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Sammanfattning

Turbiditet som proxy för slamhalt – Markfaktorers påverkan på korrelationen
Karin Carlsson

Vatten är en livsviktig resurs därför behöver kvalitén övervakas. Slamhalt i vatten är viktigt eftersom
det kan föra med sig gifter och näringsämnen, men även grumlar vattnet vilket kan påverka livsmiljön
för vattenlevande organismer. Slamhalt varierar över tid på grund av olika processer som transporterar
material till vattendrag. För att mäta slamhalten har man historiskt tagit vattenprover i fält. Det är
tidsödande och görs sällan vilket leder till att man lätt missar toppar och dalar i flödet.

Turbiditet är möjligt att mäta in situ och innebär att vattnets ljusgenomsläpplighet mäts. Det kan
mätas med täta intervall vilket ger detaljerad information om förändringar i vattendragen. Korrelationen
mellan turbiditet och slamhalt har undersökts flera gånger men eftersom mätningar reagerar på partiklars
storlek och form behöver man utvärdera sambandet för varje enskilt vattendrag.

2017 gjordes en studie för Sveriges lantbruksuniversitet där Hoang (2017) använde multivariabel
statistik för att undersöka turbiditet korrelerat med fosfor samt jordarters och markanvändnings
påverkan på relationen i svenska vatten.

Sedan dess har markdata uppdaterats vilket gör det aktuellt att undersöka korrelationen mellan
slamhalt och turbiditet. Genom linjär regression visades ett tydligt samband mellan turbiditet och
slamhalt för många avrinningsområden. De högsta korrelationerna syntes för områden med hög
fördelning av åkermark och lerhalt.

Nyckelord: Slamhalt, suspenderat material, turbiditet, landskapsdata, markanvändning.

Självständigt arbete i geovetenskap, 1GV029, 15hp, 2022
Handledare: Emma Lannergård och Anna Neubeck
Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
(www.geo.uu.se)

Hela publikationen finns tillgänglig på www.diva-portal.org



Abstract

Turbidity as a Proxy for Suspended Solids – Landscape Factors Influence on the Correlation
Karin Carlsson

Water is a vital resource for life, that is why water quality is monitored. Suspended solids in water are
important because it transports pollutants and nutrients, it also dims the water which can affect the
environment for water living organisms. Suspended solids change over time due to different processes
that transport materials to waterbodies. Historically, suspended solids have been measured by taking
samples in the field. That takes a lot of time and fluctuations are lost because of dispersed measuring
periods.

Turbidity can be measured in-situ and quantifies the light attenuation of the water. It can be measured
with tight intervals which results in detailed information about changes in the waterbody. The correlation
between suspended solids and turbidity has been studied several times, however, a turbidity sensor reacts
to particle size and form which means that the correlation needs to be investigated for every individual
waterbody.

2017 a study at the Swedish university of agriculture was done where Hoang (2017) used multivariate
statistics to study turbidity correlated with phosphorus, as well as soil classes and land use factors
influence on the relationship in Swedish waters.

Since then, new data for soil and land use have been updated which makes it relevant to evaluate the
correlation between suspended solids and turbidity. Through linear regression a clear correlation was
shown for many catchments. The highest correlations were found in areas with high rates of agriculture
and clay rich soils.

Key words: Suspended solids, turbidity, landscape data, land use.
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Introduktion
Sötvatten är en av världens viktigaste resurser då det mesta livet är beroende av förekomsten av
sötvatten. Trots att jorden till största del är täckt av vatten är ändå bara en bråkdel av det sötvatten, varav
en liten del är tillgängligt för användning. Med hjälp av övervakning och kontroller kan man planera
vattenvård och garantera tillgång till färskt vatten för kommande generationer. I Sverige har man därför
startat delprogrammet Flodmynningar som är en del av Havs- och Vattenmyndighetens och
Naturvårdsverkets övervakningsprogram av svenska vatten (Havs och Vattenmyndigheten 2022).

I programmet har man satt ut mätstationer i 47 flodmynningar vars avrinningsområden täcker större
delen av Sveriges yta. På så sätt kan man få en överblick av den största delen av transport från Sveriges
marker ut till haven (Naturvårdsverket 2022). Mätstationerna samlar in data för många parametrar för
vatten, bland annat turbiditet och slamhalt. Slam består av organiska och oorganiska partiklar och halten
är en viktig parameter eftersom slam kan bära med sig metaller, olika miljögifter och näringsämnen som
fosfor. Slam grumlar även vattnet och hindrar ljusgenomsläppligheten vilket hämmar vattenlevande
organismers förmåga att överleva (Djodjic et al. 2006).

Mätningar av slam har historiskt gjorts genom att ta vattenprover som sedan analyserats på labb
vilket är en tidsödande fältmetod (Gippel 1995). Därför har korrelationen till turbiditet utvärderats allt
mer (Stubblefield et al. 2007; Ruzycki et al. 2014; Villa et al. 2019). Turbiditet är ett mått på vattnets
ljusgenomsläpplighet och mäts med en sensor. Sensorn kan sättas ut i ett vattendrag och programmeras
till att ta mätningar med täta intervall. Det här gör att man får detaljerade tidsserier över förändringar i
vattendragen som inte går att få genom fältmätningar (Sadar 2004). Vatten innehåller dock mer ämnen
än slam och på grund av partiklars olika påverkan på turbiditet måste sambandet utvärderas för varje
enskild mätplats (Gippel 1995). I dagsläget finns det inget bra sätt att förutsäga om turbiditet fungerar
som ett bra substitut i ett vattendrag eller inte (Stubblefield et al. 2007; Ruzycki et al. 2014; Villa et al.
2019).

Eftersom slam skapas av jordpartiklar utvärderas även jordens sammansättning och markanvändning
i avrinningsområden för att se hur det påverkar mätningar. När jorden störs mycket, till exempel genom
jordbruk, eller då marktäckningen är låg och mycket jord ligger fri, då eroderar jord fortare vilket leder
till högre halter av suspenderat material i vattendragen (Marshak 2001).

I Sverige gjordes en studie 2016 vid 194 mätstationer (Hoang 2017). Hoang analyserade
markfaktorers påverkan på in situ mätningar för att beräkna fosfor i vattendrag. Studien på
markfaktorerna visade låg samstämmighet med övrig forskning och ett problem identifierades i
bristfälliga data för jordarter och markanvändning.

Nu har bättre kartprodukter tagits fram vid Nationellt Marktäcke Data (Naturvårdsverket 2019), det
finns en nyskapad karta för lerhalt genom digitala åkermarkskartan (Söderström & Piikki 2016) samt
uppdaterad kartering av jordarter från svensk miljöemissionsdata (Widén-Nilsson et al. 2019). Därför
är det aktuellt att utvärdera om det går att se några generella mönster i sambandet mellan turbiditet och
slamhalt.

Syftet med den här studien är att undersöka turbiditet som proxy för slamhalt inom programmet
flodmynningar. Dels när det fungerar bra, dels vilka vattendrag det fungerar mindre bra för. Syftet är
också att utvärdera hur markanvändning, lerhalt och jordens sammansättning påverkar sambandet.

Syfte
· Undersöka turbiditet som proxy för slamhalt
· Utvärdera hur markanvändning, lerhalt och jordens sammansättning påverkar sambandet
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Bakgrund
Vattenkvalité och miljöövervakning
År 2000 antogs EU:s vattendirektiv, det slår fast att vattenförvaltning ska ske inom EU oberoende av
nationella gränser och i stället baseras på hur vattnet rinner, så kallade avrinningsområden
(Vattenmyndigheterna 2022a). Ett avrinningsområde definieras från en punkt i en flod, till exempel en
flodmynning, hela det området som kan bidra till flödet i den punkten ingår i avrinningsområdet.
Avgränsningen är beroende av topografin vilket gör att samma flod kan rinna genom flera länder (Grip
& Rodhe 1985). Vattendirektivet ger en uppsättning regler kring hur vattenkvalité ska övervakas och
hur bedömningar ska göras som gäller för hela EU vilket löser problematiken med floder som korsar
gränser. Vattendirektivet togs fram för att säkerställa att kommande generationer ska ha god tillgång till
rent vatten (Vattenmyndigheterna 2022a).

Vattenövervakningen styrs av miljökvalitetsnormerna som ingår i miljöbalken, 5 kap. de beskriver
kraven som finns för åtgärdsprogram, kontroll och ansvarsfördelning (SFS 1998:808). För vatten
regleras kvalitén på grundvatten och ytvatten, alltså sjöar, vattendrag och kustvatten. Normerna grundar
sig på att alla vattenförekomster ska uppnå så kallad god status (Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/60/EG). Det regleras för ytvatten genom ekologisk och kemisk status och när det gäller
grundvatten för kemisk status och tillgång till vatten (Vattenmyndigheterna 2022b).

Som en del av vattenövervakningen har Naturvårdsverket tagit fram delprogrammet flodmynningar.
I programmet har man satt ut mätstationer i 47 vattendrag som har sitt utlopp i havet, en station per
vattendrag. Vid varje station mäts transport av näringsämnen och andra substanser till Östersjön och
Västerhavet en gång i månaden. Med hjälp av mätstationerna kan man få fram trender som beskriver
mellanårsvariationer och mänsklig påverkan på vattendragen (Havs och Vattenmyndigheten 2022).
Utöver det kan man även få fram en hotbild för vattenkvalitén samt arbeta med åtgärder. De långa
tidsserierna som skapas är extra viktiga för att analysera klimatförändringar och bygga prognoser för
framtiden. Det är institutionen för vatten och miljö på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som är
ansvariga för att genomföra mätningar (Havs och Vattenmyndigheten 2022). Data finns tillgänglig för
allmänheten på SLU:s webbtjänst, Miljödata MVM (Miljödata MVM 2022).

Jordens egenskaper och hur marken används
Jordarter klassificeras på olika sätt efter olika egenskaper beroende på vilken egenskap som är viktigast
att få fram. En av de vanligare är efter jordens kornstorlekar. Lerpartiklar är de allra minsta på under
0,002 mm. Därefter kommer silt, 0,002 – 0,063 mm, och sedan sand, 0,063 – 2 mm. De följs av grus, 2
– 60 mm, sten, 60 – 200 mm, och block som är större än 200 mm (Axelsson & Mattsson 2016).

Eftersom en jord sällan är helt sorterad och endast innehåller en jordart så klassificeras de även utifrån
sorteringsgrad. Benämningarna blir i stället efter halterna av jordens innehåll, till exempel sandigt grus
eller lerig silt. Man behöver också ta hänsyn till jordens organiska innehåll, här kommer benämningar
som gyttja och torv in. I Sverige finns det mycket morän, omkring 75% av landytan, vilket är en speciell
jordart som skapats av inlandsisen. Isen krossade berg och skapade en osorterad jord innehållande både
grovt och finkornigt material (Axelsson & Mattsson 2016).

Då jord består av partiklar och korn i olika storlekar är jorden nästan aldrig helt tät. I sprickor och
porer finns det vatten, gaser och organiskt material. Närmast markytan växer rötter och det lever
insekter, maskar och bakterier (Grip & Rodhe 1985; Marshak 2001), marken är full av liv med ett evigt
förflyttande av material, näringsämnen och vatten. Den mesta rörelsen i jorden sker i det vertikala planet
på grund av gravitationen men en hel del rörelser sker även i sidled, framför allt på sluttningar eller där
det finns ogenomträngliga lager i jorden (Duchaufour 1982).

När det regnar på marken tas en stor del av regnet upp direkt av marken. Det perkolerar nedåt eller
binds till jordpartiklar. Den största delen av vattnet rör sig långsamt nedåt genom marken och tar med
sig vattenlösliga ämnen samt mindre partiklar tills det når grundvattennivån (Duchaufour 1982). Här är
alla porer och sprickor i jorden vattenfyllda (Grip & Rodhe 1985; Marshak 2001).

Allra längst ned kommer man till berggrunden. Beroende på var i landet, eller världen, man befinner
sig är det olika långt. På vissa ställen ligger berget i dagen medan det på andra är täckt med hundratals
meter eller kilometer av jord (Marshak 2001).

På en jord som har mycket lösa korn, som har lite växtlighet som binder ihop jorden, kan erosion gå
hårt fram. Bara kraften från regndroppar kan slå isär jorden och skapa lösa korn som sedan kan följa
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med strömmande vatten eller blåsa bort med vinden. Jorderosion kan ta bort upp till 6 ton jord från en
hektar mark under ett år och mänsklig påverkan kan öka mängden upp till 100 gånger mer. Mark som
sluttar är hårdare ansatt av erosion än planmark då löst material är lättare att transportera bort på ett
slutande plan. Den eroderade jorden transporteras sedan bort med vind och vatten där en del hamnar
som suspenderat material, slam, i vattendrag (Marshak 2001).

I dagsläget används mer än hälften av planetens jordar för mänskliga behov (Richter 2007). Mark
används till jordbruk, gruvor, skogsbruk, urbanisering med mera. Erosion förvärras vid kultivering av
jordbruksmark, alltså plöjning, samt när man tar bort växtlighet (Duchaufour 1982; Pimentel et al. 1995).
Mänskliga åtgärder på jorden ökar erosionen vilket gjort att man alltmer börjat undersöka
markanvändningens effekter på miljön (Vanwalleghem et al. 2017).

När man undersöker vattenkvalité är det därför relevant att undersöka hur marken används i ett
avrinningsområde då det kan ge förklarande variabler till vattnets innehåll. Sett till slamhalt så borde
man kunna förvänta sig att avrinningsområden med mer jordbruk och lerhaltiga jordar ger högre halter
av slam, eftersom det ofta odlas på lerhaltiga jordar och lerpartiklar utgör den största delen av
suspenderat material (Marshak 2001). Skogsbruk kan också komma att påverka vattnet beroende på var
skogen befinner sig i sin livscykel. Villa et al. (2019) såg avvikande värden i sin studie i de
avrinningsområden där mycket skog avverkats. En nyligen avverkad skog eller nyplanterad skulle kunna
generera högre utslag av turbiditet då det saknas växtlighet för att binda samman jorden. Urbana
områden borde i stället driva mindre partiklar eftersom det är mer hårdlagda ytor. För att undersöka
vattenkvalité har det därför tagits in mer variabler där man även tar hänsyn till markanvändningen
(Green et al. 1999; Dodds & Whiles 2004; Bright et al. 2018; Woldeab et al. 2018).

Slamhalt
Lösta ämnen och suspenderat material i vatten är en naturlig process, halterna är dock lokala eftersom
de beror starkt på jordens sammansättning, dess erosionsrisk, nederbörd i området, marktäckning och
vattnets transportkapacitet. Mängden material i vatten fluktuerar över tid då vattenflödet, erosionen eller
transportförmågan i området förändras.

Slam består av lösta jordpartiklar i vatten. De återfinns generellt i storleksordningen från lera till
sand, >0,002 – 2 mm (Gippel 1995). Slam är en viktig parameter för att fastställa kvalitén på vattnet
eftersom höga slamhalter påverkar hur man behöver gå till väga när vattnet ska renas till dricksvatten
(Dodds & Whiles 2004). Slamhalten påverkar vattnets ljusgenomsläpplighet, vattnet blir brunt och
grumligt, därmed påverkas växters möjlighet till fotosyntes (Davies-Colley & Smith 2001), partiklar
kan också bära med sig ämnen, bland annat fosfor (Bennett et al. 2001; Rügner et al. 2019), metaller
och gifter (Stubblefield et al. 2007). När flöden avstannar sedimenterar material vilket bidrar till
igenfyllnad av kanaler och dammar samt att slam kan påverka biologiskt liv i vattnet (Bilotta & Brazier
2008). I Sverige är slam sällan ett storskaligt miljöproblem. Det är ändå en viktig parameter för
vattenkvalité eftersom höga halter kan ha en direkt negativ påverkan på organismer i vattnet och
eftersom slam har en direkt koppling till transport av näringsämnen, organiska miljögifter, metaller och
bekämpningsmedel (Djodjic et al. 2006).

Historiskt har slamhalt mätts som en korrelation till flöde (Lewis 1996). Det har gjorts genom att ta
ett fysiskt vattenprov tas ur det vattendrag som ska testas. I ett laboratorium torkas och siktas sedan
provet innan en analys görs för att fastställa vilka partiklar som finns i vattnet. Testerna görs ofta
månadsvis vilket ger olika höga och låga flöden då det förändrar sig över året. Resultatet från analysen
blir ett exakt mått av suspenderat material vid mättillfället. Med flera mättillfällen kan sedan ett
medelvärde räknas ut av slamhalten för det vattendraget. Tillsammans med vattendragets flöde görs
uppskattningar för vattendragets totala kapacitet att transportera material (Gippel 1995; Lewis 1996;
Bilotta & Brazier 2008). Sedan 2005 används svensk standard, SS-EN 872 modifierad, för att analysera
suspenderat material på lab (Nerkegård & Kyllmar 2008)

Eftersom flödet kan ändras snabbt i samband med häftiga regnväder eller snösmältning så är det lätt
att missa toppar och dalar av flöden när man gör mätningar med stora mellanrum. En mätmetod i fält
genomförs oftast mer sällan vilket gör att man missar dessa skiftningar, det är dessutom tidskrävande
och kostsamt. I vattendrag som har stora, snabba förändringar blir det extra viktigt att kunna mäta med
täta intervaller (Lewis 1996; Tomlinson & De Carlo 2003).
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Turbiditet
En lösning på problemen med klassiska mätmetoder är att ha sensorer som mäter direkt på plats i
vattendragen utan att det behövs personal för att styra dem, så kallade in situ. Turbiditet är ett uttryck
för vätskans optiska förutsättningar som orsakar att ljuset sprids eller absorberas i stället för att lysa i en
rak linje (Sadar 2004). Högre värden tyder på fler partiklar i vattnet medan lägre värden tyder på färre.
Sensorn kan placeras i ett vattendrag och programmeras till att ta mätningar under specifika tidsintervall.
Det här leder till ett kontinuerligt, detaljerat, dataunderlag över förändringarna som sker i vattendraget
(Gippel 1995; Lewis 1996).

Det finns flera sorters mätverktyg för turbiditet som skiljer sig genom att använda olika ljuskällor
och vinklar på detektorn som mäter ljusets spridning. Man kan även använda sig av flera ljuskällor på
samma sensor eller ha flera detektorer. Nephelometric turbidity mäts med detektorn i 90° vinkel till
ljuskällan medan attenuated turbidity har detektorn rakt framför ljuskällan så att partiklar passerar
mellan ljuset och detektorn (Sadar 2004).

Det har undersökts flertalet gånger om turbiditet kan användas som ett substitut, en proxy, till
mätningar för slamhalt genom att ta mätningar för båda och analysera dem med hjälp av linjär
regressionsanalys. Det har dock visats vara problematiskt (Stubblefield et al. 2007; Jones et al. 2011;
Ruzycki et al. 2014; Villa et al. 2019).

En turbiditetsmätare kalibreras efter en standard (Gippel 1995; Sadar 2004) men sambandet mellan
ett specifikt vattendrag och dess tubiditet behöver ändå kartläggas innan man kan godta turbiditetsmåtten
som representativa för slamhalten (Rügner et al. 2013). Sensorn reagerar nämligen på alla lösta ämnen
som finns i vattnet, inte bara slam, och man kan få felande värden på grund av alger, löst organiskt
material, plankton och slamkornens olika form (Gippel 1995). Argumenten för att inte enbart förlita sig
på turbiditetsmätningar är starka. Bland annat kan man missa flera miljömässiga kvalitetsfaktorer om
man endast förlitar sig på turbiditet och inte mäter andra halter i vattnet, till exempel näringsämnen eller
metaller (Bilotta & Brazier 2008). Flera av studierna över korrelationen mellan slamhalt och turbiditet
har även visat att påverkan från partiklars form och storlek genererar antingen högre eller lägre värden
av turbiditet än vad vattnet faktiskt innehåller i partikelmängd vilket kan leda till feltolkningar (Gippel
1995; Sadar 2004; Rügner et al. 2013).

Genomgång av data och metod
Datakällor och förberedelser av data
Vattenmätningar
Turbiditet och slamhalt har mätts vid 47 stationer runt om i Sverige som en del i Havs och
Vattenmyndighetens övervakning av flodmynningar (Havs och Vattenmyndigheten 2022). Insamlad
data finns tillgänglig för allmänheten via SLU:s hemsida Miljödata MVM (Miljödata MVM 2022). I
databasen samlas data från regional och nationell miljöövervakning som kommer från olika
mätprogram. Man tar även in lokal övervakning inom recipientkontroll, egenkontroll och kommunal
övervakning. Insamlingen sker på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten för att lagra, kvalitetssäkra
och tillgängliggöra data för vattenkemi och biologi i sjöar och vattendrag (SLU 2022)

Programmet flodmynningar har som mål att generera ett dataunderlag som beskriver de viktigaste
flodmynningarnas tillstånd samt hur stor deras ämnestransport är ut till haven. Utöver det vill man även
övervaka hotbilder, ta fram bedömningsunderlag för åtgärder samt ge en långtidsöverblick av
förändringar i avrinnande vatten från Sverige. Resultaten kan även användas för uppföljning till
nationella miljökvalitetsmålen samt internationell rapportering om miljökrav (Naturvårdsverket 2022).

De 47 stationerna har placerats ut så att 82% av Sveriges yta täcks och 85 – 90% av avrinnande vatten
provtas, se figur 1. Vid eventuella tätorter har stationerna placerats uppströms för att undvika lokal
påverkan men även inblandning av havsvatten. Mätningar tas i mitten av varje månad, 12 gånger per år.
Proverna skickas sedan för analys på labb hos SLU (Havs och Vattenmyndigheten 2022).

Data som tagits fram för den här studien kommer från mätstationerna som utgör övervakningen för
flodmynningar. Antalet observationer i studien är från 4 – 57 gånger per station (medianen är 27 och
medelvärdet är 25 antal observationer). Data laddades ner den 25 mars och är för den här studien
sammanställd av tekniker på SLU. Mätningarna är från 2009 till 2019 och innehåller kemiska värden,
turbiditet och slamhalt. Avgränsningen för årtalen har gjorts eftersom turbiditet inte mättes före 2009.
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Figur 1 Markanvändning i Sverige med mätstationer märkta med grön prick. Marken är färglagd baserat på
uppdelningen som gjorts inför den här studien.
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Landskapsdata – Markanvändning
Data för markanvändning kommer från naturvårdsverkets databas, nationella marktäckedata,
NMD. Det är en heltäckande kartering av Sveriges markanvändning som ligger öppet för
nedladdning från Naturvårdsverkets hemsida. Data som finns tillgängligt består av en baskarta
med tilläggsskikt för objekthöjd och objekttäckning, (skoglig) produktivitet, markanvändning
samt låg fjällskog (Naturvårdsverket 2019).

I baskarteringen är marktäcket indelat i 25 klasser med 3 hierarkiska nivåer
(Naturvårdsverket 2019). För den här studien har dessa slagits samman till 7 klasser som syns
i figur 2. Bland annat har alla klasserna för skog samlats i två klasser, en för skog på våtmark
och en för skog på torr mark. Kategorin övrig mark inkluderar bland annat berg i dagen,
glaciärer, snölegor, stränder, alvmarker samt olika former av mänskligt skapad mark med låg
eller hög vegetation, till exempel vägrenar, gräsmarker och viss odlingsmark. Kategorin vatten
innehåller alla sjöar och vattendrag som finns i kartan.  Nedladdningen och klassificeringen är
gjord av tekniker på SLU.

Den absolut överlägsna markanvändningen i alla avrinningsområden är skog. Det har ett
medelvärde av 57% över alla områden. Den minsta andelen skog är 6% och det är i Rååns
avrinningsområden i Helsingborg. Den största andelen ligger i Alsterån i Getebro där 77% av
marken består av skog. Den näst största andelen marktäcke består av vatten och myr som båda
har ett medelvärde av 7%.

Den högsta andelen av markanvändning är åker i Råån som utgör 82% av marken. Även den
lägsta andelen markanvändning består av åker men det är i stället i Råne älv i Niemisel där åker
endast utgör 0,04% av marken.

Figur 2 Procent av markanvändning i Sverige per avrinningsområde. Boxen visar hälften av alla värden med
medianen utmärkt av en linje, exklusive avvikande värden, de utstickande pinnarna visar en fjärdedel vardera
med markering för högsta och lägsta värde. Avvikande värden är markerade med punkter.
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Jordarter
Två datakällor beskriver jordarterna, ett som användes för lerhalt i jorden och ett för jordarternas
fördelning över hela landet.

Lerhalten kommer från den digitala åkermarkskartan (Söderström & Piikki 2016) också kallad
DSMS. Det är ett nytt digitalt kartverktyg över åkermark i Sverige. Kartan täcker all åkermark från
Skåne till och med Gävleborgs län i nordost och till och med norra Värmland i nordväst. Man har använt
sig av indirekt förklarande variabler, sensordata och redan tillgängliga data för att genom statistiska
metoder ta fram kartunderlag för lerhalt, sandhalt och jordarter. Kartan har en upplösning på 50 x 50
meter och medelfelet för lerhalten beräknades till 5,6% (Söderström & Piikki 2016).

Jordarterna kommer från kartdata till Pollution Load Compilation 7, PLC7, från 2019 (Widén-
Nilsson et al. 2019). Det är en källfördelningsrapport för att kartlägga olika källors bidrag till
näringsbelastningen i Östersjön. Det görs av Svenska MiljöEmissionsData, SMED, på uppdrag av Havs-
och vattenmyndigheten (Widén-Nilsson et al. 2016).

Från DSMS beräknades area av åkermark inom respektive avrinningsområde samt jordarterna i
åkermarken. Lerhalten per jordart togs fram från kartan och räknades ut som total halt av åkermarken
inom området.

På mark som inte består av åkermark togs lerhalt per jordart fram. Med PLC7 data över jordarternas
fördelning tillsammans med åkermarkskartan kunde sedan halten av lera räknas ut per avrinningsområde
i procent. Beräkningar för innehåll per avrinningsområde är gjord av tekniker på SLU.

I figur 3 syns fördelningen av jordarter i Sverige per avrinningsområde. Glaciär har uteslutits ur
figuren eftersom den högsta fördelningen var mindre än 1% och de flesta områden har 0%. Morän är
tydligt den mest förekommande jordarten i landet i alla avrinningsområden, följt av berg. Det finns en
kategori för vatten även här då kartunderlaget täcker in all mark i Sverige.

Figur 3 Procent av jordarter per avrinningsområde. Glaciär är uteslutet eftersom högsta värdet är mindre än 1%.
För att all mark ska ingå finns även mark täckt av vatten. Boxen visar hälften av alla värden med medianen
utmärkt av en linje, exklusive avvikande värden, de utstickande pinnarna visar en fjärdedel vardera med
markering för högsta och lägsta värde. Avvikande värden är markerade med punkter.
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Statistisk analys
Linjär regression
Den statiska analysen har gjorts med inspiration från en genomförd studie (Hoang 2017) vid SLU.
Hoang analyserade markfaktorers påverkan på in situ mätningar för att beräkna fosfor i vattendrag.
Fosfor, slamhalt och turbiditet har många gånger undersökts på samma gång (Villa et al. 2019) vilket
gör att samma metod som Hoang använt går att använda även här. Då kan även resultaten jämföras för
att se om de blir tydligare med uppdaterade jordartsdata och markanvändning.

Först gjordes en linjär regressionsanalys av turbiditet relativt slamhalten i programmet JMP Pro
16.0.0. Metoden har ett par kriterier som måste uppfyllas för att man ska kunna dra några slutsatser av
resultatet (Naturvårdsverket 2012) därför logaritmeras (log10) samtliga mätvärden.

Korrelationen i en linjär regressionsanalys kan utvärderas genom p-värdet som talar om ifall
sambandet mellan de två variablerna är signifikant eller ej. Det utvärderas även genom r2-värdet som
beskriver hur mycket parametrarna korrelerar. JMP genererar automatiskt dessa värden och utför ett så
kallat F-test som ger P-värdet. Ett P-värde mindre än 0,05 räknas som en signifikant korrelation medan
högre värden tyder på att korrelationen inte är det. R2-värdet ges mellan 1 – 0 där ett värde nära 1 tyder
på en korrelation medan ett värde nära 0 tyder på att det inte finns någon korrelation (Isaaks & Srivastava
1989).

En linjär regression kan visa avvikande värden, mätvärden som avviker tydligt från majoriteten, om
man endast studerar den linjära plotten. I ett starkt korrelerat samband hamnar alla punkter nära en rät
linje medan mer spridda punkter tyder på att det finns lite korrelation. Ibland kan man även se andra
mönster som tyder på viss korrelation men som ändå ger lägre r2-värden. Är punkterna väldigt utspridda,
eller om några få sticker i väg långt från majoriteten, kan dessa påverka resultatet och ge en lägre
korrelation. På samma sätt kan ett par starkt korrelerade mätvärden påverka mot ett positivt resultat,
trots att majoriteten inte är korrelerade (Isaaks & Srivastava 1989).

R2 antar att alla variabler förklarar variationen i den andra variabeln, lägger man till ett värde ökar
r2. I JMP pro får man även ett r2adj-värde som är ett korrigerat värde. Det tar endast hänsyn till de
individuella r2-värden som förklarar den andra variabeln och därmed skapar en korrelation. R2adj är
därför alltid lika med r2 eller mindre, men den kan aldrig bli större. Det tar hänsyn till mängden variabler
man lägger till och är därför specifikt användbart vid en multipel linjär regression (Fahrmeir et al. 2013).

Hoangs (2017) studie undersöker korrelation mot total fosfor (TP) i vattendragen. I den statistiska
analysen genomförs en multipel linjär regression eftersom det är fler parametrar än slamhalt och
turbiditet som är korrelerade till halten av fosfor i vatten. Bland annat jämför Hoang TP med elektrisk
konduktivitet, vattentemperatur, pH och total organiskt kol. Slamhalten är dock endast korrelerad till
just turbiditet när det kommer till olika parametrar för vatten, därför har stegen för multipel regression
uteslutits ur den här studien.

Resultaten från den linjära regressionen utvärderades både per mätstation och för de samlade
resultaten för hela landet.

Partial Least Squares - PLS
PLS är en multivariabel analysmetod som används för att modellera hur en uppsättning variabler, X, hör
samman med en annan uppsättning variabler, Y. Metoden fungerar speciellt bra där värdena för X är
korrelerade och det finns många Y (PLS 2012). PLS kan användas för två matriser, en beroende, Y, och
en förklarande, X, men kan även användas för en ensam beroende variabel, y (Eriksson et al. 2006).

Programmet SIMCA bygger modellen automatiskt genom korsvalidering (PLS 2012). Sedan kan
man ta fram diagram som visualiserar variablers olika betydelse för modellen. Några av de viktigaste
värdena är W* som relaterar direkt till X och talar om vilka variabler som influerar den beroende
variabeln. Likaså visar W* vilka X som har liknande och/eller unik information för modellen (Eriksson
et al. 2006).

R2adj värdet från den linjära regressionsanalysen användes för att genomföra en PLS analys i
programmet SIMCA. De förklarande variablerna som använts är markanvändning, jordarter samt lerhalt
medan r2adj sattes som beroende variabel. Antalet observationer är alla olika avrinningsområden.
Programmet analyserar hur väl r2adj-värdet förklaras av lerhalten, jordarterna samt markanvändningen
för varje enskilt avrinningsområde.
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Resultat
Turbiditet som mått på slamhalt
Den linjära regressionsanalysen visar ett tydligt samband mellan turbiditet och slamhalt för hela Sverige
med ett r2 värde av 0,79. Sett till enskilda avrinnginsområden så varierar r2 inom 0,01 – 0,97 för de olika
stationerna och har ett medelvärde av 0,65. R2adj ligger mellan -0,14 – 0,97 och har ett medelvärde på
0,63, sammanställning för alla stationer finns i bilaga 1 och 2. 87% av testen är signifikanta, alltså de
har ett P-värde mindre än 0,05.

Den högsta korrelationen mellan turbiditet och slamhalt fanns i Kävlingeån, Högsmölla med ett r2adj
= 0,97 och den lägsta korrelationen i Skellefteälv, Kvistforsen med ett r2adj = -0,14. Resultatet från de
linjära regressionerna syns i figur 4 och i figur 5 är alla stationer utmärkta över Sveriges karta, fördelade
i färger mellan högst, medel och lägst värden på r2adj resultaten.

Det är 6 stationer som genererar lägre korrelation och inte anses vara signifikanta, P>0,05. Det är
Lyckebyån, Lyckeby; Enningdalsälv, N. Bullaren; Botorpström, Brunnsö; Råne älv, Niemisel; Skellefte
älv, Kvistforsen och Ljungan, Skallböleforsen. Stationerna undersöktes för att se om antalet
observationer eller plats i landet påverkade resultatet men det visade sig inte vara signifikant.
Mätstationerna återfinns utspridda över Sverige och vissa har färre observationer medan vissa har fler.

Dessa 6 har dock alla en relativt hög fördelning av skog jämfört med resterande områden, 4 av de
återfinns bland topp 12, de ligger också bland de lägsta i andel lerhalt. När det kommer till jordarter har
de generellt en högre fördelning av grovkorniga jordar och mindre av de finkorniga. De finns även bland
de lägre medelvärdena av både slamhalt och turbiditet. Råne älv återfinns som området med lägst andel
åkermark och urban miljö samtidigt som det har högst andel myr av alla områden.

Figur 4 Linjär regressions analys. Högst
korrelation i Kävlingeån, Högsmölla, uppe till
vänster, lägst korrelation i Skellefteälv,
Kvistforsen, uppe till höger och för alla stationer,
r2adj = 0,792892, här bredvid.
Varje punkt symboliserar ett mättillfälle med
värdet för turbiditet på x-axeln och slamhalt på y-
axeln.
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Figur 5 Karta över Sverige med alla mätstationer utmärkta. Stationer med blå prick har högst r2adj (0,8 - 1), gula
prickar har medel (0,6 - 0,8) och röda prickar fick de lägsta värdena (0 - 0,6).
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Prediktering av vattendrag med hög korrelation mellan turbiditet och slamhalt
PLS analysen utfördes med jordarter, markanvändning och lerhalt som förklarande värden för r2adj-
värdet från den linjära regressionsanalysen. SIMCA bygger en modell och tar automatiskt fram flera
diagram för att visa resultaten av analysen. Modellen som byggdes förklarade 24% av variablerna och
hade en 5% förmåga att förutspå nya variabler.

I score-plot, figur 6, syns linjära samband och avvikande värden. Här kan man se ett tydligt samband
då de allra flesta punkterna faller nära 0-axeln. Några avvikande punkter syns som har högre värden än
övriga, det är punkterna Skivarpsån, Råån, Smedjeån, Gothemsån och Kävlingeån. Det betyder inte att
de är avvikande negativt men de behöver utvärderas i sin avvikelse, varför de avviker från de övriga
punkterna (Eriksson et al. 2006). I SIMCA kan avvikande värden innebära att de inte förklaras av
modellen men också att de förklaras betydligt bättre än genomsnittet.

Av de 5 utstickande stationerna är 4 de med allra högst lerhalt av alla, i fallande skala är det: Råån,
Skivarpsån, Kävlingeån och Gothemsån. Alla 5 ligger bland de 17 med högst r2adj-värde, Kävlingeån
har det högsta värdet av alla mätstationer och Råån har det fjärde högsta. De här fem är även de med
mest åker av alla avrinningsområden. De har väldigt hög fördelning av urbanmiljö och övrig mark men
ligger annars i botten för alla andra markanvändningsområden jämfört med de övriga.

Smedjeån och Skivarpsån är de med högst medelvärde för turbiditet medan Smedjeån och Råån är
nr 2 respektive 3 i medelvärde för slamhalt. När det kommer till jordarterna ligger fyra av de fem i topp
för moränlera/lerigmorän, det är bara Smedjeån som har 0% av jordarten. Smedjeån har i stället mest av
postglacial sand-grus med Kävlingeån och isälvssediment ihop med Gothemsån.

Skivarpsån är också stationen med allra flest observationstillfällen, 57 stycken, jämfört med att de
allra flesta har mellan 25 och 30 mättillfällen.

Figur 6 Score plot från PLS analys. Grupperade värden visar korrelation mellan varandra. Värden längs 0-linjen
visar att de förklaras av modellen medan avvikande värden syns över gula och röda linjerna.



12

Loadings-plot, figur 7, visar hur sammanhängande de olika variablerna är med varandra. De variabler
som ligger nära r2adj punkten är alltså starkt korrelerade, i det här fallet postglacial-sand-grus,
isälvssediment och moränlera/lerig morän. Medan skog, myr och den ena punkten för vatten är starkt
okorrelerade med r2adj. Man kan också säga att där det finns mycket skog och myr finns det lite
postglacial sand/grus och isälvssediment. Det här betyder att skog, myr och vatten bidrar lite till att
förklara r2adj, medan postglacial sand-grus och isälvssediment förklarar det väldigt väl. Åkermark har
det högst positiva värdet vilket också betyder att det bidrar mycket till att förklara modellen. Medan
berg i stället är negativt och alltså bidrar mindre.

I utvärderingen för marken blir det dubbla punkter för vatten eftersom det ingår i två datakällor,
markanvändning och jordarter. Alla punkter från data för jordarter ligger nära r2adj medan punkter för
markanvändning ligger längre ifrån.

Figur 7 Loadings plot från PLS analys. Punkter nära varandra visar korrelation medan punkter i motsatt riktning
visar att de inte är korrelerade. Höga värden för W* visar att de är viktiga för modellens förklarande förmåga.
Eftersom det finns data för vatten både från markanvändningen och jordarterna så ger resultatet dubbla punkter
för vatten.
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I en VIP-plot, figur 8, kan man se variablernas olika betydelse i korrelation till Y (r2Adj). När ett VIP-
värde är högre än 1 så betyder det att variabeln är viktig för att förklara Y, medan de variabler som har
ett värde lägre än 0,5 anses vara oviktiga. Linjen med bockar visar även konfidensintervallet för varje
variabel. När värdet är över 1 och konfidensintervallet är över 0 är variabeln starkt bidragande för
modellen. I figur 8 kan man då se att framför allt skog, åker, ena värdet för vatten samt
moränlera/lerigmorän är signifikanta för modellen. Berg, lera, postglacial sand-grus, myr och övrig
mark har också värden över 1 men deras konfidensintervall är lägre vilket gör deras relevans för
modellen svårare att avgöra.

Figur 8 VIP-plot från PLS analys. Visar variabler som är starkt förklarande för modellen. Alla variabler med
värde högre än 1 anses viktiga medan variabler mindre än 0,5 anses oviktiga. Plotten visar även konfidens
intervall inom 95%, linjen med bockar. Dubbla punkter för vatten existerar då de kommer från två datakällor, en
från markanvändning och en från jordarter.
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Diskussion
Resultat
Överlag visade analysen en tydlig korrelation mellan slamhalt och turbiditet. Vissa avrinningsområden
visade dock klart lägre korrelation vilka analyserades mer djupgående för att se om det gick att finna
orsaker. I vissa avrinningsområden fungerar alltså turbiditet som proxy för slamhalt väldigt bra och i
andra fungerar det mindre bra.

PLS analysen gjordes för att utvärdera hur markanvändning, jordarter och lerhalt påverkar
korrelationen mellan turbiditet och slamhalt. De avvikande värdena från PLS analysen var bland de
högre korrelerade från linjär regression vilket skapade idén att variabler med höga värden som är knutna
till höga slamhalter i samma avrinningsområde kanske kan ge högre korrelation medan höga värden på
variabler som leder till låga slamhalter ger lägre korrelation. Därför undersöktes det om inte de lägre
korrelationerna i den linjära regressionen kom sig av att dessa avrinningsområden hade mindre åkermark
och lägre lerhalt. Det visade sig dock att de stationerna inte stack ut lika mycket som stationerna med
högre korrelation. Däremot kan det vara en kombination av flertalet mindre förklarande variabler. Till
exempel att det är få provtagningar, låg lerhalt, lite åkermark samt mycket skog och berg. Även om inget
av värdena sticker ut anmärkningsvärt från genomsnittet så kan kombinationen av flera låga värden
eventuellt generera en lägre linjär korrelation. Det här behöver dock undersökas mer.

Resultaten undersöktes huruvida de fick en högre korrelation beroende av mätstationens plats i nord-
sydlig riktning och hur många observationer som gjorts vid stationen. Ingen av dessa parametrar kunde
dock visa ett tydligt samband. Det verkar bli lite lägre korrelation med färre observationer men det är
flera stationer som har mindre än 15 observationer som genererar signifikant korrelation. Det skulle
även kunna bidra att stationen ligger längre norrut men det är inte en signifikant korrelation. Det finns
andra stationer vid samma latitud med både fler och färre mättillfällen som ger högre korrelation. För
att få säkrare resultat hade en jämnare och högre observationsfördelning varit intressant eftersom det då
blir säkrare att jämföra olika stationer.

Det gjordes tester med flera kombinationer av variabler för att se skillnaden i förklarande värden. I
score-plot kan man se 5 stationer som avviker från normen. Det testades att utesluta dessa men då
framträdde i stället andra avvikande stationer. Antagligen kommer det fortsätta framträda avvikelser om
man fortsätter ta bort värden. Det var i stället mer intressant att undersöka varför dessa avvek och att
dessa fem passade in på den samlade litteraturens teori om att turbiditet och slam har en tydlig relation
(Stubblefield et al. 2007; Ruzycki et al. 2014; Villa et al. 2019). Alla 5 har hög slamhalt, de har en hög
andel åkermark och lerhalt samtidigt som de har lite skog och andra landskapsfaktorer som generellt
leder till lägre slamhalter. De har alltså höga värden för variabler som bidrar till att förklara PLS-
modellen medan de har låga värden för de variabler som inte är korrelerade till värdet för r2adj. Dessa 5
kan i stället sägas vara överförklarade för modellen. De passar för bra in på förklarande variabler och
blir avvikande eftersom de förklaras så bra jämfört med normen.

Värt att notera är dock att stationerna med höga värden för förklarande variabler stack ut som
avvikande värden i PLS medan stationer med låga värden för förklarande variabler inte gjorde det. Det
här skulle kunna betyda att generellt är det låga värden för förklarande variabler i Sverige vilket är
anledningen till att områden med låg korrelation inte sticker ut i en PLS, det är de med hög korrelation
som gör det.

I loadings-plot kan man se de olika variablernas betydelse för variabeln som ska förklaras. Postglacial
sand/grus och isälvsediment är starkt korrelerade till r2adj eftersom de ligger nära varandra. Åkermark
och lerhalt ligger högt på den positiva skalan men i andra änden vilket tyder på att dessa inte är lika
starkt förklarande även om de har stor betydelse. En fundering här är om fördelningen över landet i stort
spelar roll. Sett till åkermark som användningsområde i landet är det en relativt liten del, om det skulle
kunna vara orsaken till att variabeln inte är starkare förklarande. Ser man till skog är det nämligen en
stark motpol till både åkermark och r2adj medan det i utbredning över landet utgör den största
markanvändningen (se figur 2 och 7). Vilket i sin tur skulle kunna förklara varför skog är den mest
signifikanta variabeln för modellen enligt VIP-plot. Skog är med andra ord nästan alltid närvarande, i
alla avrinningsområden, i någon utsträckning, vilket gör att variabeln alltid finns med i modellen.
Åkermark däremot finns till väldigt liten del i många områden, vilket kan bidra till att det är en variabel
som är mindre förklarande, även fast den är starkt korrelerad till slamhalt. I VIP-plot syns det att
åkermark är en signifikant förklarande variabel för modellen samtidigt som den har det säkraste
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konfidensintervallet. Trots att åkermark inte var starkt korrelerad i score-plot visar det att åkermarken
ändå är viktig. Trots att det finns relativt lite åkermark i Sverige blir det en starkt förklarande variabel.
Men det behöver undersökas mer specifikt för att fastställa.

Tidigare studier
I Hoangs (2019) studie genomfördes linjär regression på fosfor och turbiditet. Där blev resultaten inom
samma spann som i den här studien, r2adj = 0,01 – 0,9. Det är inte exakt samma att jämföra slamhalt
och fosfor men mycket fosfor kan vara bundet till slam, därför är det ändå relevant att sätta Hoangs
resultat i relation till resultaten här.

I den studien redovisas även resultaten för en PLS-analys med landskapsvariabler som förklarande
för fosfor i vattendrag. Det bästa resultatet som togs fram var en modell med data för markanvändning
och enkel jord data, ett lager som delats in i tre klasser: jord rik på lera och silt, grovkornig jord samt
berg i dagen. Den modellen förklarade 17% av all data och hade en 6% förmåga att förutsäga nya värden,
i jämförelse med modellen i den här studien som förklarade 22% och kunde förutsäga 5% av nya värden.

Resultaten från 2019 visar att skog på våtmark och urban miljö är starkt förklarande variabler. I
jämförelse med den här studien är dock skogen en starkt positiv variabel. De enda signifikanta
variablerna som togs fram i Hoangs studie var skog på våtmark och grovkornig jord. Hoang gjorde även
en buffertzon på 100 meter kring vattendragen där samma PLS analys gjordes. Där visade sig
glacifluviala sediment vara en signifikant variabel, tillsammans med skog på våtmark och grovkornig
jord.

I den här studien har inte samma uppdelning gjorts av jordar vilket gör jämförelsen lite svårare. Här
har bara en uppsättning av jordar tagits hänsyn till och det har heller inte lagts in värden för
erosionskapacitet. Å andra sidan är småkorniga jordar hårdare utsatta för erosion och en större källa för
grumlighet i vatten, småkorniga jordar ger högre halter för slam och högre värden för turbiditet.
Eftersom korrelationen mellan slamhalt och turbiditet är svårare att se vid låga halter så borde
småkorniga jordar ge en starkare korrelation.

I sin studie noterar Hoang att resultaten inte stämmer särskilt bra överens med övrig forskning. Vilket
är en skillnad mot den här studien då resultaten till stor del följer resultat från tidigare forskning.

I Sverige har det gjorts en till studie på slamhalt och fosfor korrelerat till turbiditet av Villa et al.
(2019). Deras resultat stämmer bättre överens med resultaten här, r2 = 0,76 och signifikant korrelation
vid 87% av mätstationerna. I studien genomfördes mätningar vid 108 stationer i Sverige. Sedan
analyserades bland annat korrelationen mellan slamhalt och turbiditet genom linjär regression.
Landskapsvariabler undersöktes också vilka visade att det fanns en starkare relation mellan turbiditet
och slamhalt om det fanns en stor andel åkermark i avrinningsområdet. Det motsatta konstaterades för
avrinningsområden med mycket skog. Det här stämmer överens med resultaten från den här studien.

I Villa et al (2019) noteras avvikande värden som kommer från ett specifikt avrinningsområde. Där
hade skog skövlats vilket kunde ha ökat transporten av organiskt material i vattendragen och därmed
sänkt turbiditetsvärden eftersom organiskt material absorberar ljus. I den här studien har det inte
undersökts mer precist vad som hänt i avrinningsområden under mätperioden. Det skulle kunna vara en
mer detaljerad undersökning för de områden som gett en lägre korrelation. Man skulle då kunna
analysera mer i detalj hur det har arbetats med marken under den specifika mätperioden.

Framtida studier
Spekulationerna kring varför vissa avrinningsområden gav lägre korrelationen blev många. Den
ursprungliga var att bristen på åkermark och lerahaltiga jordar skulle ge en lägre korrelation. Men det
gav inte ett entydigt svar. Därför spekulerades det i om det blir för många variabler samtidigt som det
är för få utstickande värden och att det kunde leda till lägre korrelationer. Det här hade varit intressant
att fortsätta utvärdera för att hitta vilka variabler som leder till lägre korrelationer och vad som är
avgörande faktorer eller värden.

Det hade även varit intressant att studera mer ingående hur markanvändningen sett ut mer specifikt
i de olika avrinningsområdena. Framför allt i områden med mycket skog hade det varit intressant att
veta var den befann sig i sin livscykel då avverkning verkar leda till högre turbiditetsvärden.



16

Ett problem med studien är det olika antalet mättillfällen. Det finns ett tydligt medel kring 25 - 30
mättillfällen per station men spannet sträcker sig från 4 – 57. För att säkerställa att mängden mättillfällen
inte påverkat resultatet hade ett jämnare mätintervall varit bra.

Slutsats
· I vissa avrinningsområden fungerar turbiditet som proxy för slamhalt väldigt bra och i andra

fungerar det mindre bra.
· Avrinningsområden med stor andel åkermark och lera ger ofta en högre korrelation mellan

turbiditet och slamhalt.
· Områden som har låga värden lerhalt och åkermark genererar inte definitivt en lägre

korrelation.
· Uppdaterade jordarter och lerhalt gav ett resultat mer överensstämmande med övrig

forskning.
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Bilaga 1 - Linjärregressionsmodell per mätstation

Figur 1 Öre älv, Torrböle

Figur 3 Örekilsälven, Munkedal

Figur 5 Pite älv, Bölebyn

Figur 2 Råån, Helsingborg

Figur 4 Råne älv, Niemisel

Figur 6 Rickleån, Utl
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Figur 7 Rönneån, Klippan

Figur 4 Skellefte älv, Kvistforsen

Figur 11 Skivarpsån, Skivarp

Figur 8 Smedjeån, V. Mellby

Figur 10 Stockholm, Centralbron

Figur 12 Töre älv, infl. Bölträsket
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Figur 13 Torne älv, Mattila

Figur 15 Ume älv, Stornorrfors

Figur 17 Viskan, Åsbro

Figur 14 Alsterån, Getebro

Figur 16 Alterälven, Norrfjärden

Figur 18 Ångermanälven, Sollefteå
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Figur 19 Ätran, Falkenberg

Figur 21 Bäveån, Uddevalla

Figur 23 Botorpströms, Brunnsö

Figur 20 Dalälven, Älvkarleby

Figur 22 Delångersån, Iggesund

Figur 24 Emån, Emsfors



26

Figur 25 Enningdalsälv, N. Bullaren

Figur 27 Forsmarksån, Johannisfors

Figur 29 Gavleån, Gävle Stadspark

Figur 26 Gide älv, Gideåbacka

Figur 28 Göta älv, Alelyckan

Figur 30 Göta älv, Trollhättan
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Figur 31 Gothemsån, Hörsne

Figur 33 Helgeån, Hammarsjön

Figur 35 Indalsälven, Bergeforsen

Figur 32 Kalix älv, Karlsborg

Figur 34 Kävlingeån, Högsmölla

Figur 36 Lagan, Laholm
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Figur 37 Ljungan, Skallböleforsen

Figur 39 Ljungbyån, Ljungbyholm

Figur 41 Ljusnan, Ljusne Strömmar

Figur 38 Lögde älv, Lögdeå

Figur 40 Lule älv, Luleå

Figur 42 Lyckebyån, Lyckeby
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Figur 43 Mörrumsån, Mörrum

Figur 455 Motala ström, Norrköping

Figur 47 Nissan, Halmstad

Figur 44 Nyköpingsån, Spånga

Figur 46 Nordre älv, Gullö
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Bilaga 2 – R2adj från högst korrelation till lägst

Tabell 1 Stationer med starkast korrelation (r2adj = 0,8 - 1)
MVM-ID Övervakningsstation R2adj
47 Kävlingeån, Högsmölla 0,969709
26 Helgeån, Hammarsjön 0,952667
18976 Viskan, Åsbro 0,939574
41 Råån, Helsingborg 0,933614
18970 Dalälven, Älvkarleby 0,914366
18973 Öre älv, Torrböle 0,892726
18981 Ume älv, Stornorrfors 0,891342
42 Smedjeån, V. Mellby 0,88698
45 Gothemsån, Hörsne 0,880554
18979 Lule älv, Luleå 0,874902
38 Lögde älv, Lögdeå 0,85067
18974 Emån, Emsfors 0,838945
20967 Gavleån, Gävle stadspark 0,833016
40 Ätran, Falkenberg 0,832756
18968 Mörrumsån, Mörrum 0,802672

Tabell 2 Stationer med medelkorrelation (r2adj = 0,6 - 0,8)
MVM-ID Övervakningsstation R2adj
18978 Torne älv, Mattila 0,798203
39 Skivarpsån, Skivarp 0,786917
43 Göta älv, Alelyckan 0,756902
20969 Nordre älv, Gullö 0,756117
44 Alsterån, Getebro 0,748763
18982 Gide älv, Gideåbacka 0,742146
30 Forsmarksån, Johannisfors 0,738365
18967 Ljungbyån, Ljungbyholm 0,692716
31 Bäveån, Uddevalla 0,68387
18975 Rönneån, Klippan 0,678196
27 Kalix älv, Karlsborg 0,661907
34 Nissan, Halmstad 0,65587
18983 Ångermanälven, Sollefteå 0,653748
37 Alterälven, Norrfjärden 0,647
23 Nyköpingsån, Spånga 0,60674
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Tabell 3 Stationer med lägst korrelation (r2adj = 0 - 0,6)

MVM-ID Övervakningsstation R2adj

28 Indalsälven, Bergeforsen 0,584987

32 Örekilsälven, Munkedal 0,584392

18984 Ljungan, Skallböleforsen 0,576693

18977 Pite älv, Bölebyn 0,57006

24 Motala Ström, Norrköping 0,542801

18971 Göta Älv, Trollhättan 0,51852

18985 Delångersån, Iggesund 0,470532

33 Lagan, Laholm 0,433636

29 Rickleån, Utl 0,37724

48 Stockholm, Centralbron 0,368216

36 Töre älv, Infl.Bölträsket 0,343202

21 Ljusnan, Ljusne Strömmar 0,320838

25 Lyckebyån, Lyckeby 0,072253

18966 Botorpström, Brunnsö 0,067526

18972 Råne älv, Niemisel -0,03019

35 Enningdalsälv, N.Bullaren -0,03463

18980 Skellefte älv, Kvistforsen -0,14011
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