaturen i sjöar påverkar biologin och ju varmare vattnet är desto mer ökar aktiviteten och 
lösligheten av syre minskar med ökad temperatur. Det är även en skillnad i densitet i vatten 
med olika temperatur och ju större denna skillnad är desto tydligare blir språngskiktet. Detta 
kan leda till försämrat ämnesutbyte mellan skikt, och även till syrebrist i det undre skiktet. 
(Hilding, 2013) 
 
2.2  Konduktivitet  
Konduktiviteten, ofta kallat ledningsförmåga mäter salthalten i vatten. Den säger mycket om 
hur tillrinningsområdet ser ut (berggrund, landanvändning etc) men det kan även fungera som 
en indikator om något typ av utsläpp skett i vattnet. (Wettemark) Värden för konduktiviteten i 
sötvatten ligger vanligtvis under 80 mS/m. När värden överstiger 250 mS/m så kan det bli risk 
för smakförändringar och hög konduktivitet kan även ge metallangripande egenskaper, dvs 
korrosion på metaller. (Svensk vattenanalys) De molekyler/joner som mest bidrar till 
konduktiviteten är kalcium, magnesium, natrium, kalium, klorid, sulfat och vätekarbonat. 
Vatten som släpps ut från reningsverk tenderar att innehålla mer salter. Den höga salthalten kan 
få det vattnet att sjunka då salt även ökar densiteten, och därmed lägga sig i bottenskiktet. 
(Hilding, 2013) En orsak till ökad konduktivitet kan även vara att saltvatten kommer in från 
havet. (Aqua Expert) 
 
2.3  Alger/klorofyll 
Klorofyll (Chl-a) kan användas för att mäta mängd alger. Lite osäkert för att det kan variera hur 
mycket klorofyll olika arter innehåller. Näringsrikare sjö innebär mer alger. (Hilding, 2013) 
Algblomningar kan leda till syrebrist och ökad turbiditet. Även andra variabler kan mätas för 



att förutspå algblomningar, dessa kan till exempel vara temperatur, ljusinstrålning och mängd 
näringsämnen. Det kan dock bli problematiskt att beräkna då algblomningar beror på många 
olika faktorer och har ett svårtolkat beteende. (Park et al., 2015) Biomassan alger kan 
uppskattas från klorofyllhalten. För att göra detta måste ett referensvärde tas fram och utifrån 
detta kan biomassan beräknas. Det finns osäkerheter i denna förenklade beräkning eftersom 
inte alla alger har samma innehåll av klorofyll. Därför förändras även referensvärdet beroende 
på sjön eller vattendraget där mätningen görs. (Naturvårdsverket, 2007) Klorofyllmätningar är 
det enklaste och sättet att uppskatta biomassan av växtplankton och bra för 
långtidsövervakning. I rapporten föreslås också att om det finns avvikelser i halter bör det följas 
upp med andra analyser. Om mätningar bara sker i ytvatten kan resultatet bli missvisande då 
högre halter ofta finns just där. (Naturvårdsverket, 2007) 
 
2.4  Syre 
En syrehalt i vatten på under 4-5 mg/l klassificeras som svagt syrefattigt, och en syrehalt på 
över 7 mg/l anses vara syrerikt. Syre är viktigt för livet i vatten. Syre förbrukas till exempel av 
organismer vid nedbrytning av organiska ämnen. Syre blandas i huvudsak in i vatten med forsar 
och vind. Så en hög syrehalt innebär en bra omblandning. Det kan även skilja sig mellan skikt 
i sjön och en skiktning ökar risken för syrebrist på botten. Om också vattnet har en hög halt 
organiskt material så ökar risken för syrebrist, och detsamma gäller efter en algblomning. 
(Hilding, 2013) 
 
3  Vad kan klimatförändringarna leda till för förändringar 
i parametrarna? 
 I framtiden tros hälsorisker relaterade till förorenat vatten öka i och med klimatförändringar. 
De två sakerna som kan påverka är uppvärmningen och extrema händelser (såsom kraftiga regn, 
översvämningar etc.). Kraftiga regn kan bidra till ökad avrinning och transport av fasta ämnen 
ut till vattendrag. Temperaturökningen globalt har gjort att vissa sjöar (i Nordamerika och 
Europa) har fått en 2-3 veckors längre skiktningsperiod. Det finns modeller som visar på en 
temperaturökning på 2 grader till 2070, men även att det kommer bero på vilken sjö det är och 
grunda sjöar är mest utsatta. Större sjöar har dock större risk för uppvärmning under en längre 
tid, och detta beror på att de kan lagra mer värme p.g.a. sin storlek. Detta leder till varmare 
vintertemperaturer för större sjöar. (Delpla et al., 2009) 
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Denna rapport avser en analys av Görvälnverkets S::can-sensors data i MatLab och en
jämförelse med SMHIs väderdata för att möjligen se trender och samband. Innan analysen
kunde börja fick flera steg av behandling av innehållet i datafilerna göras för att MatLab
skulle kunna läsa filerna. Vid analys studerades plottar över sensorns data i förhållande
till tid och intressanta väderparametrar som nederbörd, vattenföring och vattenstånd.

De diagram som konstruerades kunde diskuteras och tydliga samband sågs mellan TOC,
COD, färg och UV-absorbansen. Turbiditeten överensstämde delvis med de andra S::can-
parametrarna och det är uppenbart att någon form av kalibrering har utförts på S::can.
Efter den misstänkta kalibreringen följer turbiditeten de andra parametrarna bättre.

En trend med årstidsvariationer kunde ses och teorin bakom den var att det berodde delvis
på att vattenintaget ändrade djup mellan sommaren och vintern och att sommarperioder-
na hade vattenproblem och aktiviteter som inte fanns på vinterhalvåret. Det kunde även
påvisas att samband mellan nederbörd och TOC fanns, med en viss förväntad tidsförskjut-
ning.
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1 Inledning och bakgrund
Idag sitter en S::can sensor inne i Görvälnverket intill Mälaren. Sensorn är av typen
spectro::lyser som är en spektrofotometrisk sensor och fungerar som ett optimeringssy-
stem för att rätt mängd kemikalier ska tillsättas till vattnet i reningsprocessen. Sensorn
mäter flera variabler i inloppsvattnet, men de som är mest intressanta för verket i dagsläget
är att se över TOC-halterna och turbiditeten.

Norrvatten funderar nu på att placera en likadan sensor av typen S::can utanför verket för
att kunna avgöra i ett tidigare skede vilken kvalitet vattnet i inloppet kommer ha. Mening-
en är att sensorn som är placerad utanför verket ska kunna ge en bild av hur dagsläget är.

För att ta reda på om S::can sensorn är ett bra alternativ att placera utanför verket som
ett undersökningssystem ska den redan insamlade data från sensorn inne i verket analy-
seras. Analysen som gjorts är en jämförelse mellan data från S::can och vissa intressanta
väderparametrar. Variablerna som undersöktes var nederbördsmängd, vattenstånd och vat-
tenföring i Mälaren. Tanken med analyserna var att kunna dra slutsatser om det går att
se trender över tid i S::cans data och se om de har ett samband med väderförhållandena
i Mälaren. Detta för att man möjligtvis ska kunna utnyttja S::cans data mer än vad man
gör i dagsläget.

En viktig faktor i hur S::cans data ser ut över tid är också att Norrvatten byter intaget av
vatten från 22 meters djup till 4 meters djup på vintern. Detta då vattnet som kommer från
Uppsala i norr lägger sig på botten på vintern. Uppsalas vatten innehåller mer TOC och har
högre alkalinitet vilket inte är önskvärt då fällningsprocessen måste utökas. Vattnet på 4
meters djup är i större grad från väster och man undviker alltså problemet (Lavonen, 2018).

Den data som användes som referensdata hittades via SMHIs meteorologiska övervak-
ningshemsida (SMHI Öppna Data | Meteorologiska Observationer 2018). Där användes
data som samlats in vid en mätstation vid Stockholms stad. Nederbördsdata är insamlad
från en mätstation med klimnatnummer: 98210, WMO-nummer: 2-485 samt koordinaterna
Latitud: 59.342 och Longitud: 18.0575. Vattenföringsdata är insamlad från SMHIs vatten-
webb (SMHI, 2018) och kommer från mätstation nr. 75018. med koordinaterna Lattitud
59.3289 och Longitud 18.0698.

2 Utförande
Målet med analysen var att jämföra S::candata med referensdata från SMHI i programmet
MatLab, men för att det skulle kunna göras följer åtgärder förklarade nedan.

Till att börja med så unnehöll alla filnamn understreck och filerna kunde då inte öppnas i
MatLab. Eftersom det rör sig om nästan 1000 filer som måste byta namn, användes kom-
mandotolken för att byta ut alla understreck till bindestreck, se figur 1.
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Figur 1: Skärmdump på kommando-tolken i Windows och kommandot som användes för
teckenbyte
MatLab kunde nu öppna filerna men läste värdena i filerna som text istället för numeriska
värden. Detta på grund av att filerna använder sig av kommatecken istället för punkter.
För att försöka åtgärda det problemet implementerades ett script som bytte ut alla kom-
matecken till punkter, se appendix.

MatLab läste dock fortfarande filerna som text efter bytet från kommatecken till punkter.
MatLab-funktionen str2double implementerades då för att göra om texten som blir inläst
till numeriska värden och dessa sparas i separata vektorer.

Nästa problem som uppstod var att kolumnerna för turbiditet och UV-absorbansen i data-
filerna bytte plats halvvägs igenom tidsserien. Detta berodde förmodligen på omprogram-
mering av mätinstrumentet vid insamlingen av data. Problemet åtgärdades genom att först
ta reda på vilka filer som var strukturerade på lika sätt och sortera dem i mappar. Sedan
anpassas scriptet efter vilken mapp som öppnas.

Efter många olika steg i bearbetning av data kunde första plotten göras med S::candata
mot tiden. För att plotta tiden användes funktionen datenum och sedan datetick. Den förs-
ta test-plotten syns i figur 2. Här ser man extremvärden som tydligt avviker från resten av
datan.
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Figur 2: Första rådataplotten över UV-absorbansen mot tiden där ett extremvärde för-
ändrar skalan och därför ger ett svårläst resultat. Värdena till plotten omarbetas sedan.
För att kunna läsa av data på ett bra sätt togs extremvärden bort. Alla extremvärden för
S::candata utspelade sig i maj/juni året 2015. Därför kunde en misstanke om ett sensorfel
eller misskötsel ligga till grund. Eftersom extremvärdena förekom under ca 10 minuter och
att data efter extremvärdena saknas i några dagar, så var det antingen att sensorn tagits
upp ur vattnet och mätningar fortsatts göra över vattenytan tills den slutligen stängdes
av några dagar, eller att något allvarligt fel upptäcktes och behövdes åtgärdas, vilket tog
några dagar.

För att hitta de exakta tidpunkterna då extremvärdena uppstod användes funktionen find
på de värden som var extrema och sedan relaterades det till vilken tidpunkt de inträffade.
Extremvärdena inföll den 18 och 22 maj 2015, dessa värden raderades. Sedan saknades data
från 22 till 31 maj 2015. Manipulationen av data motiverades med att kunna få en bättre
överblick över all data och kunna hitta trender bättre. Självfallet togs originalversionen av
maj/juni-2015-värdena med i beaktning vid diskussion och slutsats.

SMHIs referensdata importerades via MatLabs egna import-data-funktion enligt figur 3.
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Figur 3: visar importering av filer in till MatLab
När både SMHIs referensdata och data från S::can blivit importerade till MatLab på ett
fungerande sätt beräknades dagsmedelvärden för alla parametrar från S::can, se appendix.
Sedan påbörjades analysen av data i form av plottar som presenteras i resultatkapitlet.
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3 Resultat
Nedan presenteras de grafer som tagits fram. De studeras och deras relevans och samband
diskuteras i diskussionen längre ner.

3.1 Lista över alla figurer i kapitlet

• Nederbörd mot tid: figur 4

• Vattenföring mot tiden 5

• Vattenstånd mot tiden 6

• Turbiditet mot tid: figur 7

• COD mot tid: figur 8

• Färg mot tid: figur 9

• TOC och UV mot tid: figur 10

• TOC och nederbörd under tidsperioden 2016-07-24 till 2017-03-23: figur 11

• TOC och turbiditet mot tid: figur 12

• SUVA och nederbörd mot tid: figur 13

3.2 Diagram och figurer enligt lista

Figur 4: Nederbörden i enhet mm mot tiden i måndag och år.
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Figur 5: Vattenföringen mätt i m3/s mot tiden i månader och år.

Figur 6: Vattenståndet mätt i cm mot tiden i månader och år.
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Figur 7: Turbiditeten mätt i TFUeq mot tiden i månader och år.

Figur 8: COD-halten mätt i mg/l mot tiden i månader och år.
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Figur 9: Färgen på vattnet mätt i mgPt/l mot tiden i månader och år.

Figur 10: TOC-halten mätt i mg/l och UV-absorbansen (5 cm) mot tiden i månader och
år.
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Figur 11: S::cans uppmätta värden av TOC i mg/l och nederbörden i mm under tidsin-
tervallet 2016-07-24 till 2017-03-23

Figur 12: S::cans uppmätta värden av TOC i mg/l och turbiditeten mätt i TFUeq över
tid i månader och år.
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Den specifika UV-Absorbansen (SUVA) fås genom att dividera UV-absorbansen med DOC
(Dissolved Organic Carbon). Då TOC och DOC är nära korrelerade, användes TOC istället
vid denna uträkning. Det är av intresse att studera samband mellan SUVA och nederbör-
den (Lavonen, 2018).

Figur 13: Den beräknade specifika UV-absorbansen i Abs 5cm per mg/l och nederbörd i
mm mot tid under perioden augusti 2016 till april 2017.
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4 Diskussion

4.1 Metoden

Metoden som användes för att få fram alla diagram kan anses som framgångsfull. Innan
arbetet påbörjades fanns ingen vetskap om hur data var sparad eller samlad. Det blev en
överraskning hur filformaten och layouten var vid öppning av data vid första tillfället. På
ett framgångsrikt sätt åtogs sedan åtgärder för att sedan kunna konstruera diagrammen.
Det finns självklart varianter på metoden, men den som användes är tillräckligt bra. Alla
diagram som önskades finnas i rapporten lyckades framställas.

4.2 Framställda diagram

Nedan följer en diskussion för varje diagram mer specifikt.

I figur 4 sågs nederbörden över tid. Det kan konstateras att den största toppen på regn-
mängd äger rum kring september varje år. Inga extremvärden har tagits bort från dia-
grammet. Eftersom de två högsta värdena som skulle kunna misstänkas vara extremvärden
ägde rum ungefär samma tid på året och dessa kunde då anses som rimliga. En lågpunkt
för regnmängden flera år var perioden kring januari.

I figur 5 sågs vattenföringen över tid. Det gick tydligt att se att vattenföringen var som
högst januari till maj flera år i rad, och lägst kring september. Detta stämde bra med
tanken om vårflod och hög nederbörd under försommarmånaderna. En korrelation mellan
vattenföringsgrafen och nederbördsgrafen styrkte också deras trovärdighet och riktighet
då praktiken verkar stämma med teorin. Tack vare denna analys gick det att lita på den
använda väderdata.

I figur 6 sågs hur vattenståndet över tid förändras. Det uppskattade medelvattenståndet i
Mälaren över åren 2013 till 2017 var ca 85 cm. Vattenståndet var som högst kring januari
och maj och var som lägst vid september till ungefär november. Detta stämde också bra
överens med hur vattenföringen ser ut. Det stämde också bra överens med idén om att det
generellt är hög nederbördsmängd efter januari och fram till mitten av sommaren, då det
också generellt är högre avdunstning.

Det fanns en del egenskaper gemensamt för alla parametrar mätta av S::can. För det första
så saknades det data helt mellan 25 januari och 24 juli år 2016. Varför data saknas under
tidsperioden gick inte att förklara. Från samtliga parametrar togs extremvärden bort vid
datumet den 18 och 22 maj 2015. Alla parametervärden hade extremvärden på samma
platser vilket indikerar att behandlingen av sensorn måste förändrats och detta gett utslag
som extremvärden hos alla parametrar vid precis samma tidpunkt. Norrvatten säger själva
att det kan bero på att sensorn rengjordes precis vid mättillfället. Värdena togs bort då
felkällan kunde detekteras och det ansågs att undersökningen av diagrammen blev mycket
bättre utan extremvärdena. Att ha tagit bort värdena beräknades inte ha några negativa
effekter på analysunderlaget.

All data från S::can utom turbiditeten följde också samma trend och var avtagande över
tid. En teori om varför trenden dalade var att det antingen har skett en stor förändring
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i Mälaren under de åren som diagrammet avser, eller att en förändring gjorts med sen-
sorn. Det troligaste är att det beror på minskande nederbörd under den här tidsperioden.
Torrare klimat leder till minskad halt TOC och COD, som i sin tur påverkar färgen på
vattnet och UV-absorbansen. Gemensamt för alla graferna var också att perioden januari
till september hade högre värden än perioden september till januari, därav bildades ett
svängande utseende på grafen. Detta kunde också förklaras delvis av bytet av vattenin-
tagningsdjup, då Norrvatten använde intaget på 22 meters djup på sommaren och de på 4
meters djup på vintern (Lavonen, 2018). Graferna kan antingen tolkas som att djupvattnet
(22 m) innehöll högre halter TOC än vattnet vid 4 meter. Alternativt kunde det tolkas
som att det var kopplat till algblomning, högre aktivitet i sjön och större fluktuationer i
nederbörd, avdunstning och vattenföring under sommarperioderna vilket gav högre TOC
halter. Troligen beror fluktuationerna på en kombination av dessa teorier.

I figur 8 till 10 ses flera uppmätta parametrar mot tiden. Alla följer samma trender och
fenomen förklarade ovan. Intuitivt var det rimligt att TOC, färg, UV-absorbans och COD-
halt skulle vara starkt korrelerade då de alla har kopplingar till vattnets grumlighet.

Den enda kurvan av parametrarna som markant skiljer sig mot de andra är figur 7. Enligt
teorin bör turbiditeten, som är ett mått på mängden lösa partiklar i vattnet, följa samma
mönster som de övriga parametrarna. Men som syns i figur 12 skiljer de sig åt fram tills
november 2014 då något extremt händer. Enda möjliga förklaringen är att någon omka-
librering har skett av S::can. Den senare delen av mätperioden tycks turbiditeten följa de
andra parametrarnas mönster hyfsat väl.

Vid studie av figur 11 ses att vid stark nederbörd i november kom sedan en ökning av
TOC med en viss fördröjning i S::cans data. Detta p.g.a att det tar ett tag för vattnet
som för med sig TOC från avrinningsområdet att komma fram till vattenverket. Det ses
även att regntoppar i januari och mars också gav utslag med ca en månads fördröjning i
TOC-toppar.

Vid jämförelse av TOC-halt och turbiditet över tid i figur 12 kunde ett samband ses efter
oktober-november 2014. Innan tidpunkten låg turbiditeten på en relativt jämn nivå, medan
TOC-halten var mer fluktuerande. Under tidsperioden mellan september 2013 till oktober
2014 var det därför svårt att se samband mellan egenskaperna. Efter oktober-november
2014 skedde ett stort hopp i y-ledet för turbiditeten och en mer fluktuerande graf sågs med
högre värden än tidigare. TOC-halten sågs sjunka i en svängande rörelse och turbiditeten
tycktes lägga sig i samma bana efter januari 2015. Efter januari 2015 gick det tydligt att
se att då TOC-halten dalade eller ökade följde också turbiditeten samma mönster, men
dock med högre fluktuering och med större utslag på förändringarna. Det verkade mer
troligt att data insamlad efter november 2014 var den data som gav en verklighetsbild, och
att det möjligen varit något fel på turbiditetsmätningarna innan tidpunkten, eller att en
kalibrering av mätningarna utfördes vid november 2014. Vid antagande att de mätningar
efter november 2014 var de mer korrekta kunde det konstateras att det stämmer bra med
teorin om turbiditeten och TOC-halten korrelerade. Detta då TOC-halten i princip mätte
mängden organiska partiklar i vattnet, och turbiditeten just är ett mått på suspention
av partiklar. Därför borde turbiditeten även överensstämma med färg, UV-absorbans och
COD.
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En sista jämförelse över den specifika UV-absorbansen och nederbörden mot tiden under
perioden augusti 2016 till april 2017 visade inte starkt samband, men svaga samband under
en kort period. Det samband som visades då var fördröjda toppar från en regntopp till att
den syntes på den specifika UV-absorbansens graf. Tyvärr fanns dock en risk att detta
samband inte var legitimt, då sambandet endast sågs under en kortare tidsperiod och inte
verkade följa graferna emellan så bra.

5 Slutsats
Efter analysen av S::candata kan det konstateras att årstidsvariationer är tydliga Dessa
beror troligen på bytet av djupet av vattenintaget i kombination med att sommarperioderna
har högre algblomning och övrig biologisk aktivitet, mer avrinning, avdunstning och mer
förändringar i vattenstånd och vattenföring.
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6 Bilagor/Appendix

MatLabscript som användes för att byta alla kommatecken till
punkter.

1 % Scr i p t f o r a t t kunna byta ut komman mot punkter i a l l a f i l e r pa
en och

2 % samma gang
3

4

5 % Anger i v i l k en mapp f i l e r n a f i n n s
6 myFolder = 'C:\ Skola \ kandidat \ scan\PAR\2016−07−24 t i l l 2017−03−23

' ;
7 % Kol la r sa a t t mappen f a k t i s k t f i n n s
8 i f ~ i s d i r (myFolder )
9 errorMessage = s p r i n t f ( ' Fol jande mapp f i n n s e j : \ n%s ' , myFolder )

;
10 u iwa i t ( warndlg ( errorMessage ) ) ;
11 r e turn ;
12 end
13 % Far en l i s t a med a l l a f i l e r i mappen med onskvard f i l a n d e l s e
14 f i l e P a t t e r n = f u l l f i l e (myFolder , ' ∗ . par ' ) ; %Den onskvarda

f i l a n d e l s e n
15 t h eF i l e s = d i r ( f i l e P a t t e r n ) ;
16 f o r k = 1 : l ength ( t h eF i l e s )
17 baseFileName = th eF i l e s ( k ) . name ;
18 fu l lF i l eName = f u l l f i l e (myFolder , baseFileName ) ;
19 f p r i n t f (1 , 'Now read ing %s\n ' , fu l lF i l eName ) ;
20

21 % Kor s c r i p t f o r a t t byta ut a l l a komman t i l l punkter
22 comma2point_overwrite ( fu l lF i l eName ) ;
23

24 end
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MatLabfunktion som användes i föregående script

1 f unc t i on comma2point_overwrite ( f i l e s p e c )
2 % rep l a c e s a l l occurences o f comma (" , " ) with po int ( " . " ) in

a text− f i l e .
3 % Note that the f i l e i s overwr i t ten , which i s the p r i c e f o r

high speed .
4 f i l e = memmapfile ( f i l e s p e c , ' wr i t ab l e ' , t rue ) ;
5 comma = uint8 ( ' , ' ) ;
6 point = uint8 ( ' . ' ) ;
7 f i l e . Data ( t ranspose ( f i l e . Data==comma) ) = point ;
8 %%% de l e t e ( f i l e )
9 end

MatLabscript som användes för att ladda in all data i MatLab

1 % Scr i p t f o r a t t ladda a l l a data , bade f ran S : : can och SMHI
2

3 c l e a r a l l
4

5 % Skapar tomma vekto r e r dar de o l i k a parametrarnas data ska
sparas

6 UV= [ ] ;
7 FARG= [ ] ;
8 TOC= [ ] ;
9 COD= [ ] ;

10 TURB= [ ] ;
11 T= [ ] ; %Datum
12

13 % Anger i v i l k en mapp f i l e r n a f i n n s
14 myFolder = 'C:\ Skola \ kandidat \ scan\PAR\2013−09−07 t i l l 2014−11−05

' ;
15 % Kol la r sa a t t mappen f a k t i s k t f i n n s
16 i f ~ i s d i r (myFolder )
17 errorMessage = s p r i n t f ( ' Fol jande mapp f i n n s e j : \ n%s ' , myFolder )

;
18 u iwa i t ( warndlg ( errorMessage ) ) ;
19 r e turn ;
20 end
21 % Far en l i s t a med a l l a f i l e r i mappen med onskvard f i l a n d e l s e
22 f i l e P a t t e r n = f u l l f i l e (myFolder , ' ∗ . par ' ) ; %Den onskvarda

f i l a n d e l s e n
23 t h eF i l e s = d i r ( f i l e P a t t e r n ) ;
24

25 f o r k = 1 : l ength ( t h eF i l e s )
26 baseFileName = th eF i l e s ( k ) . name ;
27 fu l lF i l eName = f u l l f i l e (myFolder , baseFileName ) ;
28 f p r i n t f (1 , 'Now read ing %s\n ' , fu l lF i l eName ) ;
29
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30 % Importerar data och datan s k i l j s med tab ( '\ t ' )
31 A = importdata ( fu l lF i leName , ' \ t ' , 2) ;
32

33 % Behandlar vektorn som nummer i s t f o r t ex t
34 T = [T; A. textdata ( 3 : end , 1 ) ] ; %Datum
35 UV = [UV; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 3 ) ) ] ; %UV
36 FARG = [FARG; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 5 ) ) ] ; %Farg
37 TOC = [TOC; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 7 ) ) ] ; %TOC
38 COD = [COD; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 9 ) ) ] ; %COD
39 TURB = [TURB; A. data ( 1 : end , 1 ) ] ; %Turb id i t e t
40

41 end
42

43 % Anger i v i l k en mapp f i l e r n a f i n n s
44 myFolder = 'C:\ Skola \ kandidat \ scan\PAR\2014−11−05 t i l l 2015−05−22

' ;
45 % Kol la r sa a t t mappen f a k t i s k t f i n n s
46 i f ~ i s d i r (myFolder )
47 errorMessage = s p r i n t f ( ' Fol jande mapp f i n n s e j : \ n%s ' , myFolder )

;
48 u iwa i t ( warndlg ( errorMessage ) ) ;
49 r e turn ;
50 end
51 % Far en l i s t a med a l l a f i l e r i mappen med onskvard f i l a n d e l s e
52 f i l e P a t t e r n = f u l l f i l e (myFolder , ' ∗ . par ' ) ; %Den onskvarda

f i l a n d e l s e n
53 t h eF i l e s = d i r ( f i l e P a t t e r n ) ;
54

55

56 f o r k = 1 : l ength ( t h eF i l e s )
57 baseFileName = th eF i l e s ( k ) . name ;
58 fu l lF i l eName = f u l l f i l e (myFolder , baseFileName ) ;
59 f p r i n t f (1 , 'Now read ing %s\n ' , fu l lF i l eName ) ;
60

61 % Importerar data och datan s k i l j s med tab ( '\ t ' )
62 A = importdata ( fu l lFi leName , ' \ t ' , 2) ;
63

64 % Behandlar vektorn som nummer i s t f o r t ex t
65 T = [T; A. textdata ( 3 : end , 1 ) ] ; %Datum
66 TURB = [TURB; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 3 ) ) ] ; %

Turb id i t e t
67 FARG = [FARG; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 5 ) ) ] ; %Farg
68 TOC = [TOC; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 7 ) ) ] ; %TOC
69 COD = [COD; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 9 ) ) ] ; %COD
70 UV = [UV; A. data ( 1 : end , 1 ) ] ; %UV
71

72 end
73
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74

75 % Anger i v i l k en mapp f i l e r n a f i n n s
76 myFolder = 'C:\ Skola \ kandidat \ scan\PAR\2015−05−31 t i l l 2016−01−25

' ;
77 % Kol la r sa a t t mappen f a k t i s k t f i n n s
78 i f ~ i s d i r (myFolder )
79 errorMessage = s p r i n t f ( ' Fol jande mapp f i n n s e j : \ n%s ' , myFolder )

;
80 u iwa i t ( warndlg ( errorMessage ) ) ;
81 r e turn ;
82 end
83 % Far en l i s t a med a l l a f i l e r i mappen med onskvard f i l a n d e l s e
84 f i l e P a t t e r n = f u l l f i l e (myFolder , ' ∗ . par ' ) ; %Den onskvarda

f i l a n d e l s e n
85 t h eF i l e s = d i r ( f i l e P a t t e r n ) ;
86

87

88 f o r k = 1 : l ength ( t h eF i l e s )
89 baseFileName = th eF i l e s ( k ) . name ;
90 fu l lF i l eName = f u l l f i l e (myFolder , baseFileName ) ;
91 f p r i n t f (1 , 'Now read ing %s\n ' , fu l lF i l eName ) ;
92

93 % Importerar data och datan s k i l j s med tab ( '\ t ' )
94 A = importdata ( fu l lFi leName , ' \ t ' , 2) ;
95

96 % Behandlar vektorn som nummer i s t f o r t ex t
97 T = [T; A. textdata ( 3 : end , 1 ) ] ; %Datum
98 TURB = [TURB; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 3 ) ) ] ; %

Turb id i t e t
99 FARG = [FARG; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 5 ) ) ] ; %Farg

100 TOC = [TOC; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 7 ) ) ] ; %TOC
101 COD = [COD; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 9 ) ) ] ; %COD
102 UV = [UV; A. data ( 1 : end , 1 ) ] ; %UV
103

104 end
105

106

107 % Anger i v i l k en mapp f i l e r n a f i n n s
108 myFolder = 'C:\ Skola \ kandidat \ scan\PAR\2016−07−24 t i l l 2017−03−23

' ;
109 % Kol la r sa a t t mappen f a k t i s k t f i n n s
110 i f ~ i s d i r (myFolder )
111 errorMessage = s p r i n t f ( ' Fol jande mapp f i n n s e j : \ n%s ' , myFolder )

;
112 u iwa i t ( warndlg ( errorMessage ) ) ;
113 r e turn ;
114 end
115 % Far en l i s t a med a l l a f i l e r i mappen med onskvard f i l a n d e l s e
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116 f i l e P a t t e r n = f u l l f i l e (myFolder , ' ∗ . par ' ) ; %Den onskvarda
f i l a n d e l s e n

117 t h eF i l e s = d i r ( f i l e P a t t e r n ) ;
118

119

120 f o r k = 1 : l ength ( t h eF i l e s )
121 baseFileName = th eF i l e s ( k ) . name ;
122 fu l lF i l eName = f u l l f i l e (myFolder , baseFileName ) ;
123 f p r i n t f (1 , 'Now read ing %s\n ' , fu l lF i l eName ) ;
124

125 % Importerar data och datan s k i l j s med tab ( '\ t ' )
126 A = importdata ( fu l lFi leName , ' \ t ' , 2) ;
127

128 % Behandlar vektorn som nummer i s t f o r t ex t
129 T = [T; A. textdata ( 3 : end , 1 ) ] ; %Datum
130 TURB = [TURB; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 3 ) ) ] ; %

Turb id i t e t
131 FARG = [FARG; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 5 ) ) ] ; %Farg
132 TOC = [TOC; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 7 ) ) ] ; %TOC
133 COD = [COD; s t r2doub l e (A. textdata ( 3 : end , 9 ) ) ] ; %COD
134 UV = [UV; A. data ( 1 : end , 1 ) ] ; %UV
135

136 end
137

138

139 % Sparar datum som numeriska varden
140 s=datenum(T, ' yyyy .mm. dd HH:MM: SS ' ) ;
141 date=da t e s t r ( s , ' yyyy .mm. dd ' ) ;
142 time=da t e s t r ( s , 'HH:MM: SS ' ) ;
143

144 % Laddar in data f ran SMHI
145 [~ , neder ] = x l s r e ad ( 'Nederbord−malaren . x l sx ' , 'C19253 : D20546 ' ) ;
146 f o r i n g = x l s r e ad ( ' vat t en fo r ing−malaren . x l s ' , 'A41172 : B42465 ' ) ;
147 stand = x l s r e ad ( ' vattenstand−malaren . x l s ' , 'A59799 : B61092 ' ) ;
148

149 % Sparar nederborden som numeriska varden
150 nedermean = st r2doub l e ( neder ( 1 : end , 2 ) ) ;
151

152 % Sparar datumen f ran e x c e l f i l e r n a som en datenum−vektor
153 z=datenum( neder ( 1 : end , 1 ) , 'yyyy−mm−dd ' ) ;
154 date2=da t e s t r ( s , ' yyyy .mm. dd ' ) ;

MatLabscript som användes för att plotta de flesta diagram i re-
sultatdelen

1 % P l o t s c r i p t e t
2

3 % Sparar datum som numeriska varden f o r a t t u r s k i l j a de o l i k a
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dagarna f ran
4 % varandra
5 d = datenum(T, ' yyyy .mm. dd ' ) ;
6

7 % Beraknar dagsmedelvarde och sparar p l a t s en f o r datum i "d" som
en vektor

8 [ uniqueDays , idxToUnique , idxFromUniqueBackToAll ] = unique (d) ;
9 turbmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,TURB, [ ] , @mean) ;

10 uvmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,UV, [ ] , @mean) ;
11 fargmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,FARG, [ ] , @mean) ;
12 tocmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,TOC, [ ] , @mean) ;
13 codmean = accumarray ( idxFromUniqueBackToAll ,COD, [ ] , @mean) ;
14 SUVA = uvmean . / tocmean ; %Sp e c i f i k UV−absorbans
15

16 % Sparar nederborden som numeriska varden
17 nedermean = st r2doub l e ( neder ( 1 : end , 2 ) ) ;
18

19 % Sparar datumen f ran e x c e l f i l e r n a som en datenum−vektor
20 z=datenum( neder ( 1 : end , 1 ) , 'yyyy−mm−dd ' ) ;
21 date2=da t e s t r ( z , ' yyyy .mm. dd ' ) ;
22

23

24

25 %−−−−−−−−−−−−Plottar−−−−−−−−−−−−−
26

27 t i c k 1 = [ 2013 , 9 , 1 ; 2014 ,1 , 1 ; 2014 ,5 , 1 ; 2014 ,9 , 1 ;
28 2015 ,1 , 1 ; 2015 ,5 , 1 ; 2015 ,9 , 1 ; 2016 ,1 , 1 ;
29 2016 ,5 , 1 ; 2016 ,9 , 1 ; 2017 ,1 , 1 ; 2 0 17 , 5 , 1 ] ;
30

31 t i c k 2 = datenum( t i c k1 ) ;
32

33 f i g u r e %TOC och t u r b i t i t e t
34 yyax i s l e f t
35 p lo t ( s ( idxToUnique ) , tocmean )
36 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
37 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
38 g r id on
39 g r id minor
40 x l ab e l ( 'Tid ' )
41 y l ab e l ( 'TOC (mg/ l ) ' )
42 hold on
43 yyax i s r i g h t
44 p lo t ( s ( idxToUnique ) , turbmean )
45 y l ab e l ( ' Turb id i t e t (FTUeq) ' )
46

47 f i g u r e %COD och f a r g
48 yyax i s l e f t
49 p lo t ( s ( idxToUnique ) , codmean )
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50 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
51 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
52 g r id on
53 g r id minor
54 x l ab e l ( 'Tid ' )
55 y l ab e l ( 'COD (mg/ l ) ' )
56 hold on
57 yyax i s r i g h t
58 p lo t ( s ( idxToUnique ) , fargmean )
59 y l ab e l ( 'Farg (mgPt/ l ) ' )
60

61 f i g u r e %TOC och UV
62 yyax i s l e f t
63 p lo t ( s ( idxToUnique ) , tocmean )
64 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
65 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
66 g r id on
67 g r id minor
68 x l ab e l ( 'Tid ' )
69 y l ab e l ( 'TOC (mg/ l ) ' )
70 hold on
71 yyax i s r i g h t
72 p lo t ( s ( idxToUnique ) , uvmean)
73 y l ab e l ( 'UV ( abs 5cm) ' )
74

75 f i g u r e %Nederbord
76 p lo t ( z , nedermean )
77 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
78 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
79 g r id on
80 g r id minor
81 x l ab e l ( 'Tid ' )
82 y l ab e l ( 'Nederbord (mm) ' )
83

84 f i g u r e %Vatten fo r ing
85 p lo t ( z , f o r i n g )
86 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
87 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
88 g r id on
89 g r id minor
90 x l ab e l ( 'Tid ' )
91 y l ab e l ( ' Vatten fo r ing (m^3/ s ) ' )
92

93 f i g u r e %Vattenstand
94 p lo t ( z , stand )
95 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 2 ) ;
96 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i c k s ' )
97 g r id on
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98 g r id minor
99 x l ab e l ( 'Tid ' )

100 y l ab e l ( 'Vattenstand (cm) ' )

MatLabscript som användes för att plotta de diagram som innefat-
tar ett kortare intervall.

1 % Scr i p t f o r a t t zooma in i p l o t t a r f o r a t t kunna studera samband
bat t r e

2

3 % Beraknar an t a l e t dagar mellan de berorda datumen
4 t1 = datet ime (2016 ,07 ,24) ;
5 t2 = datet ime (2017 ,03 ,23) ;
6 between ( t1 , t2 , ' days ' ) %=242d
7

8 % Val j e r hur x−axe ln ska se ut
9 t i c k 3 = [ 2016 , 7 , 1 ; 2016 ,8 , 1 ; 2016 ,9 , 1 ; 2016 ,10 ,1 ; 2016 ,11 ,1 ;

2016 ,12 ,1 ;
10 2017 ,1 , 1 ; 2017 ,2 , 1 ; 2017 ,3 , 1 ; 2 0 17 , 4 , 1 ] ;
11 t i c k 4 = datenum( t i c k3 ) ;
12

13

14 %−−−−−−−−−−−Inzoomade p lo t ta r−−−−−−−−−−−
15

16 f i g u r e %TOC och nederbord kort i n t e r v a l l
17 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 4 ) ;
18 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' keep t i c k s ' )
19 g r id on
20 g r id minor
21 yyax i s l e f t
22 p lo t ( s ( idxToUnique (867 :1109) ) , tocmean (867 :1109) )
23 x l ab e l ( 'Tid ' )
24 y l ab e l ( 'TOC (mg/ l ) ' )
25 hold on
26 yyax i s r i g h t
27 p lo t ( s ( idxToUnique (867 :1109) ) , nedermean (1052 :1294) )
28 y l ab e l ( 'Nederbord (mm) ' )
29

30 f i g u r e %SUVA och nederbord kort i n t e r v a l l
31 g r id on
32 g r id minor
33 yyax i s l e f t
34 p lo t ( s ( idxToUnique (867 :1109) ) , SUVA(867 :1109) )
35 s e t ( gca , ' x t i ck ' , t i c k 4 ) ;
36 da t e t i c k ( 'x ' , 'mmm−yyyy ' , ' ke ep t i ck s ' )
37 x l ab e l ( 'Tid ' )
38 y l ab e l ( 'SUVA (Abs 5cm/(mg/ l ) ) ' )
39 hold on
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40 yyax i s r i g h t
41 p lo t ( s ( idxToUnique (867 :1109) ) , nedermean (1052 :1294) )
42 y l ab e l ( 'Nederbord (mm) ' )
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I den här rapporten ges tips för att skriva populärvetenskap. Detta görs genom att
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att tänka på gällande det populärvetenskapliga språket.



Att skriva populärvetenskapligt
Nationalencyklopedin (u.å) definierar populärvetenskapligt skrivande som ”all den ve-
tenskaplig information som inte når ut till fackmän i det behandlade området”. Skol-
verket (u.å) beskriver en populärvetenskaplig artikel som ”en utredande text som på
ett lättsamt och begripligt sätt beskriver ett vetenskapligt ämne”. Enligt Pelger (2007)
är också det viktigaste att tänka på när man skriver populärvetenskapligt just att den
tänkta läsarkretsen inte består av ämneskollegor. Detta betyder att en populärveten-
skaplig text ska kunna läsa och förstås av en person som inte är insatt i ämnet som
behandlas. För att göra detta kan det underlätta att tänka på en viss person när man
skriver så som en kusin eller en kompis (Lunds tekniska högskola 2015).

Oftast strävar man i populärvetenskap efter att sätta in det vetenskapliga innehållet i
ett större kulturellt sammanhang. Stilen för populärvetenskapliga texter är ofta enkel
och underhållande där författarens intresse för ämnet får lysa igenom på ett annat sätt
än i professionella vetenskapliga texter (Nationalencyklopedin u.å.). För att anpassa sig
efter målgruppen behöver textens svårighetsnivå anpassas och för att göra detta är det
tillåtet att både generalisera och förenkla (Pelger 2007). För att se till att läsaren tar
del av den viktigaste informationen kan det vara en bra idé att presentera denna tidigt
i texten (ibid.). Nedan listas några stildrag och retoriska grepp som kan användas i
populärvetenskapligt skrivande hämtade från boken Kommunikation för naturvetare av
Pelger.

1. Konkreta exempel
Ex: Ett varningssystem skulle ge ifrån sig ett pip när mängden partiklar i vattnet
blir för hög.

2. Metaforer
Ex: "Varningssystemet fungerar då som vattenverkets brandalarm."

3. Tankeexperiment
Ex: Tänk dig att alla reningsverk i Mälaren råkade släppa ut orenat avloppsvatten
samtidigt.

4. Dialog
Ex: Vid det här laget har du säkert förstått hur viktigt det är för vattenverket att
ha koll på det inkommande vattnets kvalité .

5. Personifiering
Ex: Ozonfiltret är som vattenverkets immunförsvar.

För att undvika att läsaren går ifrån läsningen obemärkt är det viktigt att tänka på hur
texten avslutas. Bra sätt att avsluta sin text på är till exempel med en framåtblick med

1



frågor som återstår att besvara, spekulera i konsekvenser som resultaten kan få eller att
berätta vilka lärdomar och erfarenheter du har fått (Pelger 2007).

När det gäller källor är kraven inte lika höga för en populärvetenskaplig text som för en
akademiskt skriven rapport. När källor redovisas skrivs dessa in på ett så naturligt sätt
som möjligt i texten (Skolverket u.å.).

Att detaljerat beskriva metoden är oftast inte så relevant i en populärvetenskaplig sam-
manfattning då sannolikheten att den tänkta läsaren vill upprepa metoden är låg (Pelger
2007).

Populärvetenskapligt språk

En sak som kan vara bra att tänka på är att hålla sig till en synonym genomgående i
texten för att undvika förvirring hos läsare som inte är lika insatta i ämnet. Det är även
bra att förklara eller illustrera termer när man vänder sig till en oinsatt publik samt
att byta ut precisa begrepp mot mer generella (Terminologicentrum 2004). Överlag är
det bra att undvika att använda sig av facktermer om då det inte är nödvändigt (Lunds
tekniska högskola 2015). Om du har har en fackterm som du vill använda dig av är det
bra att tänka på varför du vill använda den och försöka komma på ifall det finns något
mer lättförståeligt ord som kan användas för att uttrycka det du vill (Brändén u.å.).
När du använder en fackterm första gången i en text används antingen kursivering eller
citattecken - inte båda, och gör det bara första gången termen nämns (Pelger 2007). En
bra term ska vara entydig, självförklarande, precis, så kort som möjligt samt anpassad
till svenskans stavning, böjelser och uttal (Terminologicentrum 2004).

Undvik talspråk, jargongartade uttryck och förstärkningsord. Undvik att använda ordet
man och förtydliga om du menar till exempel dig själv eller folk i allmänhet. Undvik
utfyllnadsord som nämligen, faktiskt och så. Byt gärna ut snedstreck mot eller. Var
sparsam med utropstecken då detta sällar är motiverat i pop.lit.texter. (Pelger 2007).
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1. Inledning  
Under de senaste åren har förutsättningarna för Mälarens råvattenkvalitet förändrats till följd av ökad              
mängd ämnen i vattnet samt att skiktningen kan komma att förändras på grund av klimatförändringar.               
Därför är Norrvatten och Görvälns vattenreningsverk intresserade av ett varningssystem som kan mäta             
syre, temperatur, konduktivitet, turbiditet samt flöde och strömriktning. Varningssystemet ska ge           
kontinuerlig on-line data via sensorer som är utplacerade i vattnet. Detta varningssystem ska hjälpa              
Norrvatten att bedöma råvattenkvaliteten i ett tidigt skede och få information om vad som kommer in i                 
vattenreningsverket. Det är även viktigt för att få information om framtida förändringar samt om det               
finns årsvariationer på hur mycket ämnen som det finns i vattnet. I denna rapport tas det upp olika                  
förslag på hur ett sådant varningssystem skulle kunna se ut samt en analys av vad som passar bäst                  
utifrån Norrvattens behov.  
 

2. Tillvägagångssätt/Metod 
Syftet med det här förslaget var att forma en typ av varningssystem med hjälp av sensorer. Initialt så                  
var tanken att hitta olika sensorer och därefter välja de mest passande med hjälp av Pugh-matriser. I                 
sökprocessen var en viktig fråga vilken typ av plattform som skulle användas för dessa sensorer, och                
det är avgörande att ha en fungerande plattform för att ens kunna gå vidare med valet av sensorer. Det                   
blev istället det som blev den första frågan som behövde besvaras och plattformen behövde fastställas               
innan sensorer kunde väljas. När plattformar undersökts och sensorer skulle hittas, valdes då att              
använda produkter från samma företag för att se till att systemet fungerar väl och sensorer och loggrar                 
etc är kompatibla med varandra. Det vill säga att sensorsystem (sensorer inkl. övrig utrustning) från               
olika tillverkare/företag övervägdes och inte varje individuell sensor. Sensorerna ska kunna mäta            
temperatur, syrehalt och konduktivitet samt möjligtvis turbiditet, flöde och strömriktning (men dessa            
tre sista är inget krav). Olje/diesel-sensorer uteslöts då det fastställts att de i nuläget inte har tillräckligt                 
låg detektionsgräns då det mäter i ppm (part per million) när det behövs en säkerhet på ppb (part per                   
billion) och därför inte skulle vara till nytta för Norrvatten . 1

 
För att få information om plattformar har företag kontaktats (Aanderaa, Campbell Scientific) och även              
användare av system (Stockholm Vatten) och svar har erhållits både via mejl och telefonsamtal.              
Utöver detta har information letats på internet via sökmotorer som Google och Scopus. Information              
har även samlats från de olika valda företagens hemsidor. Företagen valdes efter sökning på Google               
av den typ sensorer som var av intresse. Syftet var inte att hitta de billigaste och bästa sensorerna då                   
det finns oändligt många, utan att få en överblick av utbud och utvärdera samt jämföra sensorer mot                 
varandra.  
 
För att genomföra analys av vilken typ av system/plattform som ska användas användes             
Pugh-matriser, där de alternativen utvärderades m.a.p. känslighet för is (möjlighet för året runt             
mätningar), kostnad, underhåll samt kvalitet på mätdata.  
 

1 Lavonen, Elin; Norrvatten. 2018. Samtal 17 april. 
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Efter att val av plattform gjorts letades sensorer och dessa utvärderades i Pugh-matriser så som               
beskrivs i metodbeskrivningen, se rapport W-18-65/L-04.  

3. Vad har hittats? 

3.1 Plattformar 
Det finns olika typer av plattformar som kan användas för ett nätverk av mindre sensorer. Då syftet                 
med nätverket var att det skulle kunna mäta året om så var det viktigt att den plattform som väljs kan                    
sitta ute året om. Mälaren har unika is-egenskaper och därför är det viktigt att isen inte gör skada på                   2

plattformen samt att utrustningen inte skadas av isen. Utrustningen på dessa typer av plattformar är               
dyra så förstörelse måste undvikas. En annan förutsättning är att plattformen inte försvårar underhåll              
av sensorerna eller har för höga installationskostnader. 
 

3.1.1 Flottar 
Lovö verk har en flotten som nu är kapsejsad och det är diskutabelt hur framgångsrik den har varit,                  
enligt Niklas Strömbeck. Problematiken med att ha en flotte som ska ligga i under hela året är att                  
drivis kan välta flotten. Det som företaget Luode har gjort är att sätta en automatisk värmare runt                 
flotten men det skyddar dock inte mot drivis, vilket är det största problemet som finns med dessa                 
flottar. Så att ha en flotte på sommaren skulle antagligen inte vara något problem men under hela året                  3

blir det problem isen kan störa mätningarna samt välta hela flotten så att mätutrustningen förstörs.  
 

3.1.2 Bojar 
En annan variant som kan undersökas är en boj som kan flyta på ytan som kan ha sensorer hängande                   
ned från sig. I ett telefonsamtal med Anders Tengberg från Aanderaa så kan en boj skapa problem om                  
det blir is på sjön . Det finns stor risk att utrustning skadas och det kan även finnas risk för att                    4

båttrafik kommer störa mätningar och i värsta fall även skada nätverket. Enligt Niklas Strömbeck så är                
problematiken med is även stor för bojar, och dessutom är bojar mindre stabila och data kan bli brusig                 
.  5

3.1.3 Undervattensystem - Strängsystem 
Vid kontakt med Stockholm vatten så gavs rekommendationen att kolla upp en produkt kallad              
Seaguard string . Det är ett så kallat strängsystem där en boj har en lina som är fäst vid botten i ett                     6

fundament. På denna lina kan det fästas sensorer. Denna boj kan hållas under vatten vilket är en fördel                  
för att undvika att bojen förstörs av is och som konsekvens förstör mätutrustningen. Aanderaa som är                
företaget som säljer Seaguard string säljer även tillhörande sensorer som skulle behövas för att kunna               

2 Mellander, Mattis; Stockholm Vatten. E-post konversation 12-04-2018. 
3 Strömbeck, Niklas; Luode Consulting Of Sweden. E-post konversation 16-04-2018.  
4 Tengberg, Anders; Aanderaa. Telefonsamtal 24-04-2018 
5 Strömbeck, Niklas; Luode Consulting Of Sweden. E-post konversation 16-04-2018.  
6 Mellander, Mattis; Stockholm Vatten. E-post konversation 12-04-2018.  
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mäta de önskade parametrarna .Kontakt etablerades med en av deras anställda Anders Tengberg och             7

hade ett samtal angående hur systemet funkar och frågade sedan om kostnadsförslag.  

3.1.4 Sensorer utan plattform  
Campbell Scientific kontaktades då de är ett företag med ett stort utbud av olika vattensensorer och då                 
skulle det finnas en möjlighet till att de också såldes sensorsystem. Deras kostnadsförslag innehöll              
flera olika sensorer, datalogger och kablar för elförsörjning. De verkade inte kunna erbjuda någon typ               
av plattform som skulle möjliggöra mätning på fler olika djup i Mälaren. Det är även möjligt att deras                  
utrustning var designade för bäckar och inte större vattendrag. Med deras system skulle sensorerna              
flyta okontrollerat och det skulle bli svårt om inte omöjligt att kunna se skiktningen i vattnet .  8

 
 

3.2 Val av plattform med Pugh-matris 
Tabell 1. Olika kriterier som avgör vilken plattform som kan fungera bäst.  

Plattform Istålig Underhåll Uppskattad kostnad Kvalitet på data 

Flotte Nej. Dras lätt ner av 
is och kan välta. 

Fågelbajs, mycket 
underhåll om den 
tippar 

Mellan Bra 

Boj 
 

Nej. Kan dras med 
isen och förstöras. 

Rengöring av sensor Billig/mellan Dålig (brusig) 
 

Strängsystem Ja. Boj sitter under 
vatten och undviker 
därför isen. 

Rengöring av sensor Mellan Bra 

Sensorer utan 
plattform 

 Sensorer ligger i 
vattnet/alternativt 
fästs på annat sätt 
under vatten och 
undviker is. 

Rengöring av sensor Billig Vet ej (beror på 
hur sensorerna 
placeras och hur 
stabilt de fästs) 

 
Parametrarna i tabellen är valda utifrån faktorer som är viktiga med tanke på att sensorerna ska ligga                 
ute hela året om. En av de viktigaste faktorerna är om plattformen kommer klara av isen eller om den                   
kommer tippa och att det då finns en risk för sensorerna att gå sönder. Sedan har parametern kvalitet                  
på data beroende på att det är bra att veta om mätvärdena som fås är bra eller inte. Kostnaderna som                    
uppskattas är i relation till varandra. Så billig betyder billig i korrelation med kostnaderna av dem                
andra plattformarna. Eftersom exakta kostnadsförslag inte tagits fram för alla är det en grov              
uppskattning.  
 
Kring underhåll har det tänkts att alla alternativ kräver någon typ av underhåll. I samtal med Anders                 
Tengberg så är strängsystem relativt enkla att underhålla men kräver båt. Det kan ändå uppstå               9

7 “SeaGuard String.” Accessed April 26, 2018. 
8 Addison, Richard; Campbell Scientific. E-post konversation 24-04-2018.  
9 Tengberg, Anders; Aanderaa. Telefonsamtal 24-04-2018. 

4 



problem men som helhet borde det vara enkelt. Lovö vattenverk har haft mycket problem med sina                
flottar då det har varit is som lett till mycket underhåll och även fåglar som bajsat ner flotten. För alla                    
alternativ finns risken för påväxt, men denna risk är betydligt mindre i sjöar jämfört med i havet.  
 
Problematiken med bojar samt med fria kablar är att de inte är så stabila vilket kan leda till att vågor                    
och vind påverkar dessa mer vilket gör att det blir störningar i mätningarna kan bli mer brusiga.                 10

Vilket gör att bojarna måste vara förseglade stabilt för att få bra resultat vilket ökar priset, och i ett                   
utsatt läge kan de kanske inte ens göras stabila. Detsamma gäller för de fria kablarna, där det inte                  
finns någon plattform så där behövs det en lösning för att göra en sådan vilket också kan öka priset på                    
den lösningen och även med detta är det inte säkert att det blir stabila mätningar även med den                  
plattformen.  
 
Tabell 2. Denna tabell utgår från tabell 1. T.ex. om en plattform är istålig får den 1, om den är inte så får den -1                         
och om det skulle vara osäkert ifall plattformen kallar is så får den 0. 

Kriterium/Plattform Flotte Boj Strängsystem Utan plattform 

Istålighet -1 -1 1 1 

Underhåll 0 0 0 0 

Kostnad -1 0 0 1 

Kvalitet på data 1 -1 1 - 

     

Summa 0 -2 2 2 

 
 
Resultatet från Pughmatisen (tabell 2) visar att de bästa alternativen blir ett strängsystem och ett               
system utan plattform. System fäst på en boj eller flotte utesluts.  

3.3 Sensorer  

3.3.1 Sensorer för strängsystem - SeaGuard string 
Tabell 3. Visar de olika sensorer från Aanderaa (SeaGuard string) som har ansetts relevanta och vilka                
parametrar de mäter samt övrig info. 

Aanderaa sensorer Parametrar Övrig info 

Oxygen optode 4330 O2 i mikrometer 
Luftens mättnadsgrad i %  

Accuracy: 8 µM or 5%  

Conductivity Sensor Konduktivitet Accuracy: 0.005 S/m 

Turbidity Sensor 4112 Turbiditet  Accuracy: < 2% 

10 Strömbeck, Niklas; Luode Consulting Of Sweden. E-post konversation 16-04-2018 
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SeaGuardII DCP Strömmar (Doppler) Acoustic profiler 
Velocity accuracy: 0.3 cm/s or 
±1.5% of reading 

Seaguard WLR  Djup och tryck Pressure accuracy: ±0.02% FSO 

 
I tabell 1 listas olika sensorer från företaget Aanderaa som kan användas tillsammans med SeaGuard               
string. I ett kostnadsförslag från Anders Tengberg , föreslogs sensorerna Oxygen optode 4330 och             11

Conductivity Sensor, Turbidity Sensor 4112, SeaGuard DCP samt SeaGuard WLR. Det systemet blev             
mer avancerat än vad som var tanken med ett varningssystem som ska mäta enkla parametrar, och                
priset hamnade på omkring 506 000 kr. I det priset ingick allt som behövs för systemet, inkl. kablar                  
(200 m), undervattensboj och kommunikationsutrustning. Tas endast Conductivity Sensor och Oxygen           
Optode 4330 med blir totalkostnaden för ett system ungefär 325 000 kr istället (150 m kabel). Detta                 
alternativ är fortfarande dyrt och att placera ut många strängsystem för det priset känns som en för stor                  
kostnad. I så fall skulle 2-3 strängar kunna hamna på en mer rimlig kostnad. Nedan har båda dessa                  
system, både den dyrare som mäter mer och den billigare varianten, tagits med och de benämns som                 
SeaGuard string 1 och SeaGuard string 2. 

3.3.2 Sensorer - Utan plattform  
För ett system utan en färdig plattform så har information om sensorer tagits från fyra olika företag.                 
Vilka sensorer som rekommenderades presenteras i tabell 4 och 5 nedan. Dessa förslag benämns i i                
senare del av rapporten med det företag som erbjuder sensorerna, det vill säga som Campbell               
Scientific , Sensorex, rshydro, In-situ och Process Instruments.  
 
Tabell 4. Visar sensorer för ett system av sensorer som kan fästas på kablar och vilka parametrar de 
mäter samt övrig info (noggrannhet etc, typ av sensor). Sensorerna är från företaget Campbell 
Scientific.  

Sensor Parametrar Övrig info  

Optode  Syrehalt  Optisk sensor 
Accuracy: ±1% (of full range) 

C4E Konduktivitet Elektroder (4 st) 
Accuracy: ±1% (of full range) 

OBS-3+  Turbiditet Optisk sensor 
Accuracy: ±2% or 0.5 NTU  (whichever is larger) 

 
Inkl. datalogger och kablar blir priset cirka 46 000 för en uppsättning sensorer från Campbell 
Scientific. Kan tillkomma mer kostnader ifall det väljs att bygga till en plattform eller annat system 
som gör att sensorerna hålls på plats.  
 
Sensorer har även tagits från företagen Sensorex, Process Instruments, In-situ och rshydro. Priser för              
dessa (om det finns uppgifter) redovisas i tabell 5. Listor med sensorer och specifikationer har lagts in                 
i slutrapporten, W-18-65/S-01. 

11 Tengberg, Anders; Aanderaa. E-post konversation 25-04-2018.  
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3.3.3 Sammanställning av kostnader för inköp  
Tabell 5. Tabell med uppskattad kostnad för de olika lösningarna (exkluderat kostnad för egenbyggd 
plattform för Campbell Scientific och bla bla. Priserna är angivna per uppsättning sensorer.  

 Inköpskostnad 

SeaGuard string 1 506 000  kr (inkl. helt sträng och komm. system) 

SeaGuard string 2 325 000 kr (inkl. helt sträng och komm. system) 

Campbell Scientific  46 000 kr (inkl. kabel och logger) 

Sensorex 8 900 kr (inkl. kabel) 

Process Instruments ingen uppgift 

rshydro ingen uppgift 

In-situ ingen uppgift 

 

4. Resultat - Pugh-matriser 
Nedan så presenteras Pugh-matriser för de olika förslagen som ska utvärderas som underlag för vilket 
förslag som bedöms som lämpligast.  
 

4.1 Pugh-matris för mätta parametrar  
Pugh-matris finns i S-rapport. 
 

4.2 Pugh-matris för kostnader  
Pugh-matris finns i S-rapport. 
 

4.3 Pugh-matris för mätbarhet  
Pugh-matris finns i S-rapport. 
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5. Diskussion 

5.1 Val av plattform och sensorer 
Resultatet visar att det bästa systemet är ett strängsystem alternativt ett system av sensorer utan               
plattform, men med möjlighet att bygga en egen plattform. Det var ett viktigt kriterium att det skulle                 
kunna sitta ute året om, vilket är uppfyllt för ett strängsystem och även för utan plattform då det kan                   
anpassas att sitta under ytan och undvika skada. I ett kostnadsförslag från Aanderaa (som har               
SeaGuard String) och en ungefärlig kostnad för ett system som kan mäta syre, temperatur,              
konduktivitet, strömning och turbiditet kostar omkring 506 000 kronor (tre mätdjup). Ett enklare             
system som endast mäter temperatur, konduktivitet och syre (två djup) är cirka 325 000 kronor. . Det                12

skulle vara rimligt att kanske placera ut två-tre sådana system kring vattenreningsverket för att kunna               
få en varning om förändrad vattenkvalitet.  
 
Campbells system är det systemet som fick näst högst poäng i pugh-matrisen. Det som är               
problematiken med detta system är att det inte finns någon plattform för dessa sensorer så de ligger                 
fritt i vattnet. Fördelarna med dessa är att det kostar cirka 46 000 kronor för ett system vilket betyder                   
att det är ungefär en tiondel av kostnaden för SeaGuard string. Det går säkert att ha en egen lösning på                    
hur dessa ska sitta ihop och själv göra en plattform för dessa sensorer, detta skulle öka priset en del. 
 
Diskussion om vilket av förslagen som gav bäst resultat (det vill säga bäst resultat i Pugh-matris                
utvärderingen) finns i slutrapporten. 
 

5.2 Val av plats  
Det finns fler olika möjliga ställen för att placera sensorerna på. Görvälnverket har ett skyddsområde               
vid stranden intill verket, detta sträcker sig ungefär 250 meter ut i vattnet. En fördel med placering                 
inom skyddsområdet är att det inte behövs bygglov eller liknande för att placera ut sensorer där samt                 
att då riskerar sensorerna inte heller att komma i kontakt med båttrafik. Det som då måste övervägas                 
är om det är lämpligast för vattenreningsverket eftersom övervakningssystemet då har svårt att hinna              
ge en tillräckligt tidig varning ifall en förorening skulle vara i vattnet eller om systemet               
överhuvudtaget ger en överskådlig bild av vattenkvaliteten på det inkommande vattnet. Om systemet             
skulle placeras utanför skyddsområdet skulle det möjligen behöva sökas tillstånd och även med             
tillstånd, måste placeringen ta hänsyn till båttrafiken som åker förbi så att båtar inte åker in i system                  
och förstör dem. Det blir även svårare för Norrvatten att hålla koll på systemet och märka om något                  
skulle bli fel. Om sensorerna placeras längre bort blir det också längre mellan mätpunkterna och               
därmed inte heltäckande med avseende på vattnet som kommer till inloppet. Det blir alltså en               
avvägning mellan hur tidig varning som ges och hur heltäckande denna varning kan bli.  
 

12 Tengberg, Anders; Aanderaa. E-post konversation 26-04-2018. 
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6. Slutsats 
Slutsatsen är att de plattformar som enligt utvärdering bör användas är ett strängsystem alternativt              
utan en plattform, med möjlighet till egenbyggd plattform. Det förslag med sensorer som valdes som               
bäst anpassat  utvärderas med pugh-matriser och bestäms i slutrapporten W-18-65/S-01  
 

7. Referenser  
“SeaGuard String.” Accessed April 26, 2018. 

https://www.aanderaa.com/productsdetail.php?Aanderaa-SeaGuard-String-31. 
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Sammanfattning 

För att kunna anpassa placeringen av sensorer till bästa möjliga så behövs framtida 

förändringar av Östersjön undersökas. Olika rapporter från olika myndigheter kring Mälaren 

pekar på att Mälarens vattennivå kommer höjas då havsnivån kommer höjas som effekt av 

den globala uppvärmningen. Men på grund av landhöjningen som sker i området (från 

inlandsisen) så kommer inte havshöjningen bli signifikant eller tas med i beräkningar förens 

2050 (x, sid 12, se figur 1).  

Figur 1 

Stockholmvatten hade haft problem med is då de hade mätutrustning på en flotte och det 

hade varit kostsamt när den fastnade under isen. Enligt SMHI (mindre is i Mälaren) ligger 

under is cirka 80 dagar om året men det beräknas minska till 20- 40 dagar till sekelskiftet och 

att totala antalet år med förekomst av is kommer minska, definitionen är att det finns is 

under minst 3 dygn och resultatet ska ses som genomsnittliga riktvärden för hela sjön, dock 

kan inte visa på mindre skillnader i is vid mindre vikar eller större öppnare delar. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:927111/FULLTEXT01.pdf


I framtiden finns det även risk för saltinträngning då Saltsjön och Mälarens nivåskillnad kan 

bli mindre och mindre när havsnivån höjs. (Mälaren om 100 år) 

I framtiden kan det bli risk för mer skyfall och därmed följer risken att fler föroreningar och 

näringsämnen hamnar i Mälaren vilket försämrar råvattenkvaliten samt kan övergöda. 

Vattenfärgen (s.k brunheten) har också ökat vilket påverkar kostnaden och metod för att 

rena vattnet ( dock sker den mesta av färgökningen i den västra delen av östersjön (framtid 

för Sveriges stora sjöar) 

De kommande 50 åren kommer det alltså inte ske en större klimatförändring i Mälaren  

förutom risken för mer utsläpp av föroreningar och näringsämnen, kortsiktigt behövs inte 

klimatförändringar inte behövas ta i åtanke vid placering av sensorerna, men det kan vara 

bra att vara medveten de kommande förändringarna. 



Dokumenttyp Dokumentkod

Självständigt arbete i miljö- L W-18-65/L-13

och vattenteknik 15hp Datum Ersätter

2018-05-30

Författare

Esmeralda Frihammar, Lina Oskarsson

Madeleine Gobl, Alexi Lampinen, Ylva Kjellgren,

Jennifer Jonsson och Mathias Wallin

Handledare Rapportnamn

Stephan Köhler Svar på opponering av slutrapport

Svar på opponering av slutrapport
Gruppen tackar opponerande grupp för ett väl utfört arbete och uppskattar arbetet som
den opponerande gruppen har utfört!

Språkliga kommentarer

Språkliga kommentarer har i allra största grad implementerats i rapporten. Många
språkliga fel handlade om rena språkfel eller om förståelse och gruppen har uppskat-
tat att en annan grupp utan tidigare insikt i projektet kan kommentera var förklaringar
brister. Därför har gruppen valt att ändra alla språkliga fel.

Strukturella kommentarer

En del kommentarer angående strukturen valde gruppen att bortse från. Den oppone-
rande gruppen ansåg att en stor del av det material som nu ligger under resultat istället
borde ha legat i bakgrunden. Men syftet med projektet var att göra en litteraturstudie
om olika mätsystem och därför bör denna information anses vara ett resultat.

Gällande att implementera en hypotesdel i rapporten för vad data från S::can skulle
tänkas visa, kände gruppen inte var relevant.Gruppen bedömde att kapitlet passade bra
in under bakgrund om dagens mätningar.



Kommentarer gällande källhänvisning

Gällande kommentarer angående källhänvisning verkar det som att grupperna har olika
bild av hur den sker. Källhänvisning som avser endast en mening placeras innan punk-
ten på den berörda meningen. Källhänvisning som avser ett helt stycke eller flera på
varandra följande meningar placeras efter den sista punkten av den berörda meningen.
(Eklund u.å.) Ifall en källa nämns i förbifarten så ska källan ändå källhänvisas till enligt
ovan, t.ex.:

"Enligt SMHI kommer världens temperatur att öka två grader (SMHI 2018).". Detta är
på grund av att det inte går att hitta till rätt källa i referenslistan från bara hänvisningen
SMHI".

Gällande referenslistan som är svårläslig kan tyvärr inte gruppen underlätta läsandet
då formatet är hämtat direkt från LaTex Bib-funktion. Listan skulle bli för lång och
sidantalet skulle inte uppfyllas om listan gjordes luftigare.

En kommentar behandlade en bildhänvisning som kan verka vara ofullständig. Enligt
Google maps egna policy behövs endast den referenstext i hörnet av bilden vara med i
rapporten. Men hjälp av den texten kan läsaren hitta tillbaka till bilden. (Q. How do I
reference a screen shot image taken from Google Maps? - Library and IT support u.å.)

Kommentarer angående styckeindelning

Det var många kommentarer om styckeindelningen där den opponerande gruppen tyckte
att det skulle vara längre stycken för att det skulle vara lättare för läsaren att följa tex-
ten. Det ändrades inte då gruppen valde att ha kvar flera små stycken. Detta på grund
av att gruppen tyckte att det då blev lättare att följa alla olika delar i projektet.

Referenser
Eklund, Gunilla. Källhänvisningar i text enligt APA-system, s. 7.
Q. How do I reference a screen shot image taken from Google Maps? - Library and IT

support. url: http://libanswers.anglia.ac.uk/faq/78664 (hämtad 2018-05-30).

2


