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Abstract 

 
Mapping of stormwater outages with Fyrisån as recipient and their impact on water 

quality 
Ted Fahlgren, Jack Hellström & Johan Hallingström Sundquist 
 

Stormwater originates from precipitation and possibly some amounts of groundwater. When rain falls 

on areas with a hard surface it can contribute to surface runoff and with that the possibility for 

contaminations to enter the recipient, since most stormwater is directed to the recipient with pipes, 

trenches and water streams directly that generally have no sort of cleaning treatment. On the other 

hand, when precipitation falls on areas with vegetation the water is intercepted by the plants and the 

roots taking up water as well. This gives less runoff and the water that reaches the recipient has been 

filtered through the soil, but substances can still reach the recipient.  
When cities expand and more hard surfaces increase such as roads and buildings, and areas of 

vegetation generally decrease. Uppsala is one those cities that are under heavy expansion, which 

makes it very important to have a good management plan of stormwater to try and decrease the 

amount of substances that makes water quality worse in Fyrisån. 
Three parameters were used to determine the water quality in this thesis, conductivity, turbidity and 

nitrate content. Testing was performed on both the water from the outlets, as well as the surface water 

of Fyrisån. Results from the testing were compared to data collected from Sveriges 

lantbruksuniversitets (SLU) test sites Klastorp and Flottsund. 
This bachelor’s thesis examines stormwater and its impact on water quality of Fyrisån in Uppsala, 

Sweden. The examined area follows Fyrisån, is 8,5 km long and stretches from the northern part of 

Uppsala, Klastorp to the south where a stream called Sävjaån connects, which is situated about 4km 

before Fyrisån mouths in the lake Ekoln. The area was mapped using a GPS, giving each location with 

a stormwater outage a specific coordinate and afterwards a name used in the report.  
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Sammanfattning 
 

Kartläggning av dagvattenutlopp som mynnar i Fyrisån och dess påverkan på vattenkvalitet

Ted Fahlgren, Jack Hellström & Johan Hallingström Sundquist

 

Dagvatten härstammar från nederbörd och ibland en del grundvatten, när regn faller på hårda ytor ökar 

sannolikheten för ytavrinning med högt flöde och med det vattnet kan föroreningar följa med som 

hamnar i recipienten eftersom generellt så renas inte dagvatten när det rinner i ledningar, vattendrag 

eller diken vidare till recipient. När regn faller på ytor med vegetation så blir det lägre flöde, då en del 

vatten stannar på växter eller blir upptagna av rötter samt infiltreras av jorden. Vattnet filtreras därför 

naturligt och risken för föroreningar är lägre, men många naturligt förekommande ämnen hamnar ändå 

i recipienten. 
När städer expanderar så ökar de hårda ytorna i form av till exempel vägar och byggnader. Uppsala 

är en av dessa städer som expanderar, därför är det viktigt med bra dagvattenhantering för att försöka 

minska mängden utsläppta ämnen som försämrar vattenkvaliteten i Fyrisån. 
Studien genomfördes genom att kartlägga dagvattenutlopp med Fyrisån som recipient, samt 

provtagningar av vattnet från utloppen och ytvatten från Fyrisån. De parametrar som testats är 

konduktivitet, turbiditet och nitrathalt. Proven har sedan jämförts med data hämtad från Sveriges 

lantbruksuniversitets (SLU) teststationer Klastorp och Flottsund. 
Detta kandidatarbete undersöker dagvatten och dess påverkan på vattenkvalitet i Fyrisån. Den del 

av Fyrisån som analyserats är 8,5 km lång och sträcker sig från Klastorp i norra Uppsala, till Sävjaån i 

södra som ligger ungefär 4 km norr om Ekoln där Fyrisån mynnar. Varje dagvattenutlopp fick varsin 

koordinat med hjälp av en GPS och senare en benämning i undersökningen 
 

Nyckelord: dagvatten, Fyrisån, konduktivitet, nitratnivåer, turbiditet 
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1. Inledning 
Uppsala befinner sig i ett av de mest snabbväxande områdena i norra Europa för tillfället (Uppsala 

Kommun u.å.). När en stad expanderar tillkommer även ofta hårdgjorda ytor såsom asfalt och hustak. 

När hårdgjorda ytor ökar och de ytor med vegetation minskar bildas mer dagvatten då möjligheten för 

infiltrering minskar. Nationalencyklopedin definierar dagvatten som lyder; ”Tillfälliga flöden av 

exempelvis regnvatten, smältvatten och spolvatten samt framträngande grundvatten” 

(Nationalencyklopedin u.å. Dagvatten). 

När vattnet rinner över ytor plockas föroreningar i form av partiklar och lösta ämnen upp i 

transporten. Dessa kan vara metaller, olja, näringsämnen och organiska miljögifter. Föroreningarna 

som plockats upp följer sedan med på vattnets transport genom landskapet, vilket gör att 

föroreningarna sprids till vattendrag och jordar (Viklander et al. 2019). 

Ekosystem kan vara mycket känsliga för förändringar i vattnets sammansättning. Tillsätts till 

exempel för mycket näringsämnen i ett vattendrag främjas produktionen av växt- och djurplankton 

som i sin tur leder till övergödning. I många fall, men inte alltid, leder övergödning till att balansen i 

ekosystemet rubbas, då vissa arter gynnas av högre halter av näringsämnen, samtidigt som andra arter 

slås ut p.g.a. att de inte klarar av de nya förhållandena (Viklander et al. 2019). 

Även de partiklar som plockas upp av dagvatten kan ha en signifikant påverkan på recipienter och 

dess ekosystem. Partikulärt innehåll i dagvattnet kan framförallt påverka ljusförhållandena i vattnet, 

men med partiklarna följer även giftiga ämnen och organiska material med. Vid förändringar av 

ljusinstrålning kan ogynnsamma förhållanden uppstå för vissa arter, vilket kan leda till ökad dödlighet 

och att en obalans i ekosystemet uppstår (Viklander et al. 2019). 

Generellt kan man säga att dagvatten bidrar till att balansen i ekosystem rubbas och att farliga 

ämnen sprids i naturen. I takt med att exploatering av tidigare oanvänd mark ökar, samtidigt som 

nederbördens mängd och frekvens förväntas intensifieras i framtiden, ökar även behovet av att studera 

och övervaka dagvattnets påverkan på andra vattendrag för att kunna minimera de negativa aspekter 

som kommer med dagvatten. 

 

1.1 Bakgrund 

 
1.1.1 Områdesbeskrivning 

Fyrisån har ett avrinningsområde på 1990 km2 (Figur 1) och området befinner sig i princip helt i 

Uppsala län och utgör ungefär en tredjedel av länets yta. Fyrisåns medelvattenföring var 10m3/s det 

hydrologiska året 2017–2018 (SMHI 2021). Fyrisån är väldigt förgrenad men det går att fastställa två 

av de största källorna till ån vilket är Vendelån och Vattholmaån (Upplandsstiftelsen 1997). 

Det finns delade meningar vilken av dessa källor som bör betraktas som den övre delen av Fyrisån. 

Vendelån har högre flöde och brukar därför benämnas som övre delen av Fyrisån av hydrologer men 

när man ser till många kartor är det Vattholmaån som brukar ha den benämningen. I denna 

undersökning och såsom i recipientundersökning “Fyrisån och dess biflöden, Limnologiska 

institutionen 1962” väljs fem huvudgrenar Vattholma, Vendelån, Björklingeån, Jumkilsån och Sävjaån 

och dess avrinningsområden som de flöden som tillsammans påverkar vattnet i Fyrisån i störst 

utsträckning (Limnologiska institutionen 1962). 

Av de många vattendrag som har sitt utlopp i den 80 km långa Fyrisån, finns det två stycken som är 

inom det karterade området för denna undersökning. Librobäck ligger i den norra delen av det 

karterade området med ett avrinningsområde på 27,7 km2 och en medelvattenföring på 0,22m3/s. 

Sävjaån är den sydligaste punkten inom det karterade området och bidrar med en medelvattenföring på 

4,6m3/s och med sitt avrinningsområde på 730km2 betraktas Sävjaån som en av de fem huvudgrenarna 

till Fyrisån samt det sista, innan ån till slut mynnar i Ekoln vid Flottsund i Uppsala (Upplandsstiftelsen 

1997).  

I de nordostliga delarna av det undersökta området ligger Ärna flygbas. Detta område är klassat 

som ett skyddsobjekt då försvarsmakten har sin verksamhet här, vilket medför att möjligheter till 

provtagning och kartering är begränsade i anslutning till området. 

Fyrisån är en exemplarisk nordisk slättlandså som till stor del kännetecknas av ett väldigt flackt 

närområde med en medelhöjd på blott 30 m ö.h. Den flyter genom ett flackt landskap vars utformning 

präglats av inlandsisen och landhöjningen. Berggrunden i området består till största delen av granit 
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som vid låg terräng täcks av morän och lera. Jordlagren har en relativt hög kalkhalt då jordens 

sammansättning till stor del består av sedimentära bergarter med ursprung i Bottenhavet (Wastenson, 

L 2009). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Dagvatten 

Till dagvatten hör, precis som ordet tyder på, det vatten som hanteras och tillförs dagligen till bland 

annat vattendrag, diken och ledningar. Tillfälliga flöden som exempelvis nederbörd i form av snö eller 

regn och även framträngande grundvatten. Detta vatten har en recipient, dit dagvattnet kommer rinna. 

Recipienten kan vara olika sorts vattenmassor som exempelvis sjöar, hav eller vattendrag (Svenskt 

vatten 2012). I denna undersökning är det enbart det dagvatten och dess ledningar med Fyrisån som 

recipient som har studerats, kartlagts och provtagits. 

Beroende på vilken sorts yta nederbörden möter kommer den infiltrera marken på olika vis, det blir 

en väsentlig skillnad när man jämför mark som har vegetation, med mark som är exploaterad i form av 

någon sorts byggnation eller asfalterad mark. På mark med vegetation kommer vattnet delvis hindras 

innan det når recipienten på grund av växtligheten, i form av evapotranspiration och interception. Den 

del av vattnet som återstår infiltreras i marken vilket genererar ett lägre flöde till recipient jämfört med 

Figur 1. Fyrisåns avrinningsområde med dess signifikanta vattenmassor utmarkerade. Karta 

skapad av Jack Hellström med hjälp av data från: Fastighetskartan markdata 2020, Höjddata, 

grid 50+ 2020 © Lantmäteriet. 
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det vatten som genereras när det är nederbörd på en yta som är ogenomträngbar och vattnet enbart 

rinner på ytan. Det ger upphov till att föroreningar som finns på ytan hamnar i recipienten, eftersom 

det oftast inte sker någon rening av dagvattnet innan det leds till recipient via ledning, vattendrag eller 

dike (Svenskt vatten 2012).  

Ökande urbanisering och pågående klimatförändringar kommer således ha en direkt påverkan på 

vattnets volym och kvalitet. Med urbaniseringen kommer större exploaterade ytor där vattnet måste 

ledas och i högre intensitet, då forskningen visar att de kommande klimatförändringar kommer både 

öka nederbörden totalt sett, samt oväder med intensiv nederbörd (Naturvårdsverket 2016). Det är 

därför väldigt viktigt med en fungerande dagvattenhantering som påverkar vattenkvaliteten på 

recipient så lite som möjligt. 

 

1.2 Parametrar som studerats 

 
1.2.1 Turbiditet 
Turbiditet är ett mått på vattnets optiska egenskaper, dvs. hur ljusstrålar reflekteras och absorberas. 

Partiklar i vattnet gör att infallande ljus reflekteras och dess rätlinjiga bana bryts. Högre 

partikelkoncentration ger högre ljusspridning vilket i sin tur innebär högre grumlighet. Partikelhalten i 

en vattenmassa är av intresse då akvatiska ekosystem kan rubbas vid kraftiga förändringar, då 

organismer med högre känslighet för grumlighet kan bli utkonkurrerade. 
Enheten som definierar turbiditet benämns som FNU, som står för formazine nephelometric unit 

(SLU 2017). 
Partiklar kan härstamma från många olika källor, men vanligaste orsaken till suspension av 

partiklar är erosion (Boyd 2015). 

 

1.2.2 Nitrat 
Nitrat förekommer i vattengångar och grundvatten naturligt då organiskt material med kväve bryts ner, 

dock så är dessa värden relativt låga. Men på grund av antropogen påverkan genom jordbruk och 

avloppsanläggningar har dessa värden ökat markant. Nitrathalter har även stigit genom nedfall av 

kväveföreningar från atmosfären. Majoriteten av nitrathalterna i vattnet idag kommer från jordbruk 

(Naturvårdsverket 2002). 

Nitraturlakning är en av våra källor av nitrat i vattenledningar och grundvatten, det sker naturligt då 

organiskt material som växter och djur bryts ner och mineraliseras och sedan löses upp i vattnet. En 

viss del av nitratet tas upp av växter i marken, det som inte tas upp rinner ut med ytvattnet. I jordar 

med mindre kornstorlekar och mindre porer blir utlakningen lägre, till exempel blir urlakningen i 

lerjordar mindre än i sandjordar. Temperatur och väder har även en viss påverkan på detta, ligger 

temperaturen under 0° Celsius så stannar frigörelsen av nitratet och urlakningen uteblir. I motsats sker 

mer nitraturlakning med stigande temperaturer och nederbörd (Naturvårdsverket 2002).  

I ett naturligt ekosystem i Sverige ligger nitratnivåerna på grundvattnet från ogödslad mark mellan 

2 till 10 mg NO3/L. Ligger vattnet på över 15 mg NO3/L är det en indikation av mänsklig påverkan på 

området. Det högst tillåtna värdet på NO3 i ytvatten ligger på 11 mg/L, (Naturvårdsverket 2002). 
Areella påverkningar är en sekundär påverkning från nederbörd över jordbruksmark där 

gödselnitratet sedan transporteras in i jorden och därefter till grundvattnet. Dess påverkan är 

proportionerlig till vad gröda eller djur har fått och dess behov (Naturvårdsverket 2002).  
Avloppspåverkan är störst från avloppsanläggningar som kommer från enskilda hushåll, ett 

specifikt nummer på hur mycket en människa i Sverige släpper ut anges ofta som 13,5 g/person och 

dygn, detta är uppdelat i 11 gram från urin, 1,5 gram från avföring och 1 gram från BDT (bad, disk, 

tvätt), de här halterna späds dock ut i den genomsnittliga vattenmängden per dag som ligger på 130 

L/dygn, detta ger oss ca 100 mg totalkväve/L från ett hushåll, detta tar sig därefter till 

avloppsanläggningar och nästan all kväve oxideras till nitrat (Naturvårdsverket 2002). 

Hälsoeffekterna från nitrat ses som mest relevanta på barn eftersom nitrat omvandlas till nitrit som 

därefter kan omvandla hemoglobin till methemoglobin som innebär att hemoglobinet blir av med sin 

syretransporterande förmåga, detta tillstånd som personen hamnar i kallas methemoglobinemi, skulle 

blodcellerna innehålla mer än 15 % av methemoglobin börjar neurologiska och hjärtproblem 

återfinnas, skulle mängden gå över 70 % är det oftast dödligt. Anledningen till att riskerna är störst hos 



 
 

4 
 

barn och spädbarn är att deras förmåga att reglera mängderna av methemoglobin är inte lika utvecklad 

som hos äldre (Denshaw-Burke, Mary 2020; Naturvårdsverket 2002). 
Det har även visats att nitrat och nitrit-omvandlingen till nitrosaminer även ökar risken för cancer 

hos djur men det har ännu inte bevisats hos människor (Livsmedelsverket 2021). 

 

1.2.3 Konduktivitet 
När konduktivitet testas ges en uppskattning på hur mycket lösta joner som vattnet innehåller och det 

är dessa joner som gör att det kan leda ström, då vatten utan lösta joner inte leder elektricitet utan 

fungerar som en isolator. Alltså. när konduktivitet mäts ser man bara dess ledningsförmåga och inte 

dess ämnen, så det kan bara användas som indikator för lösta joner i vattnet. Dessa ämnen är 

jonföreningar eller salter som oftast förekommer är kalcium, kväve, magnesium, natrium, kalium, 

klorid, sulfat, fosfor och vätekarbonat (SGU 2020).  
Högre konduktivitet kan också förekomma naturligt i områden med lättvittrade jord- och bergarter 

då jonerna löses upp i vattnet genom det. Naturligt förekommande hög konduktivitet hittas även i så 

kallat relikt vatten, vilket är områden som under istiden låg under ett hav, där salthalterna fortfarande 

ligger naturligt höga. Höga värden förekommer även i områden nära havet där havsvatten trängts in i 

grundvattnet (SGU 2020). Regnvattens konduktivitet ligger vid normala omständigheter på runt 30 - 

40 µS/cm (0,03 - 0,04 mS/cm) (Camilla Blixt 2013).   
Antropogena förklaringar är till exempel vägsalter som med regn förs ut genom i dagvattenbrunnar, 

lakvatten från deponier (soptippar) eller avloppsvatten (SGU 2020). 

 

1.3 Faktorer som påverkar Fyrisån 

Beroende på vad för sorts markanvändning det är i området där provtagning sker kommer sortens 

föroreningar variera, även tidpunkt och årstid har stor påverkan då nederbörden också varierar. 
Byggprojekt är generellt något som har stor påverkan, då en stor andel partiklar hamnar i 

dagvatten både via atmosfärisk deposition och direkt i dagvattnet under konstruktionstiden. Efter 

avslutat projekt brukar däremot utsläppen minska då områdena blir täckta av hårda ytor 

(Naturvårdsverket 2017). 
Industriområden, handelsområden och vägar med mycket trafik är områden som sticker ut när 

det gäller höga koncentrationer av föroreningar, men trots detta visades i en studie av Gasperi et al. 

(2014) att samma sorts föroreningsgrupper hittades i tre olika områden, trots att markanvändningen i 

dessa områden var olika (Naturvårdsverket 2017). 
Säsongsvariationer har stor påverkan på vattnets innehåll, generellt så är det lägre koncentration 

av suspenderat material och metaller i dagvattnet under regnperiod och vattnet kan spolas vidare 

istället för perioden för snösmältning, där koncentrationerna av metaller och suspenderat material är 

som högst. Detta förklaras genom halkbekämpning, då vägar sandas, grusas och saltas 

(Naturvårdsverket 2017). 
Oexploaterad mark ger också upphov till utsläpp av olika föroreningar, men generellt så består 

utsläppen av partiklar från erosion och näringsämnen, med inslag av lokala avvikelser där specifika 

föroreningar kan förekomma i högre koncentration än vid andra områden. Med näringsämnen som 

exempel så fick haven i Sverige ta emot 114 600 ton kväve och 3340 ton fosfor från den svenska 

marken under 2014, där knappt hälften är från naturliga källor dvs skog och mark och resterande är 

från mänsklig påverkan, där utsläpp från jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp och industrier står för 

majoriteten av näringsämnena (Jordbruksverket 2020). 

 
1.3.1 Kungsängens Reningsverk 

I stadsdelen Kungsängen finns ett av Uppsalas reningsverk där en stor del av Uppsalabornas 

avloppsvatten renas (se figur 4 för placering). År 2019 behandlades här 18 951 600 m3 avloppsvatten. 

Det renade avloppsvattnet släpps sedan ut i Fyrisån (Uppsala Vatten 2019). När så stora mängder 

vatten tillförs till ett vattendrag är det viktigt att det är renat från så många föroreningar som möjligt 

för att minimera och förebygga negativ påverkan av ekosystem och hälsa.  

Reningsprocessen sker i tre steg; mekanisk, biologisk och kemisk rening. I den mekaniska 

reningsprocessen renas vattnet från större fasta partiklar med hjälp av galler, sandfångare och 
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försedimentering. Därefter sker den biologiska reningen. I detta steg pumpas vattnet till luftnings- och 

sedimenteringsbassänger. Här tillsätts aktivt slam som bryter ner organiskt material och omvandlar 

ammoniumkväve till kvävgas. Kemisk rening går ut på att tillsätta ämnen som gör att partiklar från 

lösta kemiska ämnen fälls ut och bildar större partiklar som sedan kan separeras från vattnet (Uppsala 

Vatten 2019).  
Reningsverket har även ett utlopp i Fyrisån där renat vatten rinner ut. Under perioden 31 mars - 29 

april 2021 var medelvattenföringen i detta utlopp 2141,3 m3/h (Helander Claesson 2021).  

 

1.3.2 Uppsala dagvattenprogram 

Dagvattenhantering har inte varit prioriterat då man inte sett problemen på samma sätt som man gör 

idag. Detta har fått negativa konsekvenser på både vattenkvaliteten i recipient, markförhållanden och 

orsakat överbelastning på ledningsnät såsom brunnar, avlopp och vattendrag vilket i sin tur lett till 

översvämningar. 
Det finns väldigt många aktörer i Uppsala som berörs av det ansvar som ställs idag och tanken är 

att det ska fördelas mellan dem. Uppsala kommun är drivande i dessa frågor och arbetar för att 

aktörerna ska möta målen i dagvattenprogrammet, detta sker genom både myndighetsutövning med 

miljöbalken och plan- och bygglagen som grund men också genom att ställa krav vid planering, 

upphandling och drift (Uppsala vatten 2014). 
Därför har ett dagvattenprogram satts ihop av Uppsala Vatten tillsammans med Avfall AB efter 

beslut från Uppsala kommun med syftet att kunna skapa en långsiktig och hållbar dagvattenhantering i 

kommunen genom fyra uppsatta mål, som de valt att kalla övergripande mål där målen ska ses som en 

helhet och prioriteras lika mycket. Lokala avvikelser finns där situationen kan se annorlunda ut för 

dagvattnet och där finns det enskilda bedömningar (Uppsala vatten 2014). 
“Bevara vattenbalansen” (Uppsala vatten 2014, s. 8) är ett av de övergripande målen, där man vill 

använda strategierna “infiltrera dagvatten lokalt, efterlikna naturen och infiltrera dagvatten längs 

avrinningsvägar” (Uppsala vatten 2014, s. 8) med förhoppningen att det ska förbättra vattenkvaliteten 

genom naturlig rening. Genom att låta dagvattnet infiltreras av vegetation fördröjs även avrinningen 

och ger lägre flöden. Dessa strategier är inte lämpliga vid områden där marken är förorenad. 
“Skapa en robust dagvattenhantering” (Uppsala vatten 2014, s. 9) är ett ytterligare mål, 

strategierna är att “fördröja dagvattnet lokalt, anpassa staden efter lokala förutsättningar och att 

säkerställa sekundära avrinningsvägar” (Uppsala vatten 2014, s. 9). Där syftet är att undvika för stora 

skador, specifikt vid mycket nederbörd. Målet syftar enbart till avrinningsvägar och inte 

översvämningar i recipient. 
“Ta recipienthänsyn” (Uppsala vatten 2014, s. 10) är ytterligare ett av målen, där strategierna är att 

“rena förorenat dagvatten, åtgärda källor i såväl befintlig som ny miljö och att utjämna flöden vid 

behov” (Uppsala vatten 2014, s. 10). Man vill med detta försöka reglera både vattenkvaliteten och 

flödespåverkan till recipient. Utsläppen måste minska för att skapa eller behålla god status i Uppsalas 

yt- och grundvatten. 
Det sista övergripande målet är att “berika stadslandskapet” (Uppsala vatten 2014, s. 11), detta 

genom strategierna “gestalta med grönska, gestalta med vatten och att arbeta med flera funktioner på 

samma yta” (Uppsala vatten 2014, s. 10). Med detta mål vill man kunna skapa ett samspel mellan 

dagvattenhantering och stadslandskap, där det måste finnas utrymme för både de vitala delar en stad 

har men också kunna hantera dagvattnet på ett bra sätt. 
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2. Metod och material 

 
2.1 Metod 

 

2.1.1 Provtagningsstationer 

Inhämtade data från Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) hemsida “En webbtjänst med mark-, vatten 

och miljödata” (MVM) har använts i arbetet för att jämföra konduktivitet, turbiditet och nitratnivåer 

med data från undersökningen. En av SLU:s provtagningsstationer ligger i Klastorp, en plats som i 

undersökningen motsvarar startpunkten och den nordligaste provtagningen, som benämnts 1v. 

Ytterligare en av SLU:s stationer som använts i undersökningen är Flottsund, som ligger strax innan 

Fyrisån mynnar i Ekoln och drygt 4 km söder om undersökningens slutliga provtagningspunkt Sävjaån 

(4b). 

 

2.1.2 Kartering 

Kartering av utlopp utfördes med hjälp av en Garmin Oregon 450. Den genomfördes genom att till 

fots identifiera synbara källor till dagvatten som har Fyrisån som recipient. Det krävdes totalt tre dagar 

av kartläggning där den första dagen spenderades med att identifiera synliga utlopp på den västra 

delen av ån. Dag två karterades ¾ av den östra delen av Fyrisån. Nordöstra delen av Fyrisån, den som 

är i nära kontakt med Ärna flygbas fick senareläggas pga. krav på tillstånd från Försvarsmakten. 

Utloppen på denna delsträcka fick istället kartläggas i samband med provtagning. Karteringen 

resulterade i ett antal koordinater som senare användes vid framtagning av en karta i programmet 

ArcMap och sammanställdes med data hämtad från Lantmäteriet. 

 

2.1.3 Arbetsmetod och förklaringar 
Valet av dagarna på provtagandet var relativt slumpmässigt, men provtagningen på Ärna var ej 

slumpmässig då den tvingades göras mot slutet av arbetet eftersom det tog lång tid att få tillstånd av 

försvarsmakten för att kunna göra testerna och för att få kunna vistas där. 

Alla dagvattenledningar är tillgängliga till fots, förutom de ledningar som finns längst Ärna 

flygplats (1ä-8ä) då det är ett skyddsområde som kräver tillstånd att beträda. För att möjliggöra 

provtagningen av dagvattenledningarna längst Ärna krävdes det att korsa Fyrisån, detta gjordes med 

hjälp av en kajak. 
Alla karterade dagvattenledningar prov togs ej, detta efter en sammanställning av den information 

som hämtats från de fyra första dagarna i fält. Vissa karterade ledningar ligger under vattenytan, vilket 

ger en osäkerhet om det insamlade vattenprovet enbart skulle bestå av vatten från ledningen. Flera 

ledningar hade inget till väldigt lågt flöde, vilket försvårar eller i värsta fall omöjliggör provtagning. 

Sävjaån (4b) provtogs enbart en gång, då möjligheten för att testa vattnet ovanför samt nedanför var 

omöjligt vid tillfället, då en kajak inte ännu kommit på tal. Ytterligare överväganden gällande vilka 

ledningar som skulle prövas i framtiden gjordes efter första labbtillfället (Dag 5) då det gick 

sammanställa de tre testparametrarna konduktivitet, turbiditet och nitratnivåer. Främst var det 

ledningar med höga värden som var av störst intresse, då de eventuellt skulle kunna påverka 

vattenkvaliteten i Fyrisån i större utsträckning än ledningar med låga värden. 
De ledningar som valts ut provtogs genom att med en större bägare som var rengjord efter varje 

provtagning, fånga upp det rinnande vattnet, som sedan hälldes i mindre kärl för vidare test. För det 

vatten som skulle till labb fördes det över till 100 ml rör och förvarades i kylrum fram tills 

labbtillfället. 
Nedanför i tabell 1 har all information samlats om vad som gjordes varje dag i fält och även då det 

labbades. I tabell 2 så finns det generell information om utloppen och varför just de utloppen valdes ut 

för fler provtagningar. I figur 2 nedan visas alla dagar som prov togs och även nederbörd under 

provtagningsperioden.  
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Tabell 1. Förklaring av prov och labbdagar under arbetets gång. 

 

 
Tabell 2. Alla de valda utloppen med anledning till provtagning på just dem. 

 

Datum Uppgift Platser Notering 

17 mars Kartering a-sidan (västra) Utlopp med eller utan flöde 

18 mars Kartering b-Sidan (östra) Utlopp med eller utan flöde 

24 mars Provtagning a-sidan På de utloppen med flöde 

25 mars Provtagning b-Sidan På de utloppen med flöde 

31 mars Provtagning & Labb 1a - 8a + 1v & 2v Testning av nitrat och konduktivitet I 

labb 

1 april Provtagning 3a, 6a, 2b, 3b & 4b 

+ 2v, 3v & 5v 

Med Vattenprov 3 meter ovanför och 

nedanför utloppen 

7 april Provtagning 3a, 6a, 2b & 3b + 

1v, 2v, 3v & 5v 

Med Vattenprov 3 meter ovanför och 

nedanför utloppen 

9 april Provtagning 3a, 6a, 2b & 3b + 

1v, 2v, 3v & 5v 

Med Vattenprov 3 meter ovanför och 

nedanför utloppen 

13 april Provtagning 1ä - 8ä Första prov-dagen på Ärna 

15 april Provtagning 1ä - 8ä 
 

17 april Provtagning 1ä - 8ä + 1vä - 9vä Med vattenprov mellan utloppen 

19 april Labb 
 

Testning av nitrat och konduktivitet I 

labb 

Testade 

utloppen Anledning till Provtagning Områdesbeskrivning Flöde 

3a Höga Nitrat och 

konduktivitetsvärden. 

Från Jordbruksmark. Lågt flöde 

6a Höga Nitrat och 

konduktivitetsvärden. 

Från Librobäck 

industriområde. 

Högt flöde 

2b Höga värden första prov-dagen. Från Fyrishov. Lågt flöde 

3b Väldigt höga nitrat och 

konduktivitetsvärden. 

Spillvatten & dagvatten. Väldigt högt 

flöde 

1ä - 8ä Skyddsområde 
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2.2 Instrument 

 

2.2.1 Turbiditet 

Turbiditet testades i fält i samband med tagning av de andra proverna på plats med hjälp av den 

bärbara turbidimetern 2100Q från HACH som med hjälp av en volframglödlampa och en 

nefelometrisk ljusspridning signal mäter mängden ljus som kommer genom vattenprovet på en skala 

mellan 0 till 1000 FNU (HACH). 

 

2.2.2 Konduktivitet 

För detta användes en WTW portabel konduktivitetsmätare Cond 330i som när satt i vattenprov mäter 

mängden lösta joner i vattnet genom att mäta hur snabbt elektriciteten rör sig genom vattnet, går det 

snabbt är det relativt hög och vice versa för långsamt. Den gör detta med hjälp av två poler i 

metallpinnen. Eftersom en konduktivitetsmätare behöver mäta värden i vatten på 25° Celsius för 

korrekt läsning så kompenserar 330i för detta automatiskt. Cond 330i mäter från 0,0 µS/cm till 500 

mS/m (WTW). 

 

2.2.3 Nitrat 
För mätning av nitratnivåer användes en jonselektiv elektrod, som omvandlar aktiviteten hos jonen till 

en potential mätt i mv. För att kunna mäta aktiviteten av nitratjoner NO3- i en lösning krävs det att 

andra joner inte stör aktiviteten. För att förhindra störning av andra joner som till exempel kloridjoner 

Cl- tillsätts ISS(Interference suppressor solution) i den lösning som ska mätas.  
Då elektroden ger en mätning i potential krävs en kalibreringskurva för att kunna omvandla mV till 

log koncentration mg/L. Detta gjordes genom att mäta upp 100 ml H2O i en bägare för att sedan 

tillsätta 10 ml ISS och 1 ml 1000 ml/L NO3- i lösningen och sedan mäta potentialen med elektroden 

samtidigt som lösningen är under omrörning. Efter första avläsning tillsätts ytterligare 1000 ml/L NO3- 
i fyra omgångar med 1 ml, 2 ml, 2 ml och slutligen 5 ml med avläsning efter varje ny tillsatts. För att 

kunna göra kalibreringskurvan krävs även log koncentration mg/L NO3- vilket ges genom att 

Figur 2. Nederbörd per dygn under provperioden, där de rödmarkerade dagarna är de dagarna prover 

togs. Nederbördsdata är taget från SMHI (2021). 



 
 

9 
 

multiplicera antal ml adderad 1000 ml/L NO3- med koncentrationen 1000 mg/L och dividera med 

totalvolymen och slutligen log på resultatet.  
De två parametrarna potential och log koncentration mg/L NO3- plottas sedan i en graf (se figur 3 

nedan.) vilket ger en rät linje och dess ekvation används genom att lägga till ett y-värde, x-värdet 

motsvarar då log koncentration mg/L NO3-.  
Alla vattenprov som samlats in för undersökningen har mätts för nitrat, vid två olika tillfällen vilket 

även betyder två olika kalibreringskurvor. Varje labbtillfälle har då respektive kalibreringskurva för att 

beräkna nitratnivåerna i proverna. Vid mätning av vattenprover blandas 10 ml H2O från provet och 1 

ml ISS i en bägare och under omrörning mättes potentialen på nitratjoner av elektroden. 
 

 
Figur 3. Fem avläsningar från jonselektiv elektrod vid labbtillfälle 2. 

 

3. Resultat 

3.1 Karteringen 

Nedanför presenteras de karterade utloppen i tre kartor gjorda i ArcMap, en helhets karta som visar 

alla de karterade utloppen och sedan två del-kartor som ger en klarare syn på precis vart de karterade 

utloppen hittas. En förklaring av kartorna hittas även i tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Förklaring av färger, former och förkortningar till kartan. 

Förkortning Markering Förklaring 

A Triangel Västra sidan av Fyrisån 

B Triangel Östra Sidan av Fyrisån 

Ä Stjärna Utlopp från Ärna Flygplats 

V  Kors (Rosa) Enskilt test av Fyrisån 

RÖDA  Karterat utlopp, ej flöde eller omätbar 

GULA  Testade en eller två gånger utan test ovanför eller nedanför utloppet 

GRÖNA   Testade tre gånger ovanför med test ovanför och nedanför utloppet 
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Figur 4. Karta och plats över de testade utloppen och testerna på Fyrisån, med viktiga punkter utplacerade i 

textformat. Karta skapad av Jack Hellström med hjälp av data från: Ortofoto RGB 0,5, Fastighetskartan 

hydrografi 2020, Fastighetskartan Bebyggelse 2020 © Lantmäteriet 
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Figur 5. Karta och plats över den norra delen av de testade utloppen och testerna på Fyrisån, med viktigaste 

punkterna utplacerade i textformat. Karta skapad av Jack Hellström med hjälp av data från: Ortofoto RGB 0,5, 

Fastighetskartan hydrografi 2020, Fastighetskartan Bebyggelse 2020 © Lantmäteriet 
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Figur 6. Karta och plats över den södra delen av de testade utloppen och testerna på Fyrisån, med viktiga 

punkter utplacerade i textformat. Karta skapad av Jack Hellström med hjälp av data från: Ortofoto RGB 0,5, 

Fastighetskartan hydrografi 2020, Fastighetskartan Bebyggelse 2020 © Lantmäteriet 
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3.2 Provtagningen 
En tabell över alla värden kan hittas i bilagan, följande figurer är grafer baserade på denna tabell. 

 

Figur 7. Mätningar på nitratnivåer i Fyrisån vid SLU’s mätstationer Flottsund och Klastorp. Flottsund 

medelvärde mellan 2017-2020 7,51 NO3- mg/L.  Klastorp medelvärde mellan 2017-2020 4,79 NO3- mg/L. Källa: 

SLU (2021) 

 

 

 

 

 

Figur 8. Konduktivitetsmätningar i Fyrisån vid SLU’s mätstationer Flottsund och Klastorp. Flottsund 

medelvärde mellan 2017-2020 48,43 mS/m. Klastorp medelvärde mellan 2017-2020 39,4 mS/m. Källa: 

SLU (2021). 
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Figur 9. Turbiditetsmätningar i Fyrisån vid SLU’s mätstationer Flottsund och Klastorp. Flottsund 

medelvärde mellan 2017-2020 12,31 FNU. Klastorp medelvärde mellan 2017-2020 9,92 FNU. Källa: 

SLU (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Mätningar av nitratnivåer tagna på vatten ur dagvattenutlopp med Fyrisån som recipient. 3a 

nordligaste utloppet och resterande utlopp fortlöper med Fyrisån söderut. Misstänkt felmätning 2021-03-

25 då väldigt höga nivåer uppmätts. 
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Figur 11. Konduktivitetsmätningar tagna på vatten ur dagvattenutlopp med Fyrisån som recipient. 3a 

nordligaste utloppet och resterande utlopp fortlöper med Fyrisån söderut. 

Figur 12. Turbiditetsmätningar tagna på vatten ur dagvattenutlopp med Fyrisån som recipient. 3a 

nordligaste utloppet och resterande utlopp fortlöper med Fyrisån söderut. 
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Tabell 4. Medelvärde på Fyrisån i nitrat från värden som syns i figur 13. 

Provstation Medelvärde nitrat (mg/L) 

1v 3,72 

2v 3,72 

3v 3,67 

4v + 3a1v 3,65 

5v 6,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Mätningar av nitratnivåer tagna på vatten ur Fyrisån. 1v nordligaste provtagningspunkten och 

fortlöpande provtagningar längst Fyrisån där 5v är sydligaste punkten och ligger strax efter Kungsängens 

reningsverk. Misstänkt felmätning 2021-03-25 då väldigt höga nivåer uppmätts. 
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Figur 14. Konduktivitetsmätningar tagna på vatten ur Fyrisån. 1v nordligaste provtagningspunkten och 

fortlöpande längst Fyrisån där 5v är sydligaste punkten och ligger strax efter Kungsängens reningsverk. 

 

Tabell 5. Medelvärde på Fyrisån i konduktivitet från värden som syns i figur 14. 

Provstation Medelvärde konduktivitet (mS/m) 

1v 34,5 

2v 34,62 

3v 35,15 

5v 47,05 
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Figur 15. Turbiditetsmätningar tagna på vatten ur Fyrisån. 1v nordligaste provtagningspunkten och fortlöpande 

provtagningar längst Fyrisån där 5v är sydligaste punkten och ligger strax efter Kungsängens reningsverk. 

 

Tabell 6. Medelvärde på Fyrisån i turbiditet från värden som syns i figur 15. 

Provstation Medelvärde turbiditet (NTU) 

1v 11,57 

2v 12,56 

3v 12,87 

5v 12,6 
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Figur 16. Sammanställning på mätningar av nitratnivåer i vatten taget från både dagvattenutlopp och vatten ur 

recipienten Fyrisån. Varje dagvattenutlopp har två vattenprover i anslutning, tagna ur recipient en tre meter 

ovanför (1v) och en tre meter nedanför (2v) utloppet. 1v nordligaste provtagningspunkten och fortlöpande 

provtagningar i dagvattenutlopp längst Fyrisån samt vattenprover direkt ur recipient. 5v är sydligaste punkten 

och ligger strax efter Kungsängens reningsverk. 

 

Figur 17. Sammanställning på konduktivitetsmätningar i vatten taget från både dagvattenutlopp och vatten ur 

recipienten Fyrisån. Varje dagvattenutlopp har två vattenprover i anslutning, tagna ur recipient en tre meter 

ovanför (1v) och en tre meter nedanför (2v) utloppet. 1v nordligaste provtagningspunkten och fortlöpande 

provtagningar i dagvattenutlopp längst Fyrisån samt vattenprover direkt ur recipient. 5v är sydligaste punkten 

och ligger strax efter Kungsängens reningsverk. 

 



 
 

20 
 

 

Figur 18. Sammanställning på konduktivitetsmätningar i vatten taget från både dagvattenutlopp och vatten ur 

recipienten Fyrisån. Varje dagvattenutlopp har två vattenprover i anslutning, tagna ur recipient en tre meter 

ovanför (1v) och en tre meter nedanför (2v) utloppet. 1v nordligaste provtagningspunkten och fortlöpande 

provtagningar i dagvattenutlopp längst Fyrisån samt vattenprover direkt ur recipient. 5v är sydligaste punkten 

och ligger strax efter Kungsängens reningsverk. 

 

Figur 19. Sammanställning på mätningar av nitratnivåer i vatten taget från både dagvattenutlopp och vatten ur 

recipienten Fyrisån i området Ärna. Varje dagvattenutlopp har ett vattenprov i anslutning, taget ur Fyrisån tre 

meter nedanför utloppet och som syns i figuren efter vardera utloppsprov. 1vä är den nordligaste provpunkten 

och resterande punkter fortlöper längst Fyrisån inom Ärnaområdet.  
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Figur 20. Sammanställning på konduktivitetsmätningar i vatten taget från både dagvattenutlopp och vatten ur 

recipienten Fyrisån i området Ärna. Varje dagvattenutlopp har ett vattenprov i anslutning, taget ur Fyrisån tre 

meter nedanför utloppet och som syns i figuren efter vardera utloppsprov. 1vä är den nordligaste provpunkten 

och resterande punkter fortlöper längst Fyrisån inom Ärnaområdet. 

 

Figur 21. Sammanställning på turbiditetsmätningar i vatten taget från både dagvattenutlopp och vatten ur 

recipienten Fyrisån i området Ärna. Varje dagvattenutlopp har ett vattenprov i anslutning, taget ur Fyrisån tre 

meter nedanför utloppet och som syns i figuren efter vardera utloppsprov. 1vä är den nordligaste provpunkten 

och resterande punkter fortlöper längst Fyrisån inom Ärnaområdet.  
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4. Diskussion 

4.1 Felkällor 

Något som med största sannolikhet har bidragit med en osäkerhet i studien är nederbörden. 

Vattenkvalitet från dagvattenutlopp bör mätas i samband med nederbörd för säkrast resultat. Detta var 

svårt att genomföra pga. praktiska och meteorologiska skäl. Tidsramen på projektet gjorde att 

provtillfällen var tvungna att bestämmas i förtid, således kunde ingen hänsyn till nederbörd tas vid 

planeringen. Skall denna studie göras om bör detta korrigeras.  
En annan parameter av betydande vikt som ej undersökts i denna studie är vattenföring. Det hade 

varit önskvärt att i samband med provtagningstillfällen även testat vattenföringen på respektive utlopp 

i syfte att få en klarare bild av den totala mängden tillsatta ämnen.  
Brister i hantering och förvaring av prover inhämtade vid första provtagningstillfälle har med 

största sannolikhet bidragit till de ovanligt höga nitratvärden som redovisas i figur 13. Ytterligare en 

felkälla som bör tas i beaktande är att provtagningarna vid Ärna ej skedde samma dagar som 

resterande provtagningar.  

 

4.2 Diskussion 

I figur 12 kan det utläsas att ytvattenproverna visar upp en markant höjning av nitrathalt vid 

provtagningsstation 5v. Om man bortser från det första provtillfället (2021-03-25) som anses vara en 

felmätning kan man se att samtliga prover tagna uppströms 5v uppvisar en nitrathalt högst 4mg/L eller 

lägre. Samtidigt visar provtagningarna gjorda på 5v en lägsta halt på 5,85 mg/L. Medelvärdena för 

varje provstation redovisas i tabell 4. Där kan man se att medelvärdet går från 3,72 mg/L vid 

provstation 1v, till 6,37 mg/L vid provstation 5v. Det är en ökning på 41%. Intressant är dock att 

medelvärdet sjunker något där emellan. 3v uppvisar ett medelvärde på 3,67 mg/L som kan jämföras 

med 3,71 mg/L vid provstation 1v. Denna trend bör kunna förklaras med att uppströms provstation 1v 

är Fyrisån omgiven av jordbruksmark.  

Enligt Naturvårdsverket (2002) härstammar en stor del av nitratet i vattendrag från just jordbruk. 

En högre halt bör således uppmätas i närhet till källan, för att sedan minska i koncentration med 

avstånd till källan. Att 5v påvisar en så pass hög nitrathalt bör kunna förklaras genom Kungsängens 

reningsverk som befinner sig strax uppströms provstationen.  
Ytterligare en möjlig påverkansfaktor är utlopp 3b. Detta utlopp är placerat drygt 600m uppströms 

provstation 5v och uppvisar en betydligt högre halt nitrat än övriga mätningar, vilket kan ses i figur 

16. Endast utlopp 3a kommer i närheten av värdena på 3b. Då ingen mätning av vattenföring 

genomfördes är det svårt att säga till vilken grad utlopp 3b faktiskt har en inverkan på nitrathalterna. 

Men tittar man på ytvattenprov 3b1v och 3b2v i figur 16, som togs tre meter upp- och nedströms 

utloppet, kan man avläsa en höjning av nitrathalt i mätningarna gjorda på 3b2v jämfört med 3b1v. 

Baserat på observationer gjorda i fält kan man säga att vattenföringen i utlopp 3b är så pass hög att 

det ej kan uteslutas som en kraftig påverkanskälla. Troligast är att detta utlopp har en betydande 

påverkan på nitrathalten i Fyrisån, men fler studier krävs.  
 I figur 16 kan man även utläsa att utlopp 3a har avvikande höga värden av nitrat. Detta bör kunna 

förklaras genom att kolla på utloppets placering. Utloppet kommer från jordbruksmark och som 

Naturvårdsverket (2002) konstaterade är jordbruksmark en av de främsta källorna till nitrat i 

vattendrag. I figur 16 redovisas även ytvattenprov 3a1v och 3a2v som togs 3 m upp- och nedströms 

utlopp 3b. Ingen förändring i nitrathalter kunde identifieras vid denna provtagningsplats, trots att 

nitratnivåerna i utlopp 3a tyder på förändringar. Utlopp 3a bör därför kunna anses ej påverka 

nitrathalten i Fyrisån till någon signifikant nivå. Figur 16 visar även att utlopp 2b har relativt ojämna 

nivåer nitrat per provtillfälle. Den 1 april var nitrathalten 6,11 mg/L, den 7 april 3,10 mg/L och den 9 

april var den 2,43 mg/l. I samma figur redovisas även ytvattenprov 2b2v som togs tre meter nedströms 

från 2b. Inget samband mellan utloppets nitrathalter och ytvattnets nitrathalter kan identifieras här. 

Teoretiskt bör nitrathalten i ytvattnet öka i samband med att dagvattenutloppets halter ökar. Men något 

sådant samband kan ej ses här. Tittar man på provtillfällena 1 och 7 april i figur 16 kan man se att 

nitrat i ytvattenprov 2b2v ökar från 3,7 mg/L till 4,12 mg/L, samtidigt som nitrathalten i utlopp 2b 
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minskar från 6,11 mg/L till 4,12 mg/L. Detta påvisar alltså att nitrathalterna i utlopp 2b inte har någon 

märkbar påverkan av nitrathalten i Fyrisån.  
I figur 17 redovisas uppmätta konduktivitetsvärden för dagvattenutlopp samt ytvattenprover. Här 

kan man utläsa att provtagningsstation 3a visar relativt hög konduktivitet vid samtliga provtillfällen. I 

samma figur kan man även utläsa att ytprov 3a1v och 3a2v, som togs tre meter uppströms respektive 

nedströms från 3b, uppvisar en relativt jämn konduktivitetsnivå. Ytvattenproverna för 3a1v och 3a2v 

tagna den 7 april påvisar t.o.m. en liten minskning i konduktivitet nedströms utlopp 3b, vilket även kan 

ses i tabell 2. Det uppmätta konduktivitetsvärdet för 3a1v den 7 april var 36,6 mS/m. Vid samma 

provtillfälle hade 3a2v ett värde på 36,3 mS/m. Trots att utlopp 3b släppte ut vatten med relativt höga 

uppmätta konduktivitetsnivåer, kan alltså inget klart samband ses mellan utsläppt vatten och 

konduktivitetsnivåer i ytvattnet vid 3b.  
Proverna tagna för 6a visar att konduktiviteten här är aningen högre än genomsnittet på 

ytvattenproverna. Därmed bör man kunna se skillnader i ytvattenprov 6a1v och 6a2v. Detta är 

tydligast vid provtagningstillfälle 9 april. Vid utlopp 6a uppmättes då ett värde på 51 mS/m. Samtidigt 

uppmättes konduktiviteten i ytvattenprov 6a1v till 36,7 mS/m och vid 6a2v uppmättes konduktiviteten 

till 37,9 mS/m, vilket kan ses i tabell 2. Skillnaden var alltså 1,2 mS/m mellan 6a1v och 6a2v denna 

dag. Det är den högsta uppmätta skillnaden vid denna provstation. Den 7 april noterades ett högsta 

värde för stationen 6a på 55,5 mS/m. Trots detta höga värde kunde ingen förändring uppmätas mellan 

6a1v och 6a2v. Båda dessa prov hade ett värde på 36,1 mS/m. 
I tabell 5 redovisas medelvärdet i konduktivitet för ytvattenprover. Vid provstation 1v är 

medelvärdet 34,5 mS/m och vid provstation 5v är medelvärdet 47,05 mS/m, vilket är en ökning på 

36%.  

31 mars testades bara 8 utlopp, men eftersom det regnade 1,1 mm under dagen och 0,1mm dagen 

innan så ger det oss en klarare syn på hur dagvattenutlopp beter sig med högre flöde. Detta syns bäst 

och är som mest markant på utloppen 7a och 8a den 31 mars, dessa utlopp hade antingen relativt lågt 

flöde eller inget alls under dagar utan regn, medan den 31 mars så va det relativt högt. Dessa jämförs I 

tabell 3 nedanför.  

Turbiditeten i 7a är 30 gånger högre andra testet, och i 8a 12,5 gånger högre, det borde kunna 

förklaras med faktum att hög vattenföring betyder att större korn och mer sediment kan färdas i 

suspension i vattnet och därmed visa högre mätvärden i turbiditet. I konduktivitets spalten syns dock 

inversa värden än turbiditeten alltså dagen med lägre flöde hade lägre konduktivitet, det vill säga en 

lägre koncentration av lösta joner då 7a har 2 gånger och 8a har 3,5 gånger högre konduktivitets nivåer 

den 24 mars. Detta skulle kunna förklaras av att regnvatten har så otroligt låga värden konduktivitet 

(0,03 - 0,04 mS/m) att vattnet späds ut och de joner som plockas upp av vattnet inte är högt nog för att 

göra en markant skillnad. Nitrat delen från den 24 och 25 mars är förmodligen felaktiga och kan därför 

ej jämföras i den här delen.  

 

Tabell 7. En sammanfattning av Bilaga 3 för utloppen 7a och 8a, där det viktiga i tabellen är turbiditet och 

konduktivitet i detta fallet. 

 

24 mars 

2021 
Dagvattensutlopp Turbiditet (FNU) Konduktivitet mS/m Nitrat NO3 mg/L 

 7a 3.37 98.7 12.05 

 8a 7.52 66.6 12.65 
 

    

31 mars 

2021 
Dagvattenutlopp Turbiditet Konduktivitet Nitrat 

 7a 102 45.3 5.06 

  8a 93.9 19.57 1.98 
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Utloppet som skiljer sig mest i data är 3b, det har ett 

kontinuerligt väldigt högt vattenflöde, höga nitratvärden 

och konduktivitet. Själva utloppet ligger under ett 

segment av plankor och är ungefär 3,5 m bred som har 

illustrerats i figur 22. Det är bara det här utloppet som 

man ser skillnad på 3m nedanför utloppet. 3b1v var 

taget 3m ovanför och 3b2v 3m efter utloppet. 

Skillnaderna syns i tabell 4 nedanför, mest utstickande 

är även testet från den 7 april där både nitratet och 

konduktiviteten va ovanligt höga, och detta syns även i 

vatten testet nedanför, där konduktiviteten gick från 36 

ovanför utloppet till 102,1 mS/m nedanför utloppet och 

nitratet från 3,69 till 7,14 NO3 mg/L vilket ger tre 

respektive två gånger så höga mätvärden. 

Det hade inte regnat något den här dagen eller dagarna innan, så att flödet var så högt har ingen klar 

förklaring genom vädret, en tanke är att vattnet från utlopp 3b kommer från industriföretag som 

släpper ut vatten i dagvattenbrunnar dagligen och det är kanske därför flödet fortfarande är så högt och 

innehåller så höga koncentrationer av nitrat och konduktivitet som det nu gör. 

Den 9 april så regnade det 0,9 mm under natten och 5,1 mm under dygnet vi testade utloppet, detta 

skulle kunna förklara den höga turbiditeten och de lägre värden i konduktivitet och nitrat om samma 

teori som användes i 7a och 8a kan tillämpas här. 

 

 

Tabell 8. Utvalda prover från bilaga 3 för diskussion om utlopp 3b. 

Datum  
Dagvattenutlopp (b) 

/ Fyristest (v) 

Turbiditet 

FNU 

Konduktivitet 

mS/m 
Nitrat NO3 mg/L 

1 april 3b  4,25 148,7 10,95 

7 april 3b 3,31 280 18 

9 april 3b 37,4 122,7 9,69 

1 april 3b1v 15,7 31,8 3,57 

 3b2v 13,1 66 4,27 

7 april 3b1v 13 36 3,69 

 3b2v 9,07 102,1 7,14 

   9 april 3b1v 13,9 38,3 3,21 

  3b2v 19,1 58,2 4,6 

      

      

I sektionen nedanför diskuteras värdena från Ärna och dessa hittas i bilaga 3 i resultat delen. 

Utloppen 1ä, 2ä, 4ä och 5ä har alla väldigt höga nitratvärden, men trots deras höga koncentration 

syns inte detta i fyristesten (1vä togs innan 1ä, 2vä efter, sedan 3vä efter 2ä, och så vidare) flödet var 

alltså inte högt nog för att det skulle synas i ån. Utloppens ursprungliga källa kan ej fastställas. Det 

man kan säga med säkerhet är att utloppen kommer från Ärna flygbas, därför finns inte några idéer om 

varför de nitratvärden vi fått är så höga som de är.  

Värden från den 13 april på utloppet 7ä visar 47,65 NO3 mg/L medan de andra dagarna ligger på 

2,59 och 2,41 NO3 mg/L vilket är ett 16 gånger större värde den första dagen, det hade inte regnat den 

dagen och flödet var lika högt som resten av de testade dagarna. Detta påpekar en variation i mängden 

nitrat, där vissa dagar har högre koncentrationer än andra.  

5ä och 6ä skiljer sig på grund av deras höga turbiditet, utloppen hade lågt flöde och vattnet hade vit 

grumlighet, vilket åtminstone kan tyda på att det inte är sediment från erosion i suspension.  

Figur 22. En relativ skiss över utlopp 3b för 

att enklare förstå hur stort utloppet är. 

Illustration av Jack Hellström 
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Resultatet av provtagningarna från Ärnas utlopp visade att dess inverkan på vattenkvalitén i 

Fyrisån nästintill icke existerande, detta betyder dock inte att Ärna inte släpper ut några kemikalier, 

bara att de mängder som utloppen släpper ut när det kommer till nitrat, konduktivitet och turbiditet 

inte har någon betydande påverkan på ån. 

 

 

5. Slutsats 

Det går med enkla medel och en enkel metod, som i denna undersökning, att påvisa förhöjda värden 

av nitrat och konduktivitet nedströms Kungsängens reningsverk men det är även ett tidigare känt, och 

ett fullt rimligt faktum då det är en åtgärd för att minska utsläppen, som hade varit ännu högre om 

avloppsvatten inte hade renats.  

För att kunna dra mer vetenskapliga slutsatser vad gäller de dagvattenutlopp som provtagits under 

studien för att undersöka deras inverkan på vattenkvalitet hade det varit önskvärt med en annan metod, 

som delvis tillåter provtagning för andra föroreningar men också under en längre tidsperiod då 

säsongsvariationer är något som påverkar dagvatten i väldigt stor utsträckning. Dessvärre tilläts inte 

mer tid ägnas åt studien än den utsatta perioden på drygt två månader, inte heller mer ekonomiska 

resurser för provtagning av andra föroreningar än konduktivitet, nitrat och turbiditet. Det gör att det är 

väldigt svårt att fastställa den omfattning dagvattenutloppen påverkar vattenkvaliteten i Fyrisån, då det 

finns många andra parametrar som påverkar resultatet än vad som provats i studien. 

Därför rekommenderas vidare studier i området, där man kan lägga ned mer resurser för att kunna 

få en bättre bild av problembeskrivningen. Då kan man utesluta vissa variabler såsom 

säsongsvarierande resultat då nederbörden skiljer sig åt eller lokala företeelser såsom pågående 

byggprojekt i nära anslutning till utloppet. 

Trots en del felkällor och andra önskvärda metoder har studien kunnat påvisa lokal påverkan hos 

recipienten Fyrisån från en del av de dagvattenutlopp som testats med de tre metoderna, samt en 

generell trend där värden ändras beroende på nederbörd både i utloppen och i recipienten vid 

provtillfällen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Tabell över alla värden i nitrat, konduktivitet och tubiditet. 

24 mars 2021 Dagvattenutlopp 
Turbiditet 

(FNU) 

Konduktiviet 

mS/m 

Nitrat NO3 

mg/L 
 1a 60,8 122,5 88,17 

 2a 33,3 33,6 16,69 

 3a 0,77 173 25,22 

 4a 1,22 144,5 25,63 

 5a 185 41,5 13,65 

 6a 28,6 54,5 18,15 

 7a 3,37 98,7 12,06 

 8a 7,52 66,6 12,65 

 9a 6,36 33,4 11,40 

25 mars 2021 Dagvattenutlopp Turbiditet Konduktivitet Nitrat 

 1b 20,8 56,9 67,66 

 2b 7,36 103,4 100+ 

 3b 2,38 430 21,23 

 4b 20,1 39,8 6,48 

 Fyristest    

 1v 10,9 34 13,60 

 2v 11,9 34,3 13,44 

 3v 12,3 34,3 13,28 

 4v 10,4 35 12,75 

 5v 11,9 47,4 16,03 

31 mars 2021 Dagvattenutlopp Turbiditet Konduktivitet Nitrat 

 1a 18,1 115,4 26,72 

 2a 30,4 32,4 7,28 

 3a 1,66 162,3 11,13 

 4a 1,44 142,7 12,12 

 5a 153 24,9 4,03 

 6a 31,4 49,4 9,85 

 7a 102 45,3 5,07 

 8a 93,9 19,57 1,99 

 Fyristest    

 1v 14 30,9 3,95 

 2v 14,4 31,2 3,75 
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1 april 2021 Dagvattenutlopp Turbiditet Konduktivitet Nitrat 

 3a 2,43 176,6 10,68 

 6a 29,3 54,4 6,34 

 2b 19,9 77,5 6,11 

 3b 4,25 148,7 10,95 

 4b 25,3 39,8 6,09 

 Fyristest    

 3a1v 13,8 ------------------ ------------------ 

 3a2v 13,3 34,3 3,87 

 6a1v 13 34,4 3,69 

 6a2v 12,7 34,9 3,73 

 2b1v 14,1 31,6 3,56 

 2b2v 12,8 34,6 3,70 

 3b1v 15,7 31,8 3,57 

 3b2v 13,1 66 4,27 

     

 2v 12,6 34,7 3,56 

 3v 13,2 32,7 3,56 

 5v 13,8 45,3 5,85 

7 april 2021 Dagvattenutlopp Turbiditet Konduktivitet Nitrat 

 3a 1,46 180,5 9,89 

 6a 21,5 55,5 4,99 

 2b 23,1 33,5 3,10 

 3b 3,31 280 18,00 
 

 Fyristest    
 

 3a1v 11,8 36,6 3,44 

 3a2v 10,1 36,3 3,86 

 6a1v 9,3 36,1 3,41 

 6a2v 9,79 36,1 3,76 

 2b1v 10,9 36,2 3,72 

 2b2v 10,3 36,3 4,12 

 3b1v 13 36 3,69 
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 3b2v 9,07 102,1 7,14 

     

 1v 10,5 36,3 3,56 

 2v 11,2 36,1 3,76 

 3v 10,4 36,1 3,47 

 5v 11,6 48,7 6,45 

9 april 2021 Dagvattenutlopp Turbiditet Konduktivitet Nitrat 

 3a 1,44 175,4 10,13 

 6a 45,6 51 5,22 

 2b 145 18 2,42 

 3b 37,4 122,7 9,69 

 Fyristest    

 3a1v 9,19 36,6 3,86 

 3a2v 8,87 38,8 1,74 

 6a1v 10,6 36,7 3,56 

 6a2v 15,2 37,9 3,75 

 2b1v 17,1 36 3,54 

 2b2v 15,4 36,6 3,69 

 3b1v 13,9 38,3 3,21 

 3b2v 19,1 58,2 4,60 

     

 1v 10,9 36,8 3,61 

 2v 12,7 36,8 3,84 

 3v 15,6 37,5 4,00 

 5v 13,1 46,8 6,82 

     

     

13 april 2021 Dagvattenutlopp Turbiditet Konduktivitet Nitrat 

 1ä 2,3 92,6 49,83 

 2ä 3,94 37,8 40,65 

 3ä 13,9 34,3 7,05 

 4ä 40,6 39,9 59,62 

 5ä 153 23,8 15,80 

 6ä 92,4 39 0,95 

 7ä 41,8 56 47,65 
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 8ä 8,76 41,1 3,08 

     

     

15 april 2021 Dagvattenutlopp Turbiditet Konduktivitet Nitrat 

 1ä 0,86 93,6 51,48 

 2ä 1,84 46,4 49,43 

 3ä 4,53 41 6,58 

 4ä 12,3 43,5 62,60 

 5ä 124 28,2 19,68 

 6ä 66,3 46,3 1,22 

 7ä 17,4 59,4 2,59 

 8ä 7,64 46,6 2,76 

17 april 2021 Dagvattenutlopp Turbiditet Konduktivitet Nitrat 

 1ä 2,38 31,1 51,27 

 2ä 4,69 49,1 52,12 

 3ä 5,64 43,3 6,21 

 4ä 7,46 47,9 73,68 

 5ä 98,6 31,3 23,45 

 6ä 45,8 51,5 1,07 

 7ä 12,7 61,6 2,41 

 8ä 8,57 41,3 2,19 

 Fyristest    

 1vä 8,95 33,6 3,92 

 2vä 13,5 33,3 3,91 

 3vä 11,8 33,3 3,86 

 4vä 11,8 33,2 3,91 

 5vä 13 33,3 3,87 

 6vä 13,4 33,1 3,91 

 7vä 11,2 33,4 3,80 

 8vä 11,8 33,4 3,92 

 9vä 12,6 33,4 3,99 
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Bilaga 2. Nederbörds data från provperioden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provtillfälle Representativt dygn Nederbördsmängd mm/dygn 

   

 
2021-03-23 0.0 

1 2021-03-24 0.0 

2 2021-03-25 0.0 

   

 
2021-03-30 0.1 

3 2021-03-31 1.1 

4 2021-04-01 0.0 

   

 
2021-04-06 1.4 

5 2021-04-07 0.0 

   

 
2021-04-08 0.9 

6 2021-04-09 5.1 

   

 
2021-04-12 0.0 

7 (ärna) 2021-04-13 0.2 

 
2021-04-14 0.0 

8 (ärna) 2021-04-15 0.0 

 
2021-04-16 0.0 

9 (ärna) 2021-04-17 0.0 
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Bilaga 3. Alla de karterade utloppen och dess koordinater. 

Utlopp latitude longitud 

1 59,88678 17,57425 

2 59,8866 17,57715 

3 59,88639 17,57839 

4 59,88609 17,57938 

5 59,88589 17,58062 

6 59,88514 17,58217 

7 59,8844 17,58435 

8 59,8841 17,58521 

9 59,88308 17,5878 

10 59,8824 17,58934 

11 59,8824 17,58934 

12 59,88217 17,59025 

13 59,88165 17,59243 

14 59,88087 17,59607 

15 59,88046 17,59671 

16 59,87997 17,5979 

17 59,8791 17,59957 

18 59,87781 17,60192 

19 59,87774 17,60187 

20 59,877 17,60367 

21 59,87437 17,60844 

22 59,87303 17,60916 

23 59,87055 17,61537 

24 59,8705 17,61682 

25 59,87007 17,61835 

26 59,86635 17,62641 

27 59,86129 17,63154 

28 59,84194 17,65564 

29 59,84197 17,65562 

30 59,84494 17,65178 

31 59,84717 17,64941 

32 59,84974 17,64686 

33 59,85363 17,64277 

34 59,85667 17,63922 

35 59,85725 17,63838 

36 59,85791 17,63725 

37 59,85818 17,63675 

38 59,8582 17,63674 

39 59,87542 17,60802 

40 59,87535 17,6081 

41 59,87246 17,61128 

42 59,87187 17,61231 

43 59,87087 17,61693 
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44 59,87035 17,61886 

45 59,86918 17,62397 

46 59,86863 17,62444 

47 59,8665 17,6269 

48 59,86651 17,62689 

49 59,86616 17,62763 

50 59,86593 17,62797 

51 59,86528 17,62902 

52 59,86415 17,63071 

53 59,86274 17,63171 

54 59,85861 17,63506 

55 59,85852 17,63643 

56 59,85825 17,637 

57 59,8578 17,63728 

58 59,85743 17,63844 

59 59,85724 17,6388 

60 59,8568 17,63948 

61 59,85401 17,64304 

62 59,85305 17,64413 

63 59,85039 17,64702 

64 59,84921 17,6481 

65 59,8492 17,6481 

66 59,84805 17,64932 

67 59,84634 17,65093 

68 59,84363 17,65428 

69 59,83845 17,65804 

70 59,83436 17,65942 

71 59,83367 17,65973 

72 59,83349 17,6598 

73 59,83185 17,66149 

74 59,88633 17,58007 

75 59,88577 17,58151 

76 59,88538 17,58269 

77 59,8844 17,5854 

78 59,88432 17,58564 

79 59,88346 17,58797 

80 59,88284 17,58913 

81 59,88246 17,59062 

82 59,88241 17,59086 

83 59,8822 17,59132 

84 59,88209 17,59191 

85 59,88157 17,59415 

86 59,88152 17,59427 

87 59,8801 17,59841 

88 59,88577 17,58151 

89 59,8844 17,5854 
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90 59,88346 17,58797 

91 59,88284 17,58913 

92 59,88246 17,59062 

93 59,8822 17,59132 

94 59,88152 17,59427 

95 59,8801 17,59841 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


