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I samband med att snön i Uppsala stad smälter får Fyrisån, som 
rinner genom staden, ett tillskott av salter och föroreningar. En 
av källorna till dessa salter och föroreningar är smältvatten från 
vägar. Flera stora vägar i Uppsala saltas för att minska halkris-
ken. Detta salt hamnar till slut i Fyrisån. I arbetet har det under-
sökts hur vattenkemin i Fyrisån ändras under vintern och våren 
samt om det sker någon förändring i vattenkemin när vattnet 
rinner genom Uppsala. Projektet har innefattat egen provtagning 
av åvatten och snö samt granskning av tidigare vattenkemidata 
från ån. Det som har konstaterats är att det i samband med 
vårfloden sker en utspädning av joner i vattnet. Efter vårfloden 
ökar jonkoncentrationerna igen. Det har även fastställts att det 
sker en ökning av salter i vattnet när det rinner genom Uppsala 
stad. På samma sätt har alkaliniteten minskat ju längre 
nedströms man kommer. Den största ökningen av jonkoncentra-
tionerna var precis nedströms Uppsalas reningsverk. Resultat 
från detta arbete ger information om hur situationen ser ut i Fyri-
sån, var de största jontillskotten sker samt hur kemin ändras 
under vintern och våren. 
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Abstract 
 

Salts and pollutants are added to Fyrisån during the snowmelt in Uppsala city. 

Fyrisån is a river running through Uppsala. One of the sources of salts and pollutants 

is melt water from roads. Road salt is used on many roads in Uppsala as a de-icer 

and the road salt eventually reaches Fyrisån. In this study it has been investigated 

how the water chemistry in Fyrisån changes during the winter and spring and also if 

there is any difference in water chemistry when the water runs through Uppsala. This 

study has included sampling of water and snow. Earlier collected data of the water 

chemistry in the river has been reviewed. The results show a dilution of ions in the 

river water during the spring flood. When the spring flood has passed, the ion 

concentrations increase again. There is an increase in ions and a decrease in 

alkalinity when the water runs through Uppsala. The largest increase of ions is 

downstream of the sewage treatment plant of Uppsala. The results from this study 

give information about the water situation in Fyrisån, where the biggest contributions 

of ions are and how the chemisty varies during the winter and spring.  

 

 

Sammanfattning 
 

I samband med att snön i Uppsala stad smälter får Fyrisån, som rinner genom 

staden, ett tillskott av salter och föroreningar. En av källorna till dessa salter och 

föroreningar är smältvatten från vägar. Flera stora vägar i Uppsala saltas för att 

minska halkrisken. Detta salt hamnar till slut i Fyrisån. I arbetet har det undersökts 

hur vattenkemin i Fyrisån ändras under vintern och våren samt om det sker någon 

förändring i vattenkemin när vattnet rinner genom Uppsala. Projektet har innefattat 

egen provtagning av åvatten och snö samt granskning av tidigare vattenkemidata 

från ån. Det som har konstaterats är att det i samband med vårfloden sker en 

utspädning av joner i vattnet. Efter vårfloden ökar jonkoncentrationerna igen. Det har 

även fastställts att det sker en ökning av salter i vattnet när det rinner genom Uppsala 

stad. På samma sätt har alkaliniteten minskat ju längre nedströms man kommer. Den 

största ökningen av jonkoncentrationerna var precis nedströms Uppsalas 

reningsverk. Resultat från detta arbete ger information om hur situationen ser ut i 

Fyrisån, var de största jontillskotten sker samt hur kemin ändras under vintern och 

våren.  
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1. Inledning 
 
Till skillnad från regn ansamlas snö på marken. Snö kan om den ligger kvar på 
marken länge utan att smälta lagra vägsalt och andra vägföroreningar som sedan 
följer med smältvattnet när snön smälter (Viklander & Bäckström, 2008). Snön 
innehåller till stor del salt (natriumklorid) och olika föroreningar som kommer ifrån 
halkbekämpningen som används på vägar (Bjekning AB, 2011). Salt används som 
halkbekämpningsmedel eftersom det har egenskapen att sänka vattens fryspunkt. 
Under vintersäsongen i Sverige används saltet för att minska risken för halkolyckor 
på vägarna (Trafikverket, 2012 internet).  

Vanligt förekommande föroreningar i vatten från vägar förutom natriumklorid 
är olika förslitningsrester från asfalt, bilbromsar och däck. Bilars avgaser och 
smörjoljor ansamlas i vattnet. Miljöföroreningar som tungmetaller (kadmium, zink, bly 
m.m.) och kolväten sprids även till vägdagvattnet (Trafikverket, 2010 internet).   

I Uppsala stad transporteras stadens dagvatten i dagvattenledningar. Större 
delen av vattnet från dem leds till Fyrisån (Uppsala Vatten, 2013 internet). I samband 
med snösmältningen i Uppsala får Fyrisån ett tillskott av smältvatten som innehåller 
olika salter och föroreningar. Smältvattentillförseln leder till förändrad vattenkemi i ån 
och kan potentiellt ha en negativ påverkan på det akvatiska ekosystemet.  

Syftet med arbetet är att fastställa hur halten av olika salter i Fyrisån i Uppsala 
förändras under och efter snösmältningen. Jonerna som kommer att studeras är 
anjoner så som fluorid, klorid, sulfat och nitrat, där studien kommer att fokusera på 
kloridjoner. Teoretiskt sett borde det bli ett salttillskott i Fyrisån i samband med 
snösmältningen. Därför kommer det undersökas om det blir någon tydlig skillnad i 
vattenkemin i samband med vårfloden eller om det ökade vattenflödet kommer leda 
till utspädning av eventuellt jontillskott. Det kommer även att studeras hur 
vattenkemin i Fyrisån ändras genom Uppsala, om det är någon skillnad längs med 
Fyrisån. 

Projektet kommer att innefatta en egen provtagning. Provtagningen kommer 
till största delen att bestå av vattenprover från Fyrisån. Det kommer även att ske 
provtagning av snö vid en vägsaltad väg. Vattenproverna kommer att analyseras 
med konduktivitetsmätningar och alkalinitetsmätningar. Jonkromatografianalyser 
kommer att utföras på både vatten- och snöprover. Resultatet kommer att jämföras 
med tidigare data och studier inom området.  

Arbetet kommer att begränsas på så sätt att det bara kommer att fokusera på 
salthalterna i ån. Som ovan nämnt kan smältvatten till ån innehålla ett antal andra 
föroreningar men de egna proverna kommer ej att analyseras för dessa.  
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2. Bakgrund 
 
Under avsnittet bakgrund presenteras olika källor till salter och föroreningar i 
smältvatten som hamnar i Fyrisån. Dessa källor skulle potentiellt kunna förändra 
vattenkemin i ån. Dessutom kommer det att diskuteras vilka effekter vägsaltning kan 
ha på miljö och vattendrag.  
 

2.1 Vägsaltanvändning i Sverige 
 
Under vintern saltas många vägar i Sverige. Detta görs för att saltet ska sänka 
vattnets fryspunkt och därmed minska halkrisken på vägarna. Vattnets fryspunkt kan 
sänkas från 0 grader till så mycket som -18 grader Celsius. Dock anser Trafikverket 
(2011) att det inte är nödvändigt att sänka fryspunkten så pass mycket då det leder 
till obefogat mycket användning av salt. De försöker hålla fryspunkten på vägarna 
runt minus sex grader Celsius. Vägsaltet som används består till 97 procent av NaCl 
(vanligt bordssalt) och den återstående delen (3 %) är fukt samt gips. En liten del av 
saltet är även en förening som heter natriumferrocyanid som används för att 
förhindra att saltet klumpar ihop sig (Trafikverket, 2011 internet). Enligt Trafikverket 
skulle ytterligare 60 personer skadas eller dö i trafiken om man inte använde vägsalt 
(Trafikverket, 2012 internet).  

Trafikverket har delat in Sveriges statliga vägtrafiknät i fem standardklasser 
(Ojala & Mellqvist, 2004). Standardklasserna halkbekämpas på olika sätt beroende 
av hur prioriterade de är. I de tre första klasserna används saltning som 
halkbekämpning då vägen ska vara isfri vid temperaturer högre än minus sex grader. 
I klass fyra används salt under vissa perioder på våren och hösten om det finns risk 
för halt väglag (Trafikverket, 2012 internet).  

De tre första standardklasserna brukar klassas som saltvägnätet. Dessa tre 
klasser är det som tidigare kallades för A-väg. Mängden salt som sprids på vägnätet 
varierar mycket från år till år. Vintersäsongerna 2007/2008 2008/2009, 2009/2010 
och 2010/2011 användes 152 135, 202 960, 225 080 respektive 236 000 ton salt. 
Dock användes det säsongen 2007/2008 så lite som 152 135 ton salt (Trafikverket, 
2012 internet). Då det är svårt att se utifrån själva mängden i sig om det är mycket 
salt som används introducerade Trafikverket under nittiotalet något som kallas för 
saltindex. Saltindexet är ett värde som ska säga om det har spridits för mycket eller 
för lite vägsalt. Detta värde fås genom att man tar hänsyn till väderförhållandena som 
råder och hur mycket salt som beräknas behövas för dessa (Ojala & Mellqvist, 2004). 
Värdet på saltindex ska ligga på ett. Värden över ett tyder på överanvändning av salt 
och värden under ett visar på ett underskott av salt. Under de fyra vintersäsongerna 
som nämnts (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 och 2010/2011) har saltindexet varit 
0,79, 0,81, 0,81 och 0,73. Värdet har alltså legat under det rekommenderade värdet 
för dessa säsonger (Trafikverket, 2012 internet).  

I Uppsala saltas vägar dels av Trafikverket och dels av kommunen. Saltningen 
sker på vältrafikerade vägar (saltvägnätet) samt vid bussarnas hållplatser i staden 
(Uppsala kommun, 2013 internet).  
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2.2 Föroreningar i snö och snöns smältvatten 
 
I dagvatten från vägar finns det föroreningspartiklar från vägsalt, asfalt, bilbromsar 
och bildäck. Avgaspartiklar och olika smörjoljor från bilar transporteras även med 
dagvattnet (Trafikverket, 2010 internet). Föroreningsämnen i dessa är salt, organiska 
föreningar, syreförbrukande ämnen, suspenderande partiklar samt olika metaller så 
som zink, bly, koppar, krom och kadmium (Ojala & Mellqvist, 2004). De föroreningar 
som förekommer i snö eller i smältvatten från vägar är ungefär detsamma som de 
föroreningar som finns i vägarnas dagvatten (Viklander, 1996). 

I en undersökning gjord av Reinosdotter et al. (2006) undersöktes 
snösammansättningen på olika avstånd från en väg i Luleå under vintersäsongen år 
2004. Vägen belastades med cirka 9200 fordon per dag. Reinosdotter et al. (2006) 
fann att andelen metaller och organiska ämnen i snön minskade med ökat avstånd 
från vägen. Dessutom innehöll snön högst halter av metaller och organiska ämnen i 
slutet av vintersäsongen.  

Föroreningar kan vara bundna till partiklar eller lösta i vatten. I en studie gjord 
av Viklander (1996) fann man att den största delen av snöns föroreningar (vilka i 
detta fall var suspenderade partiklar, fosfor, kväve, syreförbrukande ämnen samt 
tungmetaller) var bundna till partiklar. I snöproverna, tagna från gator i Luleå, 
jämfördes snöns föroreningsinnehåll och dess smältvattens föroreningsinnehåll. Det 
visade sig att smältvattnet hade större andel lösta föroreningar än snön (Viklander, 
1996).  

Smältvattnet från ett snöupplag kan antingen transporteras vidare genom 
dagvattensystem eller infiltrera ner i marken. Efter att vattnet har försvunnit från 
upplaget finns det kvar rester i form av sand och grus. De mindre 
kornstorleksfraktionerna färdas med smältvattnet för att senare sedimentera när 
vattnet blivit mindre strömt. Föroreningspartiklarna som fanns i snön ursprungligen 
kan transporteras bort med smältvattnet eller stanna kvar i sand- och grusresterna 
(Bjerking AB, 2011). I en undersökning gjord av Westerlund och Viklander (2005) 
jämfördes partikelhalterna i regnvatten respektive smältvatten från snö. Westerlund 
och Viklander (2005) fann att under snöns smältperiod var partikelhalterna i 
smältvattnet (storleksintervallet 4-120 mikrometer) i genomsnitt åtta gånger högre än 
partikelhalterna i regnvattnet. I en studie gjord av Reinosdotter och Viklander (2007) 
konstaterades det att 90 procent av den totala mängden klorid i ett snöupplag 
transporteras iväg med de första 20 procenten av smältvattnet. Studien jämförde 
snö- och smältvattensammansättningen i ett upplag med saltad snö och ett 
snöupplag utan tillsatt vägsalt. Det visade sig att det saltade snönupplagets 
smältvatten innehöll högre halter av zink, koppar och partiklar än den osaltade snöns 
smältvatten.  
 

2.3 Saltningens påverkan på vatten och miljön.   
 
Vatten når vattendrag genom grundvattenutströmmning eller ytavrinning. Utsläpp av 
dagvatten är ett annat sätt för vatten att nå vattendragen. I samband med vårfloden 
får vattendragen ett tillskott av smältvatten från dessa källor.  

Smältvatten från saltade vägar påverkar marken och vattnets kemi. När det 
saltade smältvattnet infiltrerar ner i marken sker jonutbyte mellan saltets natriumjoner 
och bland annat vätejoner i marken. Frigöringen av vätejoner kan leda till att vattnets 
pH-värde minskar i vattendrag (Löfgren, 2000). Under vintersäsongen 1998/1999 
gjorde Löfgren (2000) en studie av fem mindre bäckar i Småland och Blekinge. 
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Bäckarna låg i skogsområden som var påverkade av vägsalt. Där studerades vatten- 
och markkemin i områdena för att undersöka om vägsaltning kan leda till surstötar. 
Löfgren (2000) kom fram till att små vattendrag med låg buffertkapacitet påverkas av 
vägsalt och att saltet kan i vissa fall ge surstötar. En surstöt är en snabb sänkning av 
vattnets pH-värde (NE 2013, internet). Löfgren (2000) fann ett samband mellan 
kloridhalten i vattendraget och den tillförda saltmängden i området. Dessutom visade 
resultaten att ytvattnet påverkades i åtminstone sex månader efter det att saltningen 
från vintersäsongen året innan avslutats. Det var högre halter kloridjoner än 
natriumjoner i bäckarna då natriumjonerna stannar kvar i marken vid jonutbytet 
(Löfgren, 2000). 

Vägsalt kan också ha en stor inverkan på vattenkvalitet i grundvattentäkter. I 
vilken utsträckning vägsaltet påverkar grundvattnet beror på hur mycket salt som 
används på vägarna. Om ett grundvattenområde har stor tillrinning och om de 
saltade vägarna inom området är många och långa kan saltningen ge effekter på 
grundvattnet. Höga halter klorid kan ge otjänligt dricksvatten. Om en grundvattentäckt 
har höga koncentrationer av klorid till följd av vägsaltning kan man se kloridjonen 
som ett spårämne som kan transporteras från väg till vattentäckt. Detta kan vara 
användbar information om föroreningsspridning då andra föroreningar kan 
transporteras på samma sätt (Ojala & Mellqvist, 2004).  
 

2.4 Fyrisån i Uppsala  
 
Fyrisån är en å i Uppland som har ett avrinningsområde på ca 2000 kvadratkilometer 
(Fyrisåns vattenförbund, 2009 internet). Det motsvarar nästan en tredjedel av 
Uppsala läns area. Till Fyrisån hör biflöden från Jumkilsån, Sävjaån och Vattholmaån 
(Vattenmyndigheterna 2013, Internet). Slutligen mynnar Fyrisån i Mälaren. Fyrisån 
rinner genom Uppsala stadskärna och är en viktig del av Uppsalas 
dricksvattenförsörjning. I Uppsala fås dricksvattnet från Uppsalaåsen men för att 
vattnet i åsen ska hållas på en jämn nivå och klara Uppsala kommuns 
vattenförbrukning krävs ett tillskott på vatten. Detta tillskott av vatten kommer från 
Fyrisån. Vatten från ån pumpas upp på Uppsalaåsen där det infiltreras och renas för 
att till slut bli till dricksvatten (Uppsala vatten, 2013 internet). 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) innehar datavärdskap för 
miljöövervakning av sjöar och vattendrag (SLU, 2012 internet). Fyrisån är ett av 
vattendragen som ingår i miljöövervakningen och därför finns tidigare vattenkemidata 
över ån registrerade. Med datavärdskap menas att den som innehar värdskapet ska 
kvalitetsäkra data som insamlats på regional och nationell nivå. Insamlad data ska 
vara tillgänglig för allmänheten. Datavärdskapen görs på uppdrag från 
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (SLU, 2013 internet). 
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3. Metod  
 
Syftet är som tidigare nämnt att undersöka om vattenkemin i Fyrisån förändras under 
snösmältningen och i samband med vårfloden. Det kommer att undersökas om det 
finns något tydligt samband mellan vårflod och vattenkemi. För att undersöka detta 
kommer vattenprov insamlas och kemianalyser på dessa att utföras. Granskningar av 
tidigare vattenkemidata från Fyrisån kommer även att genomföras.  

Egna insamlade data från Fyrisån kommer att jämföras med tidigare data från 
SLUs vattenkemidatabank för vattendrag.  
 

3.1 Val av provtagningslokaler för vattenprover och snöprover 
 
Provtagning av vattenprover skedde på fem lokaler längs Fyrisån i Uppsala stad. 
Dessa fem platser var: Klastorp (koordinater: +59° 53' 13.80", +17° 34' 55.20"), 
Librobäck (koordinater: +59° 52' 28.27", +17° 36' 28.24"), Islandsbron (koordinater: 
+59° 51' 17.85", +17° 38' 29.00"), Lundellska IP (koordinater: +59° 50' 23.87", +17° 
39' 24.75") och Flottsundsbron (koordinarer: +59° 47' 14.73", +17° 39' 43.41"). 
Provlokalerna visas i figur 3. I figur 1 och 2 visas foton från lokalerna Islandsbron och 
Klastorp under vårfloden. 
 

 
Figur 1. Islandsbron 28/4-13   Figur 2. Klastorp 19/4-13  
Fotograf: Sara Doverfelt      Fotograf: Sara Doverfelt 



6 
 

 

 
Figur 3. Karta över Uppsala med provlokalerna (rosa punkter).  
Bearbetad karta från © Lantmäteriet, i2012/921. Hämtad 2013-06-05 

 
Då syftet med arbetet var att undersöka vattenkemins förändring genom Uppsala 
stad togs ej några prover längre bort från stadskärnan. Den nordligaste lokalen var 
Klastorp och lokalen längst söderut var Flottsundsbron. Lokalerna Klastorp och 
Flottsundsbron valdes för att kunna jämföra resultaten från vattenproverna med 
tidigare data från dessa platser tagna av SLU. Lokalen vid Librobäck valdes då den 
ligger nedströms Bärbyleden vilken är en stor trafikerad väg som går genom Uppsala 
och det skulle då vara intressant att se om smältvatten från vägen påverkar 
vattenkemin. Islandsbron valdes då den ligger mitt i Uppsala och ger en bild av hur 
kemin ser ut mitt i staden. Den femte lokalen var Lundellska IP. Lokalen ligger strax 
nedströms utloppet från Kungsängsverket som är Uppsalas reningsverk. Då 
reningsverkets vatten leds ut i Fyrisån var det därför intressant att se hur vattnets 
kemi ser ut vid denna lokal.  

Snöprover samlades in vid ett tillfälle för att få en uppfattning om hur kemin i 
snön ser ut. Proverna samlades in vid Bärbyleden (se provlokal i figur 3) då det är 
nära en av lokalerna för vattenproverna samt att det är en stor väg som saltas 
regelbundet. Eftersom det är öppna ytor runt vägen fanns det möjligheter att ta flera 
prover med olika avstånd från vägen.   
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3.2 Provtagning i fält  
 
Provtagning av vattenprover skedde vid lokalerna som beskrivs i punkt 3.1. 
Provtagning gjordes datumen 2013-01-25, 2013-02-15, 2013-03-08, 2013-03-25, 
2013-04-05, 2013-04-10, 2013-04-19 och 2013-05-14. Vattenproverna samlades i 
provflaskor. Proverna samlades in genom att hål gjordes i isen med spett och prov 
kunde samlas in direkt, alternativt användes en bägare på teleskopskaft eller hink 
fastknuten på rep för att hämta upp vatten från ån. Provtagning med hink eller bägare 
på skaft gjordes vid lokalerna som var vid broar: Klastorp, Islandsbron samt 
Flottsundsbron (frånsett första provtagningen då prov togs vid åkanten en liten bit 
bort från Flottsundsbron). Vid lokalerna Librobäck och Lundellska IP samlades prov 
intill åkanten. Vid de lokalerna användes spett för att göra hål på isen de gånger då 
Fyrisån var istäckt.   

Snöproverna var störda prover och de samlades in i plastpåsar. Proverna togs 
vid Bärbyleden. Proverna togs på avstånden 2,5, 5, 10, 20 och 100 meter från vägen 
för att man skulle kunna se hur långt från vägen anjonerna spridit sig. Då proverna 
togs lite sent på säsongen hade snön hunnit bli mer kompakt och snön intill 
vägkanten hade smält och lagt sig längre ner i diket intill vägen. Snön var isig i 
konsistensen.  

Under snöprovtagningen och majoriteten av vattenprovtagningarna 
insamlades dubbletter av prover. Detta gjordes för att kunna få mer säkerhet i 
analysresultaten och variabiliteten som kan orsakas av provtagning.  

 
3.3 Kemiska analyser 
 
För att ta fram kemiska data över de olika anjonerna i vattnet genomfördes 
konduktivitet-, alkalinitet- och jonkromatografianalyser. Konduktivitetsanalyserna 
visade hur mycket joner som fanns i vattenprovet (notera att både anjoner och 
katjoner analyserades i denna metod). Alkalinitetsanalyserna gav ett mått på vattnets 
buffringsförmåga mot vätejoner. För att få en fullständig bild av alla anjoner i 
vattenproverna utfördes jonkromatografianalyser.  

Efter varje provtagning filtrerades 15 ml av vattenproverna ner i provrör för att 
sedan frysas in och analyseras när alla provtagningarna var färdiga. På resterande 
del av vattenprov utfördes konduktivitets- och alkalinitetsmätningar. Dessa analyser 
gjordes efter varje provtagningstillfälle. Konduktivitetsmätningar gjordes med mätaren 
”Thermo Orion modell 115 A+”. NaCl användes som standardlösning vid 
kalibreringen av mätaren.  
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Figur 4. Konduktivitetsmätning   
Fotograf: Sara Doverfelt, 2013             

  
Alkalinitetsmätningarna gjordes med titrering. Vid titreringen användes 0,005 M 
H2SO4 (svavelsyra) och indikatorlösning. Tio ml vattenprov och 100 µl 
indikatorlösning titrerades med svavelsyra tills färgomslag. Provet gick från att vara 
grönt i färgen till att bli rosa. När vattnet blev rosa var titreringen klar. Volym använd 
svavelsyra antecknades för att sedan kunna räkna ut alkaliniteten i provet.  

Jonkromatografi användes för att analysera halten anjoner i vattenproverna. 
Jonkromatografen var av modell Metrohm 850 Professional IC.  
Vid analysen användes filtrerade vatten- och snöprov (som hade fått smälta). Några 
ml vattenprov sögs upp av jonkromatografen. En ”analytical column” (kolonn) 
användes för att separera de olika anjonerna. Jonerna hölls kvar i kolonnen (som var 
positivt laddad) för att sedan frigöras vid olika tidpunkter av eluenten 
Na2CO3/NaHCO3. När de olika anjonerna frigjordes var beroende av deras laddning. 
De olika jonkoncentrationerna registrerades efter att de frigjorts av eluenten. Ett prov 
tog cirka 20 minuter att analysera. 
 

 
Figur 6 Jonkromatografen   
Fotograf: Sara Doverfelt, 2013 

Figur 7 Jonkromatografen, insidan 
Fotograf: Sara Doverfelt, 2013                    

Figur 5. Alkalinitetsmätning  
Fotograf: Sara Doverfelt, 2013 
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3.4 Tidigare vattenkemidata från SLU och vattennivådata från 
institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet 
 
Vattenkemidata från Fyrisån har samlats in inom ramen för samordnad svensk 
miljöövervakning på uppdrag av HaV (Havs- och Vattenmyndigheten) och har 
hämtats från datavärdskapet för sjöar och vattendrag vid SLU. Vattenproverna från 
Fyrisån har samlats in av SLU en gång i månaden sedan år 1958. I vattenkemidata 
som hämtats från SLUs databank kunde bland annat konduktivitet, alkalinitet och 
olika jonkoncentrationer läsas av. Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala 
universitet har data om vattennivån i Fyrisån vid Islandsfallet.  Med dessa data har 
det kunnat läsas av när vårfloden inföll varje år. Data för vattennivån finns från och 
med år 2001.  

I detta arbete gjordes en jämförelse mellan data från SLUs databank för 
vattenkemi och vattenståndsdata från institutionen för geovetenskaper vid Uppsala 
universitet. 
 

4. Resultat 
 

4.1 Historiska data från SLUs datavärdskap 
 
I konduktivitetsdata hämtat från SLUs databank, som har samlats in inom ramen för 
samordnad svensk miljöövervakning på uppdrag av HaV, ser man i figur 8 att 
konduktiviteten är generellt högre vid Flottsund än Klastorp. Årsmedelvärdet för 

konduktiviteten mellan år 2000 och 2012 är vid Klastorp runt 40 mS/m = 400 µS/cm 

och årsmedelvärdet för konduktiviteten mellan år 2000 och 2012 är vid Flottsund runt 
47 mS/m = 470 µS/cm. De blå pilarna används för att illustrera när vårfloden har 
infallit. Data för vårflodens infallande kommer från institutionen för geovetenskaper 
vid Uppsala universitet. I samband med vårfloden sker en minskning av 
konduktiviteten. Detta syns väldigt tydligt år 2002, 2003, 2004, 2006, 2010 och 2011. 
Efter att vårfloden har infallit ökar konduktiviteten igen.  
 

 
Figur 8. Konduktivitetsdata. Konduktivitetsdata har samlats in inom ramen för samordnad 
svensk miljöövervakning på uppdrag av HaV och är hämtade från datavärdskapet för sjöar 
och vattendrag vid SLU (2013). De svarta staplarna är konduktiviteten vid Flottsund och de 
röda staplarna är konduktiviteten vid Klastorp. De blå pilarna har lagts till för att illustrera 
vårfloden varje år. Data för vårflodens infallande kommer från institutionen för 
geovetenskaper vid Uppsala universitet.  
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I figur 9 visas vattenkemidata hämtade från SLUs databank. Figuren visar hur 
kloridhalt, sulfathalt, natriumhalt, alkalinitet och konduktivitet vid Flottsund varierar 
under år 2003. Det syns i figur 9 att natrium- och kloridhalterna har jämförbara 
koncentrationer. Dessutom följer dessa konduktiviteten. Alkaliniteten följer också 
konduktiviteten relativt väl. I figur 9 visas även sulfathalterna under året och det går 
att konstatera att de inte följer konduktiviteten.  
 

 
Figur 9. Jonhalter, konduktivitet och alkalinitet. Vattenkemidata har samlats in inom ramen 
för samordnad svensk miljöövervakning på uppdrag av HaV och är hämtade från 
datavärdskapet för sjöar och vattendrag vid SLU (2013). Halter av klorid, sulfat, natrium, 
alkalinitet samt konduktivitet vid Flottsund under år 2003.  

4.2 Väderdata för vinter- och vårsäsongen 2013 
 
Figur 10 visar hur nederbörden och dygnsmedeltemperaturen i luften varierar under 
vinter- och vårsäsongen 2013 i Uppsala. Data i figur 10 är meteorologiska data 
hämtat från institutionen för geovetenskaper vid Uppsala Universitet. Figur 10 visar 
att medeltemperaturen under dagarna mellan den 1/1-13 och 1/4-13 var under 0 
grader Celsius. I början av april börjar temperaturen att öka stadigt. Efter den 11 april 
förekommer det ingen medeltemperatur/dygn under 0 grader Celsius. 
Nederbördsmätningarna har varit manuellt och automatiskt registrerade. De 
automatiska mätningarna har skett direkt i mätaren och de manuella mätningarna har 

gjorts klockan 7 varje morgon. När temperaturen har varit under 1-2 °C räknar man 

med att nederbörden registrerats som snö och vid temperaturer över 2 °C har 

nederbörden varit regn. Figur 10 visar att det var väldigt lite nederbörd mellan den 
19/2 och den 13/4. Mellan den 13/4 och den 23/4 förekom större mängder nederbörd 

och eftersom temperaturen var över 2 °C föll nederbörden som regn.  
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Figur 10. Nederbörds- och lufttemperaturdata under vintern och våren år 2013 hämtad från 
institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Figuren visar på den vänstra axeln 
staplar med nederbörden i mm/dygn. Den röda linjen i figuren visar dygnsmedeltemperaturen 
i luften.  

4.3 Vattenstånd vid Islandsbron under vinter- och vårsäsongen 2013 
 
Figur 11 visar vattenståndsdata och vattnets konduktivitet vid Islandsbron. 
Vattenståndsdata är insamlat av institutionen för geovetenskaper vid Uppsala 
universitet och vattnets konduktivitet är värden från den egna provtagningen. 
Konduktiviteten för de egna vattenproven är illustrerade i figur 11 som röda streck (se 
avsnitt 4.4.1). Det som syns i grafen är att vattennivån sjunker kontinuerligt (bortsett 
från några få toppar i slutet av januari) från januari till april. Runt den 14 april börjar 
vårfloden och vattennivån når sitt maxvärde den 20 april. Efter den 20 april sjunker 
vattennivån oavbrutet. 
 

 
Figur 11 Vattennivå och vattnets konduktivitet vid Islandsbron mellan datumen 1/1-2013 och 
24/5-2013. Vattennivådata i figuren kommer från institutionen för geovetenskaper, Uppsala 
Universitet. Mätningarna har gjorts vid Islandsfallets tröskel. Det blå i figuren är vattennivån 
och de röda staplarna visar konduktivitetsdata från egen provtagning.  
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4.4 Resultat av vatten- och snöprovanalyser 
 
4.4.1 Elektrisk konduktivitet 
 
Konduktivitetsmätningar gjordes efter varje provtagningstillfälle. Från och med den 15 
mars började dubbletter av vattenprov samlas in för att resultaten skulle bli säkrare. 
Vattenproven för datum efter den 15 mars har därför delats upp i nummer 1 och 
nummer 2. Resultaten av konduktivitetsmätningarna har sammanställts i figur 12 och 
figur 13 nedan. Figur 12 visar hur konduktiviteten varierar mellan de olika lokalerna 
vid provtagningstillfällena.  De lägsta konduktivitetsvärdena vid varje provtillfälle är 
oftast vid Klastorp som är den nordligaste lokalen. Vid de två lokalerna som ligger 
nedströms efter Klastorp (Librobäck och Islandsbron) är konduktivitetsvärdena 
relativt jämna och har ungefär samma värden. Efter Islandsbron, vid Lundellska IP, 
ökar konduktiviteten vid de flesta av provtagningstillfällena. Lokalen nedströms 
Lundellska (Flottsundsbron) har också höga konduktivitetsvärden. Den 19 april, då 
vårfloden kulminerade, ligger alla konduktivitetsvärdena väldigt nära varandra.  
 

Figur 12 Konduktivitetsmätningar utförda efter varje provtagningstillfälle under vinter- och 
vårsäsongen 2013. Figuren visar hur konduktiviteten ändras mellan de olika 
provtagningslokalerna.  

I figur 13 redovisas hur konduktiviteten varierar under säsongen, från den 25 januari 
till den 14 maj 2013. I figuren syns det tydligt att Lundellska IP och Flottsundsbron 
har de högsta konduktivitetsvärdena. Konduktiviteten ökar generellt längre in i 
säsongen för att sedan minska drastiskt vid alla lokaler den 19 april. Efter vårfloden 
ökar konduktiviteten men den är inte lika hög som den var innan den 19 april.  
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Figur 13 Konduktivitetsmätningar gjorda efter varje provtagningstillfälle under vinter- och 
vårsäsongen 2013. Figuren visar hur konduktiviteten för de olika lokalerna ändras efter 
provtagningsdatum. 

4.4.2 Alkalinitet 
 
Alkalinitetsmätningar har gjorts på vattenproverna sedan provtagningen den 8 mars. 
Alkaliniteten mättes på ett av duplikaten från lokalerna Klastorp, Islandsbron och 
Flottsundsbron. I figur 14 redovisas det hur alkaliniteten varierar mellan Klastorp, 
Islandsbron och Flottsundsbron. Alkaliniteten är högre vid Klastorp och Islandsbron 
än vad den är vid Flottsund.  
 

 
Figur 14. Alkalinitetsmätningar av prover från Klastorp, Islandsbron och Flottsundsbron under 
vinter- och vårsäsongen 2013. I figuren syns det hur alkaliniteten varierar mellan de olika 
lokalerna.  

Figur 15 visar hur alkaliniteten varierar mellan provtagningstillfällena under vinter- 
och vårsäsongen 2013. Alkaliniteten är likt konduktiviteten högre innan den 19 april, 
för att minska vid provtagningen den 19 april och sedan öka något den 14 maj.  
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Figur 15 Alkalinitetsmätningar av prover från Klastorp, Islandsbron och Flottsundsbron under 
vinter- och vårsäsongen 2013. I figuren syns det hur alkaliniteten varierar vid lokalerna under 
säsongen.  

4.4.3 Anjoner 
 
Jonkromatografianalyser har gjorts på alla insamlade vatten- och snöprover för att 
fastställa anjonhalterna. Samtliga halter av analyserade anjoner redovisas i appendix 
II. I figur 16 och 17 visas halterna klorid vid provtagningsplatserna och 
provtagningstillfällena. I figur 16 syns det att koncentrationen klorid ökar markant 
efter Islandsbron vid alla provtagningsdatum förutom den 19 april. Den 19 april är 
kloridkoncentrationerna som lägst av alla datum och varierade inte mycket mellan 
provplatserna. Detta syns även i figur 12 där konduktiviteten redovisas. 
Kloridhalterna i figur 17 ökar innan vårflod för att sedan minska drastiskt under dess 
infallande och sedan öka igen när flödena minskat.  
 

 
Figur 16. Halter klorid vid provtagningsplatser. 
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Figur 17. Kloridhalter under vinter- och vårsäsongen. Det samlades in dubbletter av 
vattenprov från och med den 8 mars. Figuren visar medelvärden mellan dessa. 

Figur 18 och 19 visar hur sulfat- och nitrathalterna varierar under våren och vintern år 
2013. Sulfathalterna ökar något innan vårfloden, minskar i samband med vårfloden 
och ökar sedan när kulmen på vårfloden passerat. Nitrathalterna varierar under 
vintern och våren (se figur 19). Det sker inte någon tydlig minskning eller ökning i 
samband med vårflod.  
 

 
Figur 18. Sulfathalter under vinter- och vårsäsongen. Det samlades in dubbletter av 
vattenprov från och med den 8 mars. Figuren visar medelvärden mellan dessa. 
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Figur 19. Nitrathalter under vinter- och vårsäsongen. Det samlades in dubbletter av 
vattenprov från och med den 8 mars. Figuren visar medelvärden mellan dessa. 

Figur 20 visar kloridhalter i snö efter antal meter från Bärbyleden. Proverna samlades 
in den 15 mars år 2013. Det som är viktigt att notera är att snön hade vid detta datum 
börjat smälta och snön närmast vägen hade hunnit smälta bort. Den snö som var 
kvar fanns på ett avstånd av 2,5 meter från vägen.  

Halterna klorid minskar med ökat avstånd från väg. Dock har proverna 2,5 
meter från vägen lägre kloridhalt än proverna 5 meter från vägen.  
 

 
Figur 20. Kloridhalter i snö efter antal meter från Bärbyleden. Provtagning 15/3. Det 
samlades in dubbletter av snöprov. Figuren visar medelvärden mellan dessa.  
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5. Diskussion  
 
Syftet med arbetet var att undersöka hur vattenkemin i Fyrisån förändras före, under 
och efter snösmältningen. Det kommer i detta avsnitt att diskuteras om det finns 
något synligt samband mellan konduktivitet, alkalinitet, anjonkoncentrationer och 
vårfloden. Det kommer dessutom att undersökas hur vattenkemin varierar mellan 
provlokalerna, längs med Fyrisån.  
 

5.1 Vattenkemi under vintern och våren år 2013 
 
År 2013 började vårfloden i Fyrisån den 13 april. Detta syns tydligt i figur 11 som 
visar vattennivån vid Islandsfallet. Figur 11 visar även att vårfloden kulminerade den 
20 april. Då ett antal provtagningar skett under vinter och våren kan vattenkemin 
studeras innan, under och efter vårfloden.  

Konduktiviteten i Fyrisån ökar under våren, men i samband med vårfloden 
sjönk den drastiskt (se figur 13). Efter vårfloden ökade konduktiviteten. Både sulfat- 
och kloridhalterna (se figurerna 17 och 18) följer samma mönster, att de ökar innan 
vårflod för att sedan sjunka kraftigt under vårfloden. Detta är rimligt då konduktivitet, 
som mäter elektrisk ledningsförmåga, är beroende av jonkoncentrationerna. Dock 
följer inte nitratkoncentrationerna samma mönster (se figur 19). Nitrathalterna 
varierar under vinter och vår. Det syns ingen koppling mellan vårflod och nitrathalt.  
Att jonhalterna för klorid följer konduktiviteten syns även i vattenkemidata hämtad 
från SLUs databank (se figur 9). De egna proverna visar en koppling mellan sulfat 
och konduktiviteten men i vattenkemidata från SLU (figur 9) följer 
sulfatkoncentrationerna ej konduktiviteten under övriga delar året. Därför kan det inte 
göras någon koppling mellan dessa från de egna proverna då de bara skett under en 
begränsad period.  

Även alkaliniteten minskar under vårfloden (se figur 15). I undersökningar 
gjorda av Löfgren (2000) visades det att i mindre vattendrag som belastats av saltat 
vägdagvatten kan det uppkomma surstötar i samband med vårflod på grund av 
jonutbyte i mark. Alltså kan alkaliniteten i vattendrag påverkas och därigenom 
minska. I de egna provresultaten ser man att alkaliniteten började minska innan 
vårfloden. Om man även ser i figur 10 så visar den att lufttemperaturen fram till 
vårfloden är väldigt låg. Därför är det antagligen fortfarande tjäle under denna period 
och det är inte så troligt att någon form av jonutbyte med vägvattnet kunnat ske i 
marken. Något annat måste ha orsakat sänkningen i alkaliniteten. I och med att 
konduktiviteten, anjonkoncentrationerna och alkaliniteten minskar under vårfloden 
måste det ske en utspädning med smältvatten i samband med de höga 
vattenflödena. I SLUs konduktivitetsdata som visas i figur 8 syns även att det sker en 
minskning i konduktivitet i samband med vårfloden.  

Klorid- och sulfatkoncentrationerna ökar innan vårfloden men det är svårt att 
säga om detta är en effekt av att vägsaltning sker i Uppsala eller om minskning av 
vattennivå och vattenflöde leder till att koncentrationerna ökar.  
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5.2 Vattenkemin genom Uppsala stad 
 
För att se hur vattenkemin förändras genom Uppsala stad har provtagning skett vid 
flera ställen längs Fyrisån. I figur 12 visas konduktiviteten vid de olika provlokalerna 
och vid nästan alla provtillfällen sker en tydlig ökning av konduktiviteten genom 
Uppsala. Detsamma gäller för kloridkoncentrationerna (se figur 16). Den största 
ökningen av konduktiviteten och kloridhalten sker efter Islandsbron vid Lundellska IP. 
Detta stora tillskott kan bero på att Lundellska IP ligger nedströms Kungsängsverket 
och att jonutsläpp sker från reningsverket. Vid lokal Flottsund var konduktiviteten 
lägre än Lundellska IP vid vissa tillfällen och högre vid andra. Att konduktiviteten 
varierar vid Flottsundsbron kan bero på att Sävjaån mynnar i Fyrisån mellan dessa 
lokaler, se figur 3. Salthalter i vattnet från Sävjaån kan därför påverka vattenkemin 
vid Flottsundsbron.  

I figur 14 visas det hur alkaliniteten varierar mellan lokalerna Klastorp, 
Islandsbron och Flottsund. Figuren visar att alkaliniteten minskar genom Uppsala. 
Den kraftigaste minskningen av alkaliniteten sker efter Islandsbron. Därför måste 
utsläpp av vätejoner ske eller så har Fyrisåns vatten spätts ut med vatten av låg 
alkalinitet mellan dessa lokaler. 
 

5.3 Snökemin vid Bärbyleden 
 
I figur 20 visas det hur kloridhalten varierar med ökat avstånd från väg. Det man ser i 
figur 20 är att kloridkoncentrationen närmast vägen är relativt låg. Efter att avståndet 
från vägen ökat till 5 meter ökar kloridhalten drastiskt för att sedan minska succesivt 
när avståndet från vägen ökar ytterligare. Detta är rimligt då snön närmast vägen bör 
innehålla mer vägsalt än snö längre bort från vägen. Dessutom hade snön närmast 
vägen hunnit smälta bort vilket kan förklara varför provet närmast vägen inte följer 
mönstret. 

Då det bevisligen sker ett tillskott av salt till snön vid vägen kan det vara något 
som man kanske ska ta hänsyn till vid hanterningen av smältvatten/dagvatten. 
Eftersom snö från saltade vägar kan påverka dels grundvatten och dels ytvatten kan 
det vara viktigt att se till att dessa ej påverkas.  

 
5.4 Felkällor 
 
Eventuella felkällor finns i både provtagningen och laborationerna. Vid de första 
vattenprovtagningarna togs ej några dubbletter av vattenprover. Det är därför mer 
säkerhet i proverna där det finns två prover från samma plats och datum. Vid 
provtagningen av snöproverna hade snön hunnit smälta till viss del. Snön närmast 
vägen var borta och hade smält nedåt i diket. Därför kan en del av föroreningarna 
från vägen som hamnat i snön hunnit transporteras iväg med smältvatten.  

Inför alla konduktivitetsmätningar behövde konduktivitetsmätaren kalibreras. 
En NaCl-lösning användes vid kalibreringen. Denna lösning återanvändes några 
gånger och kan därför ha blivit förorenad. Därför kan konduktivitetsvärdena mellan 
varje provtagning ligga lite fel i förhållande till varandra.  

Alkalinitetsmätningarna gjordes genom titrering med svavelsyra. Vid 
titreringen användes en indikatorlösning för att se när omslag i pH skedde. Omslaget 
skedde när lösningen bytte färg från grönt till rosa. När detta färgomslag sker är 
subjektivt och kan ha varierat något mellan proven.  
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Det samlades in duplikater av snöprover och vattenprover (från och med den 
15 mars). Duplikaten för konduktivitetsanalyserna hade väldigt liten skillnad. För varje 
provtillfälle stämde de 98,8-99,7 % överrens, vilket kan anses som väldigt bra. För 
anjonkoncentrationerna skiljde sig duplikaten något. Mellan de olika provtillfällena 
stämde vattenproverna mellan 57-96,5 % överens. Specifikt var det störst skillnad 
mellan dubbletterna för jonen Ox2-medan de andra anjondubbletterna hade mer 
likvärdiga resultat. Oxidduplikaten överrenstämde till 58 % och för de andra jonerna 
överrenstämde de till 82- 87 %. För de olika avstånden från vägen stämde 
snöprovernas dubbletter mellan 51-69 % överens för alla anjoner. Kloridhalterna i 
snöproverna stämde bäst överens då de hade ett snitt på 89 % mellan alla 
dubbletter. Det skiljde sig alltså mer mellan anjonerna än konduktiviteten och det kan 
därför anses vara en felkälla som kan påverka resultaten negativt.  
 

5.5 Vidare arbete 
 
Det skulle vara intressant att se hur vattenkemin ser ut under andra delar av året, när 
salterna från snön i Uppsala spridits ut i ån.  

Då det vid tidigare studier gjorda av Viklander (1996) har visats att snöns 
smältvatten innehåller till stor del lösta föroreningar finns det finns risk att 
föroreningar sprids till vattendrag. Dessutom visade studier gjorda av Reinosdotter 
och Viklander (2007) att högre halter av zink och koppar följde med smältvattnet från 
snö som utsatts för vägsalt än snö som ej utsatts för vägsaltning. Alltså skulle 
smältvattnet som når Fyrisån kunna föra med sig olika föroreningar och det vore 
därför intressant att även analysera föroreningshalten i ån.  

6. Slutsatser 
 
Det som kan konstateras efter att detta arbete skrivits är att det i samband med 
vårfloden sker en utspädning av anjoner i Fyrisån. Under vårfloden minskar även 
alkaliniteten. 

Anjonkoncentrationerna i Fyrisåns vatten ökar genom Uppsala stad. Den stora 
ökningen sker efter Uppsalas reningsverk, Kungsängsverket. 

Snön vid en väg som vägsaltas får ett tillskott på salt. Snön närmast vägen 
innehåller högst kloridkoncentrationer.  
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7. Tackord 
 

Ett stort tack till min handledare Roger Herbert som har hjälpt mig under arbetets 

gång. Han har hjälpt mig vid provtagningar och analyser av prover. Inte minst ställde 

han upp och skjutsade mig vid de första provtagningarna då temperaturerna var 

väldigt låga och Fyrisån var täckt av ett tjockt lager is.   

Tack till Carmen Vega Riquelme som har hjälpt mig vid jonkromatografianalyser av 

vatten- och snöprover.  

Tack till min familj som har med råd och stöd hjälpt mig med mitt arbete.  
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10. Appendix 

Appendix I 

 

Tabell 1 Konduktivitetsmätningar (i enheten µS/cm) 

 
Datum Provnummer* Klastorp Librobäck Islandsbron Lundellska IP Flottsundsbron 

 
2013-01-25 

 

576,63 439,89 571,47 691,44 565,02 

 
2013-02-15 

 

606,3 634,68 606,3 700,47 661,77 

 
2013-03-08 prov 1 566,68 601,4 580,32 636,12 662,16 

 
prov 2 570,4 - - 633,64 663,4 

 
2013-03-25 prov 1 642,32 - 643,56 746,48 756,4 

 
prov 2 638,6 - 647,28 747,72 765,08 

 
2013-04-05 prov 1 636,12 639,84 633,64 719,2 730,36 

 
prov 2 637,36 637,36 631,16 717,96 731,6 

 
2013-04-10 prov 1 641,08 639,84 641,08 783,68 686,96 

 
prov 2 642,32 638,6 642,32 778,72 689,44 

 
2013-04-19 prov 1 252,96 255,44 259,16 265,36 275,28 

 
prov 2 255,44 256,68 261,64 264,12 267,84 

 
2013-05-14 prov 1 396,8 396,8 462,08 472,32 486,4 

 
prov 2 390,4 395,52 455,68 485,12 487,68 

*provtagningar efter 2013-03-08 har dubbletter av vattenprover insamlats.  

 

 

 

Tabell 2 Alkalinitetsmätningar (i enhet mg/l HCO3
-) 

 
Provtagningsplats 2013-03-08 2013-03-25 2013-04-05 2013-04-10 2013-04-19 2013-05-14 

 
Klastorp 162,87 172,02 166,53 164,09 63,44 98,82 
 
Islandsbron 170,19 176,29 154,94 154,33 65,88 102,48 
 
Flottsundsbron 149,45 162,87 147,62 132,98 60,39 95,77 
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Appendix II 

Tabell 3 Jonkromatografianalyser av snöprover i mg/liter 

 
Prov F- Cl- Br- NO3

- SO4
2- Ox2- 

snö 2013-03-15 1a (2,5 m från väg)  0,28 10,27 0,01 0,09 1,87 0,12 

snö 2013-03-15 1b (2,5 m från väg)  0,17 11,35 0,00 0,11 0,90 0,07 

snö 2013-03-15 2a (5 m från väg) 0,05 20,56 0,02 0,96 0,80 0,01 

snö 2013-03-15 2b (5 m från väg) 0,11 15,76 0,00 0,43 0,60 0,03 

snö 2013-03-15 3a (10 m från väg) 0,07 11,98 0,05 0,73 0,62 0,04 

snö 2013-03-15 3b (10 m från väg) 0,10 12,27 0,00 0,89 0,64 0,03 

snö 2013-03-15 4a (20 m från väg) 0,14 7,84 0,04 0,85 0,51 0,01 

snö 2013-03-15 4b (20 m från väg) 0,07 8,38 0,00 0,81 0,56 0,01 

snö 2013-03-15 5a (100 m från väg) 0,03 1,77 0,17 0,73 0,40 0,00 

snö 2013-03-15 5b (100 m från väg) 0,08 2,05 0,02 1,11 0,57 0,00 

 

Tabell 4 Jonkromatografianalyser av vattenprover i mg/liter 

Prov F- Cl- Br- NO3
- SO4

2- Ox2- 

Klastorp 2013-01-25 0,50 18,43 0,02 6,94 45,36 0,08 

Librobäck 2013-01-25 0,46 13,38 0,11 4,78 31,33 0,01 

Islandsbron 2013-01-25 0,33 11,30 0,06 3,92 23,22 0,10 

Lundellska IP 2013-01-25 0,74 54,87 0,17 10,29 47,49 0,09 

Flottsundsbron 2013-01-25 0,55 24,21 0,11 5,68 32,01 0,18 

Klastorp 2013-02-15 0,69 23,00 0,12 6,84 50,42 0,08 

Librobäck 2013-02-15 1,88 26,86 0,12 7,49 53,88 0,05 

Islandsbron 2013-02-15 1,04 26,05 0,12 7,28 52,14 0,08 

Lundellska IP 2013-02-15 0,74 69,03 0,25 11,36 62,28 0,10 

Flottsundsbron 2013-02-15 0,57 49,31 0,21 9,07 57,65 0,01 

Klastorp 1 2013-03-08 0,48 18,70 0,04 3,66 31,00 0,11 

Klastorp 2 2013-03-08 0,80 34,62 0,25 7,67 60,34 0,15 

Librobäck 2013-03-08 0,84 31,07 0,11 6,69 51,15 0,29 

Islandsbron 2013-03-08 0,71 28,83 0,12 5,81 46,53 0,05 

Lundellska IP 1 2013-03-08 0,76 57,62 0,13 8,08 60,52 0,12 

Lundellska IP 2 2013-03-08 0,63 48,88 0,15 6,76 50,35 0,07 

Flottsundsbron 1 2013-03-08 0,65 77,99 0,25 11,13 72,68 0,17 

Flottsundsbron 2 2013-03-08 0,65 64,17 0,23 8,88 58,09 0,03 

Klastorp 1 2013-03-25 0,84 35,66 0,16 8,21 64,16 0,11 

Klastorp 2 2013-03-25 0,73 28,78 0,14 6,48 50,09 0,12 

Islandsbron 1 2013-03-25 1,01 43,74 0,19 10,10 73,24 0,16 

Islandsbron 2 2013-03-25 0,64 26,92 0,13 5,89 44,33 0,08 

Lundellska IP 1 2013-03-25 1,06 85,29 0,22 13,13 62,20 0,08 

Lundellska IP 2 2013-03-25 1,14 81,99 0,27 12,50 62,70 0,11 
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Flottsundsbron 1 2013-03-25 0,65 84,01 0,31 13,10 70,91 0,08 

Flottsundsbron 2 2013-03-25 1,16 104,33 0,43 16,53 86,31 0,12 

Klastorp 1 2013-04-05 0,59 30,65 0,18 6,30 46,61 0,08 

Klastorp 2 2013-04-05 0,54 36,77 0,15 7,81 57,22 0,14 

Librobäck 1 2013-04-05 0,85 51,79 0,22 10,79 75,18 0,12 

Librobäck 2 2013-04-05 0,87 41,87 0,18 8,48 60,49 0,11 

Islandsbron 1 2013-04-05 0,67 39,52 0,32 8,42 53,17 0,09 

Islandsbron 2 2013-04-05 0,54 38,23 0,15 8,11 54,15 n.d 

Lundellska IP 1 2013-04-05 0,77 78,07 0,23 13,46 67,75 0,06 

Lundellska IP 2 2013-04-05 0,63 70,44 0,24 12,10 58,18 0,04 

Flottsundsbron 1 2013-04-05 0,71 69,53 0,23 10,67 57,06 0,03 

Flottsundsbron 2 2013-04-05 0,73 74,57 0,24 11,62 62,66 0,07 

Klastorp 1 2013-04-10 0,63 39,14 0,16 9,09 66,47 0,13 

Klastorp 2 2013-04-10 0,68 39,59 0,17 9,20 65,69 0,12 

Librobäck 1 2013-04-10 0,56 35,33 0,15 7,97 54,93 0,07 

Librobäck 2 2013-04-10 0,57 31,78 0,12 7,05 51,04 0,05 

Islandsbron 1 2013-04-10 0,89 44,75 0,14 10,31 68,48 0,11 

Islandsbron 2 2013-04-10 0,64 35,65 0,17 8,14 52,57 0,08 

Lundellska IP 1 2013-04-10 0,75 95,97 0,31 15,62 73,12 0,01 

Lundellska IP 2 2013-04-10 0,72 95,23 0,33 15,35 72,63 0,07 

Flottsundsbron 1 2013-04-10 0,82 91,61 0,40 18,27 88,06 0,07 

Flottsundsbron 2 2013-04-10 0,92 80,49 0,33 15,77 77,58 0,09 

Klastorp 1 2013-04-19 0,20 4,53 0,01 8,01 8,72 0,08 

Klastorp 2 2013-04-19 0,21 4,52 0,02 7,95 8,59 0,01 

Librobäck 1 2013-04-19 0,32 8,12 0,03 13,92 21,91 0,14 

Librobäck 2 2013-04-19 0,20 4,84 0,02 8,10 9,07 0,07 

Islandsbron 1 2013-04-19 0,36 9,30 0,04 15,93 22,97 0,20 

Islandsbron 2 2013-04-19 0,35 10,21 0,04 17,39 25,31 0,17 

Lundellska IP 1 2013-04-19 0,20 5,86 0,02 8,44 9,24 0,08 

Lundellska IP 2 2013-04-19 0,25 6,71 0,01 9,76 13,93 0,11 

Flottsundsbron 1 2013-04-19 0,22 8,63 0,02 8,28 11,55 0,04 

Flottsundsbron 2 2013-04-19 0,20 8,43 0,03 8,15 11,37 0,00 

Klastorp 1 2013-05-14 0,49 17,41 0,09 5,69 35,43 0,02 

Klastorp 2 2013-05-14 0,44 15,31 0,08 4,93 32,71 0,02 

Librobäck 1 2013-05-14 0,53 21,76 0,11 7,10 41,93 n.d 

Librobäck 2 2013-05-14 0,56 21,40 0,11 6,93 40,86 0,02 

Islandsbron 1 2013-05-14 0,41 13,90 0,07 4,26 29,03 0,02 

Islandsbron 2 2013-05-14 0,41 16,07 0,05 5,00 31,24 0,01 

Lundellska IP 1 2013-05-14 0,74 31,65 0,14 7,67 42,42 0,02 

Lundellska IP 2 2013-05-14 0,63 34,81 0,15 8,52 43,00 0,01 

Flottsundsbron 1 2013-05-14 0,55 42,98 0,18 10,33 48,46 0,00 

Flottsundsbron 2 2013-05-14 0,50 35,79 0,15 8,37 38,81 0,02 

*n.d. = not detected       
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