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Källor har under århundraden spelat en viktig roll i människors liv 
genom behovet av vattenförsörjning, vid val av plats för att bosätta 
sig och inom folkloristiken. Källors förekomst styrs av var och hur 
de uppträder; t ex i vilken sorts jordart utströmningen sker. Den 
geografiska och geologiska närkemin påverkar källvattenkemin. I 
detta projekt undersöktes källor i Lagga socken, Knivsta kommun. 
Källvattenprover samlades in för analys av vattenkemin. En kort 
tidsserie under våren 2014 för temperatur och konduktivitet 
upprättades. Källorna delades in i fyra större grupper efter hur de 
ligger i landskapet och efter deras kemiska egenskaper: 1) Källor 
som kommer upp genom leran i dalgången, 2) källor som ligger i 
kanten av lerslätten, 3) källor som ligger i morän och 4) i 
storblockig morän. Efter analys visas att källor nära och i 
dalgången har högre jonhalt än de källor som ligger i moränen, 
uppe i skogarna. Vid en jämförelse med tidigare mätdata ser man 
att temperatur och konduktivitet är stabilare i källor som kommer ut 
i den leriga dalgången än i moränkällorna. 
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Abstract  
For centuries, springs have played a significant role in our society as water supplies, 
reasons for where to settle down, and in folklore. There are different reasons why 
and where a spring forms, e.g. in what kind of soil it has its outflow. Geographic and 
geochemical surroundings have an influence on spring-water quality. 

For this project some of the springs in the Lagga perish, Knivsta 
municipality, Sweden, were selected for a closer study. Water samples were 
collected from springs for analysis. A short-term study was performed of temperature 
and conductivity changes during spring 2014. The investigated springs of this project 
were divided into four major groups according to their location in the landscape and 
their chemical properties: 1) springs that have their outflow in clay in valley bottoms, 
2) springs that lie in the transition between glacial till soil and clay, 3) springs in till 
soil, and 4) springs in till soil with large boulders. Analyses show that the ion content 
in spring-water is higher in the valley than in the surrounding forest tills. Together with 
previous data it is shown that temperature and conductivity are more stable in the 
springs in the valley clay than in the uphill springs in till. 
 

 
Sammanfattning 

Källor har under århundraden spelat en viktig roll i människors liv genom behovet av 
vattenförsörjning, vid val av plats för att bosätta sig och inom folkloristiken. Källors 
förekomst styrs av var och hur de uppträder; t ex i vilken sorts jordart utströmningen 
sker. Den geografiska och geologiska närkemin påverkar källvattenkemin. I detta 
projekt undersöktes källor i Lagga socken, Knivsta kommun. Källvattenprover 
samlades in för analys av vattenkemin. En kort tidsserie under våren 2014 för 
temperatur och konduktivitet upprättades. Källorna delades in i fyra större grupper 
efter hur de ligger i landskapet och efter deras kemiska egenskaper: 1) Källor som 
kommer upp genom leran i dalgången, 2) källor som ligger i kanten av lerslätten, 3) 
källor som ligger i morän och 4) i storblockig morän. Efter analys visas att källor nära 
och i dalgången har högre jonhalt än de källor som ligger i moränen, uppe i 
skogarna. Vid en jämförelse med tidigare mätdata ser man att temperatur och 
konduktivitet är stabilare i källor som kommer ut i den leriga dalgången än i 
moränkällorna. 
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1. Inledning   
Källor har sedan lång tid tillbaka fascinerat människan. De förekommer i mytologier 
och sagor, och har sedan antiken varit viktiga för människan. Förutom att källorna ger 
det livsnödvändiga vattnet har man under lång tid trott att vattnet från källor har haft 
en helande kraft, som fått svaga och sjuka att tillfriskna och, att ”världen skulle gå 
under när källorna sinar” (citat ur isländska sagan Eddan, från Hult (2012)). Källor 
kan ha tilldelats egenskaper bland annat beroende på i vilket vädersträck de mynnar. 
Vid nordligt utflöde sägs en gudomlig kraft ha verkat på platsen och att källan därmed 
skulle ha en helande kraft. Offerkällor och önskekällor har också varit betydelsefulla. 
Människor har under lång tid rest från fjärran trakter till vissa källor och stora fester 
anordnades vid källor ända fram till mitten av 1800-talet (Hult, 2012). Idag har inte 
källorna kvar sin forna betydelse, men det finns fortfarande varumärken som 
marknadsför sig med att deras produkter kommer ifrån hälsokällor.   
 En källa (kallkälla) definieras enligt Nationalencyklopedin (2014a) som 
”samlad utströmning av grundvatten ur marken, eller vattensamling som uppstår vid 
en plats där sådan utströmning sker”. Gert Knutsson förklarar i Källor i Sverige 
(Knutsson, 2012a) en källa som ”ett distinkt utflöde av grundvatten ur jord eller berg 
och den vattensamling med avrinning, som ofta förekommer vid ett sådant flöde” och 
i Grundvatten, teori och tillämpning (Knutsson & Morfeldt, 1993), tillsammans med 
Morfeldt, som; ”utflöde koncentrerat till en punkt”.   
 Källor har varit ytterst viktiga för vattenförsörjningen på landsbygden. Det 
var en viktig faktor när man valde plats för bosättning, då källor kan ge gott och svalt 
vatten året om. På kartor från 1800 talet kan man se att källor är väl markerade. En 
del källor var mycket viktiga för vattenförsörjningen av hela byar och blev därmed en 
samfällighet. Källor vid betesmarker var centrala för att ge boskapen tillräckligt med 
vatten under betet ute i ängs- och skogsmarker. Man kan se att under 
befolkningstillväxten under 1800-talet, kom torp och backstugor ofta till ute i mark där 
källor fanns nära till hands. Idag utnyttjas inte källornas kapacitet på samma sätt som 
förr eftersom man numera vanligen utvinner grundvatten genom pumpning ur 
brunnar. Många byar och vissa mindre samhällen har dock fortfarande sin 
vattenförsörjning från källor och vattensamlingar som tidigare grävts ut vid källor och 
som idag kan fylla andra funktioner, så som branddammmar (Knutsson, 2012a). 
 Det vanligaste skyddet för att bevara källor är att de klassas som fast 
fornlämning under Lag om kulturminnen (1988:950) eller som övriga kulturhistoriska 
lämningar i skogsmark som faller under Skogsvårdslagen, 30§ (1993). Eftersom 
källor inte fryser på vintern växer gärna sällsynta växter och mossor i deras närhet. 
Enligt Miljöbalken 7 kap, 11§, ”kan därför källor biotopskyddas” (Wiklander & 
Eriksson, 2012). Om källan ligger inom ett naturskyddsområde faller den automatiskt 
under miljöbalken, 7 kap 2 § (Wiklander & Eriksson, 2012). Skogsstyrelsen har 
upprättat föreskrifter, SKSFS 1993:2, för att ”skador på mark och vatten ska undvikas 
eller begränsas” (Skogsstyrelsen, 1993). Detta är dock endast allmänna råd. ”I 
praktiken är källorna mycket dåligt skyddade” (Wiklander & Eriksson, 2012) och 
kunskapen om förpliktelser, naturvärden och om var källor finns, i synnerhet i 
skogslandskapet, är liten.  
 Källor kan användas som indikatorer på grundvattenkvaliteten. Då 
grundvatten ofta används till dricksvatten, vilket är vårt viktigaste livsmedel, är det 
viktigt med god grundvattenkvalitet (Länsstyrelsen Stockholm, 2014). Provtagning i 
källor kan visa om det finns problem/möjligheter att utnyttja ett större 
grundvattenmagasin. 
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 Syftet med detta arbete var att kartlägga och klassificera ett antal utvalda 
källor inom ett geografiskt avgränsat område, Lagga socken, ca 15 km sydost om 
Uppsala, med avseende på bildningssätt och vattenkemi. Den övergripande frågan 
för arbetet är: På vilket sätt kan källvattnets kemi och temperatur och deras variation 
under året relateras till källans bildningssätt och tillrinningsområdets geologi? 
En detaljerad inventering av källor i Lagga, har gjorts av Rodhe (pers. medd. 2014) 
och utgör basunderlag för detta arbete, från vilket ett urval har gjorts. Egenskaper 
som studerades är temperatur, konduktivitet, pH, kemi och flöde, samt hur dessa 
källor ligger i naturen. Bakgrundsvärden för denna undersökning är temperatur, 
nederbörd, grundvattennivåer, topografi och geologi. 
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2. Bakgrund 
2.1 Hydrologi 
Grundvattenbildning är en del av det hydrologiska kretsloppet. För att grundvatten 
ska bildas krävs det nederbörd. Men det är inte all nederbörd som bildar grundvatten, 
det finns hinder på vägen, så som interception, avdunstning och upptag från växter. 
Med interception menas att nederbörden fastnar i trädkronorna och på så vis kan 
hinna avdunsta innan den når marken. Avdunstning kan också ske när nederbörden 
nått marken (Grip & Rodhe, 2009). För att bilda grundvatten krävs det att 
nederbörden infiltrerar i marken och rör sig ner, perkolerar, genom den 
vattenomättade zonen i marken, ned till grundvattenytan. Grundvattenytan definieras 
av att varje por i marken är fylld med vatten och därmed vattenmättad. Denna gräns 
är inte skarp, figur 1. Vattnet kommer nu att under inverkan av tyngdkraften, sträva 
efter, att röra sig mot den lägsta punkten i terrängen (Grip & Rodhe, 2009) 
 

 
Figur 1. Vattnets väg till grundvattnet (illustration Ingrid Beckholmen). 
 

2.2 Källor 
Källor bildas i utströmningsområden. Beroende på vattnets utflödesrörelse skiljer 
man på två typer av utflöde, diffust och distinkt. Med diffust utflöde menas att vattnet 
kommer ut längs en större yta och med ett distinkt utflöde menas att det kommer ut 
vid en koncentrerad punkt, en källa.  En källa kan vara varm eller kall. En varmkälla, 
även kallad termal, är varmare än medellufttemperaturen och det beror oftast på att 
det finns vulkanism i regionen (Knutsson, 2012b). I Sverige finns det bara kallkällor, 
och har ungefär samma temperatur som medeltemperaturen som luften (Knutsson & 
Morfeldt, 1993). För att klassificeras som kallkälla bör källans temperatur inte 

överstiga +10°C (Lundegårdh & Lundqvist, 1956). 

 Det finns olika orsaker till att källor uppstår. Den vanligaste orsaken är att 
det sker ett brott i terrängen, t ex att en sluttning övergår i flackare mark och därför 
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kommer grundvattnet i kontakt med markytan (figur 2a). Vidare kan vattenförande 
bergssprickor och vattenförande gränser mellan olika jordarter exponeras vid 
markytan (figur 2b, 2c). Källor kan också bildas då grundvattnet stängs inne i en 
sluten akvifer med övertryck, då vattnet via en passage till markytan kan strömma ut 
på grund av ett övertryck, en så kallad artesisk källa (figur 2d) (Knutsson & Morfeldt, 
1993). 

a b  

c d  
 

Figur 2. Olika sätt källor kan bildas på. a) Grundvattenytan når markytan i ett terrängbrott b) 
Vattenförande bergssprickor, c) Vattenförande lager över tätare jordart, d) Uppströmning 
genom ett tätande överliggande lager från ett magasin där grundvatten är under övertryck 
(Efter Knutsson 2012b, illustrerad av Gunilla och Ingrid Beckholmen). 
 

2.2.1 Klassificering av källor  
De källor som beskrivs nedan, kan ses vara relevanta för den här undersökningen. 
Andra typer av källor kan vara t ex kupolkällor (som bildas i kärr och gynnar 
torvtillväxt), karstkällor (kanaler som bildas i kalkberggrund genom kemisk utlösning), 
falska källor (vattensamlingar) och konstgjorda källor (som bildas på grund av 
människan). 

Många källor kommer ur morän, Sveriges vanligaste jordart. Morän är 
det material som slitits loss och malts ned av den senaste inlandsisens framfart och 
avlagrats direkt på berggrunden. Jordarten karaktäriseras av att den är osorterad och 
kan vara mycket hårt packad (Uppsala universitet, 1996), vilket medför att porerna 
ofta är små och jordarten har låg vattenföringsförmåga. Moränkällor kan uppstå 
genom något av de sätt som visas i figur 2, det vill säga vid foten av en höjd eller av 
vattenförande lager eller sprickor som kommer upp till markytan. Under året varierar 
grundvattennivån mycket i morän, vilket påverkar storleken på flödet. Under 
sensommaren, när grundvattennivån är som lägst, är även flödet som minst 
(Knutsson, 2012b).  
 I mer välsorterade jordarter med större kornstorlek, såsom sand och 
grus, är vattenledningsförmågan betydligt större. Porerna är större än i morän och 
har bättre kontakt med varandra, vilket underlättar vattnets strömning. Den mest 
omfattande avlagringen av denna typ är isälvsmaterial såsom rullstensåsar, 
deltaavsättningar och israndsbildningar. Ofta bildar isälvsmaterial stora 
grundvattenmagasin som kan ge stora källor med stabila flöden under året. 
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Temperaturen ligger tämligen stilla under året och salthalten är högre än vid ytliga 
grundvattensystem då uppehållstiden för grundvattnet här är längre (Knutsson, 
2012b). 
  Vid slutna akviferer står grundvattnet under ett övertyck. I jordprofilen 
finns det ett jämförelsevis tätt lager ovanpå ett vattenförande skikt och det täta lagret 
fungerar därmed som ett förslutande lock. Ofta är det lera eller silt, som ligger 
ovanpå ett grövre material, t ex lager av grus eller sand. De källor som bildas kallas 
artesiska och det är vanligt att dessa återfinns i dalar där grundvattentrycket byggs 
upp av att grundvattennivåerna på höjderna i omgivande landskap ligger högre än i 
dalgången. Vattnet kan då dyka upp som avrinning mitt i dalgången eller längs med 
dalgångens sidor. Trycket kan bli så påtagligt att grundvattnet börjar erodera sig upp 
genom det tätare lagret och på så vis bilda en förbindelse mellan det vattenförande 
lagret och markytan (Knutsson & Morfeldt, 1993). Källorna kan se ut som att de 
kokar, då utflödet är uppåtriktat och de partiklar som finns i vattnet ser ut att bubbla. 
Om tycket är högt källans och öppning liten, kan en fontän bildas, en så kallad 
springkälla (Knutsson, 2012b).  
 Sprickor och sprickzoner är viktiga för den hydrauliska konduktiviteten, 
förmågan att leda vatten, i berggrunden. Där vattnet kommer i dagen kan det bildas 
så kallade sprickkällor. Beroende på bergart har vattnet olika lätt att ledas genom 
berggrunden. Sedimentära bergarter såsom sandsten har generellt högre 
konduktivitet, medan täta bergarter såsom skiffer har en betydligt lägre konduktivitet. 
Vatten kan även röra sig i kontaktzonen mellan två bergarter då det bildas en naturlig 
gräns mellan dem och ett stabilt flöde kan upprättas (skiktkälla). 
Rena sprickkällor är sällsynta och i Sverige har SGU endast registrerat ett 50-tal. 
Sprickkällor kan dock vara svåra att upptäcka och därför kan det finnas betydligt fler 
(Knutsson, 2012b). 
 Vid efterforskning av gamla kartlagda källor kan man finna att dessa kan 
ha flyttat på sig. De som tycks vara mest benägna att göra så är artesiska källor, då 
de vattenförande stråken i backen av olika anledningar kan sättas igen, genom 
utfällningar, att de slammat igen, att man har använt tunga fordon vid avverkning av 
skog som ändrat strukturen i marken, eller att man sänkt grundvattenytan. Ofta kan 
man se att källorna dyker upp ett par meter längre bort, men ibland kan de ha flyttat 
mycket längre; eller så förflyttas vattenbanan så långt att man inte kan hitta var det 
nya utflödet sker (Knutsson & Morfeldt, 1993).  
 Under 1800-talet genomfördes en omfattande dikning i landskapet 
(Nationalencyklopedin, 2014b). När man dikar ett område dräneras det på vatten och 
därmed sänks grundvattenytan. Detta gjordes för att våtmark, som är näringsrik, 
skulle kunna bli åkermark. Vid dikning finns det risk att källor sinar eftersom 
grundvattenytan sänks, och därmed inte når upp till källans utströmningspunkt. Vid 
källinventering kan man finna att gamla källor, markerade på äldre kartor, har 
försvunnit ur landskapet. 
  

2.3 Grundvattenkemi 
Införandet av joner och föreningar i grundvattnet börjar i atmosfären. I luften finns 
många partiklar. Dessa kan komma in i systemet på två sätt, som torrt eller vått 
nedfall. När vinden blåser igenom trädkronor och växtlighet, fungerar dessa som 
stora luftfilter. Partiklar som funnits i luften kan nu deponeras på blad/barr och 
stammar, detta kallas torrt nedfall. På andra partiklar, som blir kvar i luften, kan det 
kondenseras vattenånga och de partiklar som når marken med nederbörden kallas 
vått nedfall. Under uppbyggnaden av vått nedfall kan flera partiklar fångas upp och 
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därmed öka salt- och partikelhalten. Vanligaste jonerna i nederbörd är natrium (Na2+), 
kalium (K+), ammonium ( NH4

+), karbonat (CO3
2–), nitrat (NO3

-), klorid (Cl−) och sulfat 
(SO4

2–) (Knutsson & Morfeldt, 1993).När det våta nedfallet faller på vegetationen, 
som samlat upp det torra nedfallet, kan vattnet tvätta ur det torra nedfallet och ta med 
sig de salter och partiklar som samlats på dem. Därmed anrikas den mängd joner 
som finns i vattnet. När naturlig nederbörd faller är det väl syresatt, i jämvikt med 
atmosfärens koldioxidhalt och har ett pH-värde på ca 5,5 (Grip & Rodhe, 2009).  

När nederbörden infiltrerar marken ändras gashalterna i vattnet. 
Koldioxid avgår till atmosfären men löser sig även i marken och bildar kolsyra, för att 
sedan delas upp i en vätejon och en karbonatvätejon (Knutsson & Morfeldt, 1993) . I 

markens översta lager, humusskiktet (figur 3), 
pågår nedbrytning av organsikt material vilket gör 
att syret förbrukas och koldioxid avges. Under 
oxidation i humusskiktet bildas mängder med olika 
organiska syror varpå vätejoner som är löst 
bundna, lätt kan frigöras. Vätejonerna binder 
istället till andra joner i marken, katjoner, och 
fungerar därför som en effektiv jonbytare för 
positiva joner. Eftersom avdunstning sker från 
markens övre skikt koncentreras nu halterna av 
salter och lösta ämnen. När vattnet passerar 
igenom humusskiktet har det en högre och mer 
homogen jonsammansättning än vad det tidigare 
hade när det föll som nederbörd. Längden på de 
kemiska bindningarna i organiska syror varierar 
och några är vattenlösliga och därmed lättrörliga 
och kan följa med det perkolerande vattnet längre 
ned i markprofilen (Grip & Rodhe, 2009).  

 Medan vattnet tar sig nedåt i profilen fortlöper jonbytesprocessen mellan 
vattnet och partiklarna i marken. I rotzonen tar växter upp näringsämnen och vatten i 
andningen och tillför koldioxid till marken som sedan omvandlas till kolsyra så att 
vittringen av mineralpartiklarna fortlöper på djupet och tillför vattnet mer katjoner. 
Halten av joner ökar gradvis. Kvarts som är det stabilaste mineralet vid jordens yta, 
påverkas mycket svagt medan lättlösliga mineral fort löses upp, som exempelvis 
kalciumkarbonater eftersom det finns ett koldioxidöverskott i marken (Knutsson & 
Morfeldt, 1993). I både blekjorden och rostjorden finns det rötter. Dessa avtar 
markant med djupet och under 60 cm anses mängden vara liten (Gripe & Rodhe, 
2009). Blekjorden är det lager under humuslagret där stora mängder mangan och 
järn har vittrat ut och lämnat en vit-gråaktig färg i den kvarvarande jorden. pH- värdet 
ligger mellan 3,5 och 5,0 (Eriksson m.fl., 2011).  

I rostjorden, stiger pH, vilket gör att det tidigare vittrade manganet och 
järnet i huvudsak fälls ut som hydroxider, vilket också sker för aluminium. Jorden får 
en rostig färg. Om miljön blir syrefattig skulle dessa joner återigen kunna gå i lösning 
och fortsätta nedåt i markprofilen. Vissa humusämnen fälls också ut, vilket ger 
jordlagret en mörkare färg. Eftersom detta är en ständig process innehåller skiktet en 
betydande mängd av dessa ämnen. 

Markvattnet fortsätter sedan sin väg ned mot grundvattnet i den 
opåverkade horisonten. Vattnet innehåller fortfarande en mängd järn, mangan och 
aluminiumoxider (Knutsson & Morfeldt, 1993) . Vittringen av de fragment och mineral 
som finns i marken fortsätter, men med en betydligt lägre intensitet då syror brutits 

Figur 3. Podsolprofil (Illustration 
Ingrid Beckholmen) 
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ned eller fällts ur i tidigare skikt, och pH- värdet ökar. När markvattnet når 
grundvattenzonen avtar vittringen ytterligare eftersom halten av vittringsprodukter 
stiger. Allt efter att åldern på vattnet ökar stiger pH-värdet, då vätejonerna förbrukas. 
Baskatjoner och kiselsyra kan också frigöras i grundvattenzonen- vilket gör att 
gammalt grundvatten har högre salthalt än ungt grundvatten (Grip & Rodhe, 2009). 
 I utströmningsområdet kan komplicerade och komplexa förhållanden 
förändra kemin i grundvattnet. Vatten med olika ålder kan blandas och därmed 
förändras de kemiska egenskaperna. Inblandning av ytvatten späder ut eventuella 
jonföreningar. I kalkrika jordarter kan kalciumkarbonater bilda kalktuff. Järn och 
manganföreningar kan, om de kommer från syrefattiga förhållanden, oxideras och 
fällas ut. Koldioxidhalten ställer sig åter i jämvikt med atmosfären, vilket leder till en 
höjning av pH-värdet. I utströmningsområdet kan det bli en anrikning av katjoner som 
följt med grundvattnet från inströmningsområdet (Knutsson & Morfeld, 1993. Grip & 
Rodhe, 2009). 
 Som nämnts ovan påverkas pH-värdet av biologiska, kemiska och 
fysiska processer som pågår i marken och varierar under markvattnets resa ned till 
grundvattenzonen och grundvattnets strömning mot utströmningsområdet. Det är 
jonaktiviteten som definierar pH-värdet. I humusskiktet finns det ett visst antal 
katjonjonbytarplatser i marken som kan intas av baskatjonerna (Ca2+, Mg2+, Na+ och 
K+), när dessa platser inte är ockuperade brukar främst vätejoner binda hit, men även 
aluminiumjoner. Ju högre andel vätejoner i marken, desto lägre pH-värde (Grip & 
Rodhe, 2009). 

 Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att bibehålla pH-värdet trots 
att det sker ett tillskott av vätejoner (H+), alltså ett mått på buffertkapaciteten hos 
vattnet. Om alkaliniteten är hög, så ger det ett bättre motstånd mot försurning. Är den 
däremot låg, kommer pH att ändras vid varje tillsatt vätejon. I tabell 1 visas olika 
nivåer av alkaliniteten (HCO3

-) mg/L och hur det påverkar pH-nivån vid tillförsel av 
vätejoner (H+). 
 

Tabell 1. Alkalinitet. Bedömning av tillstånd (KRC, 2014). 

Benämning 
Alkalinitet 

(mg/L) pH Beskrivning 
    Mycket 

hög 
alkalinitet >180 >6,5 

Tillräcklig alkalinitet för att även i 
fortsättningen bibehålla acceptabel pH- 

nivå 
Hög 

alkalinitet 60-180 >6,0 

Måttlig 
alkalinitet 30-60 

5,5- 
7,5 

Otillräcklig alkalinitet för att i framtiden 
ge en stabil och accepterad pH-nivå i 

områden med kraftigt syranedfall 

Låg 
alkalinitet 10-30 

5,0- 
6,0 

Otillräcklig alkalinitet för att ge stabil och 
acceptabel pH-nivå 

Mycket låg 
alkalinitet <10 < 6,0 Alkaliniteten ger oacceptabel pH-nivå 

           

 

3. Material och metod 
Under våren 2014 har ett urval av källor i Lagga undersökts. Lagga ligger 1,5 mil 
sydöst om Uppsala. Delar av området som har undersökts tillhör Upplandsslätten 
med omgivande skogsmarker. Arbetet baseras på en tidigare inventering av Laggas 
källor som gjorts av Allan Rodhe, varifrån ett urval har gjorts utifrån läget i landskapet 



8 

 

och tidigare data. I fält har mätningar och provtagningar gjorts som senare 
analyserats i laboratoriet för att undersöka kemin i källvattnet. Presentationen av 
resultat har gjorts i tabellform eller i kartform. 
  
 

3.1 Områdesbeskrivning  

 

  
Figur 4. Översiktskarta över Lagga socken med delar av kringliggande socknar,  
© Lantmäteriet, i2012/921. 

 
Lagga är en socken i Knivsta kommun, knappt 1,5 mil sydöst om Uppsala med 965 
invånare (2011) (Nationalencyklopedin, 2014c). Grannsocknar är Funbo i norr, 
Knivsta i söder, Danmark i nordväst och Östuna i öster. Lagga är en jordbruksbygd 
som saknar tätort. Socknen är uppdelad på drygt tio mindre byar som är spridda i och 
runt kanten av dalgången. Dalgången är en del av den vida Upplandsslätten (Möller, 
1993), där stora leriga åkrar brer ut sig. Här flyter Storån fram i NV-riktning, för att 
sedan mynna ut i Sävjaån, ett biflöde till Fyrisån, som har sitt utflöde i Ekoln och 
Mälaren. Lerslätten omges av skogsmark som täcker höjderna. I centrala delar av 
socknen ligger Lagga kyrka. Platsen har varit bebodd sedan yngre järnåldern och är 
idag rik på fornlämningar och området har spelat en viktig roll i Sveriges historia 
(Nationalencyklopedin, 2014c). Under perioden 1275 till 1457 utsågs nio av Sveriges 
kungar vid Mora sten i Lagga. Den exakta platsen för konungavalsceremonin och 
Mora sten är idag okänd (Nationalencyklopedin, 2002). År 1770 lät Gustav lll uppföra 
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en museibyggnad för stenar som dokumenterade några av konungavalen, de så 
kallade Mora stenar (Knivsta kommun, 2010). En av det här projektets källor ligger 
invid den förmodade valplatsen. En källa vid den plats där konungavalet hölls nämns 
i historiska skrifter (Larsson, 2010). 
 

3.1.1 Geologi 
Merparten av bergarterna i trakten runt Lagga är av granitisk-granodioritisk karaktär 
och bildades under början av den Svekokarelska orogenesen för ca 1,8–1,9 miljarder 
år sedan (Arnbom & Persson, 2001). Det finns också sura vulkaniter som har trängt 
upp i sprickor vid samma tidpunkt. Under orogenesen utsattes bergrunden i större 
delen av östra Mellansverige för metamorfos och deformation, vilket gav upphov till 
veckning. När rörelserna i berggrunden sedan avtog kunde denna svalna, dock 
fortfarande med deformerande krafter som påverkade den. Dessa krafter bidrog till 
att spröda strukturer uppkom, såsom förkastningar och sprickor, vilka har en svagare 
motståndskraft mot vittring och erosion och gör att man ofta finner dessa i dalgångar. 
Dalgången vid Lagga är av den här karaktären då det går en stor deformationszon 
genom socknen och vidare upp mot Uppsala i nordvästlig riktning (Arnbom & 
Persson, 2001). 
 Lagga ligger på den sydöstra delen av den vida Upplandsslätten. Slätten 
smalnar av mot sydost och fortsätter i en dalgång med lera, Storåns dalgång, 
omgiven av moränmarker med något högre topografi, där berg kan gå i dagen (figur 
5) (SGU, 1868; Möller, 1993). ”Laggaön”, med Lagga kyrkby och flera byar, ligger i 
dalgången och består av morän och berg i dagen. Längs ett band genom Lagga 
socken kan man se spår av Stockholmsåsen som kommer in ifrån sydost. Intill Lagga 
kyrkby finns två något längre avsnitt av åsen; den ena kallas Strumpåsen, och är ca 
700m, och den andra, vid Kasby, ca 1,5km (Möller, 1993). Leran i dalen är i 
huvudsak postglacial och dess mäktighet kan variera. Sveriges Geologiska 
undersökning, SGU, har gjort ca 15 provborrningar söder om Storån för att 
undersöka jordartsprofilen. Vid ett flertal profiler kan noteras att lerans mäktighet 
varierar kring 10-13 m (SGU, 2014a) men utanför Mora Stenar går den upp mot 32,4 
m (SGU, 2014b). Under leran finns det skiftande grad av sorterad sand, vars 
ursprung klassats som isälvsmaterial, som vilar ovanpå ett moränlager.  
 

3.2 Studerade källor 
Under våren 2014 har 21 källor besökts, se figur 6. Källorna har valts ut efter hur de 
ligger i terrängen, med en variation på källor som kommer ut i lera, längs med kanten 
på lerslätten och i morän. Tidigare mätdata för konduktivitet och temperatur vid källor 
i Lagga har också spelat in. I Bilaga A finns en beskrivning av varje källa.  
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Figur 5. Jordartskarta över Lagga, och delar av Östuna och Funbo socknar. © SGU. (SGU, 2014c) 
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Figur 6. Översiktskarta med de studerade källorna i Lagga markerade som dricksglas, © 
Lantmäteriet, i2012/921. 
 
 

3.3 Datainsamling. 
3.3.1 I fält 
Källvatten för analys i laboratorium samlades in vid 21 platser i Lagga. Provtagning 
gjordes vid två skilda tillfällen, den 24-25 mars, då 21 prover samlades in och den 21 
april, då tolv lokaler valdes ut för ytterligare inhämtning av källvatten.  
 Under provtagningsdagarna 24-25 mars hämtades vattenprover, gjordes 
flödesmätningar och mätningar av pH, temperatur och konduktivitet. Det gick inte att 
mäta flödet i alla källor, men i dessa fall har flödet uppskattats. Under våren har 
mätningar av konduktivitet och temperatur utförts vid fem tillfällen: 7 mars, 24-25 
mars, 4 april, 15 april och 21 april. 
 Vid vattenprovtagningen märktes först flaskorna med platsnummer, datum och 
lokalnamn med en vattenfast penna. För att förhindra provet att påverkas av lösta 
ämnen i de nya flaskorna, sköljdes dessa två gånger och sköljvattnet släpptes ut 
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bredvid flödet, innan själva provet togs. Provet togs genom att öppningen riktades så 
att flödet från källan strömmade rakt in. Provtagaren stod nedströms provflaskan och 
höll i flaskans bakre kant för att inte komma i kontakt med det vatten som samlades 
upp. Korken sköljdes också innan den skruvades på (instruktion enligt Delta 
Enviromental Consulting, 2013). 
 pH mättes med en pH-meter, VMR pH100. Försök gjordes att mäta pH i 
provflaskan innan uppsamling av vattenprovet, men pH-värdet stabiliserades inte då 
provet luftades och därför är pH-mätningarna gjorda direkt i källan där värdet 
stabiliserades. Konduktivitet och temperatur mättes med en konduktivitetsmätare, 
WTW Cond 340i, som fick ligga i strömmen från källan tills värdena stabiliserades. 
Mätningarna har gjorts vid olika tid på dagen, mellan klockan 9 och 17, beroende på i 
vilken ordning källorna besökts. Flöden mättes på olika sätt då dessa varierade i 
storlek mellan de olika lokalerna. Metoder som användes var hastighetsmätning med 
elektrisk flygel och uppsamlingsmetoden. 
 Vid flygelmätning mäter man upp bredden från högra strandkanten till den 
vänstra och hur djupt vattendraget är vid olika avstånd från strandkanten och av 
detta får man en tvärsnittsarea som vattnet strömmar igenom. Genom att hålla 
flygeln i vattnet under 30 sekunder vid olika avstånd och djup längs en tvärsnittsarea 
får man en medelhastighet i m/s. Sedan kan man räkna ut flödet från källan. 
Uträkningen gjordes i Excel. 
 Med uppsamlingsmetoden mäter man hur lång tid det tar att fylla ett kärl, för 
att sedan räkna ut volymen per tidsenhet. Två olika kärl användes, en 10L hink och 
ett halvt oljefat (100L).  

3.3.2 I laboratoriet  

I laboratoriet undersöktes alkaliniteten genom titrering med 0,005M H2SO4 
(svavelsyra) av samtliga prov. Genom att pipettera ned 10 mL prov i en bägare och 
tillsätta 10 droppar alkalinitetsindikator fick vätskan en grön färg. Med hjälp av en 
magnetomrörare kunde omblandningen ske vid titreringen. När färgen bytte till rosa 
var provet klart och volymen tillsatt svavelsyra antecknades för beräkning av 
alkaliniteten. Detta upprepades för alla prover.  
 Jonhalterna analyserades med en jonkromatograf, modell Metrohm 850 
Professional IC, vid Geocentrum. Förberedande av prov inför 
jonkromatografiundersökningen gjordes genom att för prov från varje lokal filtrera ned 
15 mL vätska i två olika provrör och förvara dem i kylskåp; totalt blev det 44 
provtuber vid första omgången. Den andra omgången prover, som samlades in den 
21 april, var endast 12 st. På proverna som togs den 24-25 mars gjordes en analys 
av katjoner och anjoner. På proverna tagna den 21 april analyserades endast 
katjoner. Anjoner och katjoner analyserades vid separata tillfällen. Genom att 
kromatografen suger upp en del av provet fäster de sökta jonerna fast på ”stationary 
phase”. När joner lossnar registreras de på ett kromatogram (Metrohm, 2014). 
Jonkromatografen laddas med den motsatta laddningen av det som ska analyseras. 
Noggrannheten för registreringen är i ppb (parts per billion). 
 För prover som misslyckades vid första mätningen av katjoner, och inte 
kunde tas om räknades natriumhalten ut för hand enligt följande: För varje jonsort 
dividerades halten mg/L med g/mol för jonen, sedan multiplicerades kvoten (halt i 
mol/L) med jonens positiva/negativa laddning. Exempelvis för Finberget var den 
uppmätta halten kalcium 32,83 mg/L, dess molmassa är 40,08, alltså 32,83/40,08= 
0,819 mmol/L, multiplicerat med dess laddning (2+). 0,819* 2= 1,64mekv/L. När detta 
gjorts för alla joner kan Na+ beräknas då summan för Na+ enligt formel är: 
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 Na+-halten, mekv/L = summan av katjonerna (Ca2+, Mg2+, K+) + summan 
av negativa joner (So4

2-,NO3
-, Cl-, HCO3

-).  
För att få den korrekta Na+-halten måste Na+ (mekv/L) multipliceras med 

natriums molmassa (22,99 g/mol). Halten av natrium vid Finberget är 8,24mg/L. 
Detta gjordes för källorna Finberget, Mora stenar och Tisslinge. 

 
3.4 Kompletterande data  
Tidigare mätvärden för källor i Lagga socken är insamlade av Allan Rodhe, Uppsala 
universitet (pers. medd., 2014). Värdena innehåller sommar- och vintervärden för 
konduktivitet och temperatur. Klimatdata i form av temperatur och nederbörd är 
hämtade från väderstationen vid Institutionen för geovetenskap, Uppsala universitet, 
Hans Bergström (pers. medd.2014). Grundvattendata för ett grundvattenrör i morän i 
Lagga är hämtade från SGU (2014d). 
 

3.5 Presentation av mätdata, och analys med hjälp av GIS 
Mätdata presenteras i tabellform, diagram eller grafisk form. Med arcGIS 10.2 har 
kartor framställts genom att lägga in värden som attribut till en shapefile. 
Bakgrundskartor som använts är Jordartskartan och Översiktskartan. Jordartskartan 
över Lagga, Östuna och Funbo socknar kommer från SGU. Översiktskartan är 
hämtad från maps.slu.se med data från Lantmäteriet. 
 

 

4. Resultat 
4.1 Klimatdata 
Vintern 2013/2014 var mild, med liten snölagring. Det tunna snötäcket smälte snabbt 
i början av februari. Undersökningarna började den 7 mars och lufttemperaturen låg 

då kring +5°C för att öka i april och återigen lägga sig runt +5°C i början av maj (figur 

7). Årsmedeltemperaturen för Uppsala är ca +6˚C.   
Påfyllningen av grundvattenmagasinet från snösmältningen började runt 

den 7 februari (figur 8). Efter kraftiga regn den 15 och 19 mars höjdes 
grundvattenytan, så att den låg strax under markytan. Grundvattenmagasinet fylldes 
stadigt på under senvintern – våren, med undantag för perioder när temperaturen 

varit under 0°, då påfyllnaden stannade upp och nivån eventuellt kan ha sjunkit 

något. När nederbörd faller som snö sker en förskjutning i tid av höjning i 
grundvattennivå eftersom snön måste smälta för att bilda grundvatten. Efter den 20 
mars har grundvattenytan börjat sjunka och påverkas därefter endast av tillfälliga 
regnskurar.  
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Figur 7. Medeltemperatur och dygnsnederbörd under våren 2014, 1 januari till 10 maj. Data 
hämtade från väderstationen vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet 
(Bergström. Pers. medd., 2014). 

 

Figur 8. Grundvattennivå vid SGU:s grundvattenrör i Lagga under våren 2014. Djupet är 
noterat från markytan (SGU, 2014d). 
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4.2 Klassindelning källor 
Klassificeringen i tabell 2 gjordes efter hur källorna ligger i landskapet. Motiveringen 
för klassificeringen är som följer: 

 Juthögskällan ligger mitt i dalgången och har bildats i en åkerholme där 
isälvsmaterial når upp till markytan.  

 Kasby fjärdkälla ligger ute på lerslätten i ett område som kallas Fjärde.  

 Morby bykälla ligger i närheten av gränsen för lera men präglas ändå av att 
den ligger en bit ut från moränen och lerlagret är troligtvis inte så djupt här.  

 Nyckelkällan syns enbart som en brunn som byggts för att leda bort vattnet 
som kommer upp i åkern. 

 Finberget och Pottåkerskällan ligger i kanten av lerslätten och antas tillhöra 
det åssystem som sträcker sig från Lagga till Funbo. 

 Kohagen ligger nedströms en isälvsavlagring, nordost om källan, där man 
tidigare tagit naturgrus.  

 Bryggeriet, Mora stenar, Norrbacken och Säby Sinkan ligger i gränsen mellan 
moränhöjder och den plana slätten.  

 Kantarellbacken, Käringbacken, Marma beteskälla, Prästtorpet och 
Skogstorpet stenkällan har sina utflöden vid foten av kullar med storblockig 
morän.  

 Länsgränsens källa kommer ut högt upp i en moränbacke där det finns berg i 
dagen högre upp i terrängen Det kan möjligen vara en sprickkälla.  

 Svinkällan ligger nära kanten av en mindre dalgång där lerlagret troligen är 
tunt. Området strax ovan källan är av morän och källans placeras därför i 
klassen morän. 

 Vargtorget ligger vid foten av en stor höjd och har ett uppåtriktat flöde precis 
vid stammen av en gran.  

 Årbyvretar övre har ett uppåtriktat flöde och kommer ut i mitten av en större 
backe. Backen har en trappformsliknande form, där berg i dagen blandas med 
moränsvackor.  

 
För en mer detaljerad källbeskrivning, se Bilaga A.
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Tabell 2. Indelning av källor efter placering i landskapet samt beskrivning. 

Lokal  nr i figur 5 Jordart # Typ av källa Flöde* Anmärkning 

Källor som kommer upp genom leran i 
dalgången 

     

Juthögskällan 8 Isälvsmaterial, lera Artesisk (sluten akvifer) Flöde året om Källan har sitt utlopp i en vattensamling som påverkas starkt av 
vädret. 

Kasbyfjärdkälla 10 Isälvsmaterial, lera Artesisk (sluten akvifer) Flödar rikligt året om  

Morby bykälla 4 Isälvsmaterial, lera Artesisk (sluten akvifer) Flöde året om   

Nyckelkällan 3 Isälvsmaterial, lera Artesisk (sluten akvifer) Flödar rikligt året om  

Källor som ligger i kanten av lerslätten      

Bryggeriet 5 Morän Morän Kan sina på sommaren   

Finberget 11 Isälvsmaterial Åskälla Flöde året om  

Kohagen 13 Isälvsmaterial, lera Artesisk (sluten akvifer) Flöde året om  

Mora stenar 2 Morän, lera Morän, kanten av leran  Sinar på sommaren  Källan sinade tidvis under våren och då har inga mätningar gått 
att genomföra. 

Norrbacken 21 Morän?, lera Artesisk (sluten akvifer) Svårt att avgöra, brunn Källan lades till i efterhand och svårigheter att ta sig till källan 
har gjort att det endast finns ett fårtal värden härifrån. 

Pottåkerskällan 12 Isälvsmaterial Åskälla Flödar rikligt året om   

Säby Sinkan 9 Morän?, lera Morän, foten av en höjd Flödar rikligt året om  

Tisslinge stora 7 Isälvsmaterial Foten av en höjd, horisontkälla Flödar rikligt året om Troligen flera utströmningspunkter, källhorisont. 

 
Storblockig morän 

     

Kantarellbackens källa 19 Morän Blockig morän, foten av en höjd Sinar på sommaren   

Käringbacken 15 Morän Blockig morän, foten av en höjd Sinar på våren Källan har efter den 25 mars varit helt uttorkad, varför det 
endast finns ett värde från denna källa.  

Marma beteskälla 6 Morän Storblockig morän, foten av en höjd  Kan sina på sommaren   

Prästtorpet 14 Morän Blockig morän, foten av en höjd Kan sina på sommaren   

Skogstorpet stenkällan 17 Morän Blockig morän, foten av en höjd Flödar året om   

 
Morän 

     

Länsgränsen 1 Morän Morän, ev en sprickkälla Flödar året om Ligger i backen nedströms E4:an 

Svinkällan 18 Morän, lera Uppåtriktat flöde (sluten akvifer) Kan sina på sommaren  

Vargtorget 16 Morän Uppåtriktat flöde Kan sina på sommaren   

 Årbyvretar övre 20 Morän Uppåtriktat flöde Svagt flöde året om  
#
För de källor som kommer upp genom lera anges först akviferens jordart. 

* Tidigare data från Rodhe, pers. medd. (2014). 
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4.3 Konduktivitet och temperatur 
I figur 9 visas värden på konduktivitet, dvs ett mått på vattnets salthalt, mot tiden då 
undersökningen gjordes. I figuren kan ses att konduktiviteten under våren 2014 låg 
relativt stabilt för de flesta källor. Finberget och Pottåkerskällan, som troligtvis tillhör 
samma system, visade på en höjning i konduktivitet runt den 4 april. Säby Sinkan 
hade en sänkning i konduktivitet runt den 4 april. Detta kan bero på mätfel.  
 Temperaturen i  källorna varierade under våren (figur 10). Marma 
beteskälla visade en stark trend att bli varmare med tiden. De källor som hade störst 
variation under perioden är ihuvudsak de som kategoriserats under morän och 
storblockig morän i tabell 2. Säby Sinkan och Tisslinge utgör ett undantag som tillhör 
källor i kanten av lerslätten. Den högsta temperaturen i Säby Sinkankällan är troligen 
ett mätfel och mätningarna i Tisslingekällan gjordes i ett dike som kan ha påverkats 
av dygnsvariationer i lufttemperatur.  

 

 
Figur 9. Källornas konduktivitet under våren 2014.  
 

 
Figur 10. Källornas temperatur under våren 2014. 
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I figur 11 visas sambandet mellan konduktivitet och temperatur vid de olika 
mättillfällena. Värdena låg relativt stadigt under perioden med enstaka undantag. 
Man kan urskilja tre grupper: låg temperatur (3 – 6°C) och låg konduktivitet (0 – 
200μS/cm), hög temperatur (6 – 8°C)och hög konduktivitet (>500μS/cm) och en 
grupp mellan dessa (4 – 7°C och 200 – 500μS/cm). I den sistnämnda gruppen 
varierade konduktiviteten under mätperioden medan temperaturen låg någorlunda 
stabil. Punkten med lägst temperaturvärde är i regel det första mätvärdet under 
undersökningsperioden. 
 

 
Figur 11. Konduktivitets- och temperaturvärden för källor i Lagga under perioden 7 mars till 
21 april. 
 

Juthögskällan uppvisade en hög konduktivitet men varierade drastiskt i temperatur 
under tidsserien (figur 12). Mätningarna gjordes i utflödet åt väster från 
vattenansamlingen och även i ett dike ca 5 meter nordost om holmen, där det 
bubblar upp av vatten på botten. I figur 12 ser man att konduktiviteten i utflödet från 
vattensamlingen och i diket följs åt medan temperaturen skiljer sig åt. Diket ger den 
riktigaste bilden av grundvattnets temperatur. Det är därför av vikt att notera hur 
mätningarna är genomförda. Där det är en stillastående vattensamling finns risk för 
att vädret påverkar temperaturen på det vatten man mäter i vid källan.  
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Figur 12. Variationer i temperatur och konduktivitet vid Juthögskällan under perioden 7 
mars- 21 april. 
 
I figur 13 presenteras ett urval av del källor som studerats under undersökningen 
tillsammans med tidigare data, uppmätta av Rodhe (pers. medd. 2014). Värdena för 
mars 2014 är det första värdet som uppmättes vid källan i denna undersökning (se 
Bilaga C). En gruppering där temperatur och konduktivitet låg stabilt under 
mätningarna 2012-2014 är: Kasby fjärdkälla, Nyckelkällan och Säby Sinkan. De 
förstnämnda tillhör källor som kommer upp i leran och den sista ligger i kanten av 
lerslätten. Dessa tillhör gruppen för hög temperatur och konduktivitet i figur 11.  
Pottåkerskällan, som tillhör en rullstensås, har varierande värden likt figur 11 under 
året. Temperatur och konduktivitet hos resterande källor, tillhörande morän och 
storblockig morän, varierar med årstiden. Anmärkningsvärd är moränkällan 
Länsgränsen som hade ett ovanligt beteende under mars 2013 med mycket hög 
konduktivitet. 

Figur 13. Tidigare mätvärden från Rodhe, sommar och senvintervärden samt de första 
mätvärdena i denna undersökning, i mars 2014. Rodhe, pers. medd. (2014). 
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4.3 Kemiska analyser 
Resultat för pH och alkalinitet redovisas i tabell 3. Källorna klassas att ha låg till 
mycket hög alkalinitet enligt tabell 1. pH låg mellan 5,91 och 7,13. Vid högre 
alkalinitet är pH- värdet högre. Noterbart är att de grundvattenmagasin som har sina 
utflöden i närheten av den kalkrika leran hade högst alkalinitet, följt av dem som 
ligger i kanten av lerslätten. Dessa har även de högsta pH-värdena. Källor i 
moränmark hade lägre värden för alkalinitet och pH. 
 

Tabell 3. Alkalinitetsmätningar och pH från samtliga källor under våren 2014. 

Lokal HCO3
- mg/L pH 

Bryggeriet 100 6,68 

Finberget 56 6,60 

Juthögskällan 294 7,13 

Kantarellbackens källa 10 6,02 

Kasbyfjärdkälla 298 7,12 

Kohagen 92 6,61 

Käringbacken 11 6,26 

Länsgränsen 30 6,43 

Marma beteskälla 12 5,89 

Mora stenar 94 6,93 

Morby bykälla 197 6,91 

Norrbacken 305 7,16 

Nyckelkällan 280 6,95 

Pottåkerskällan 73 6,58 

Prästtorpet 35 6,42 

Skogstorpet stenkällan 15 6,09 

Svinkällan 18 5,99 

Säby Sinkan 301 7,02 

Tisslinge 223 7,09 

Vargtorg 13 5,91 

Övre Årbyvretar 28 6,11 
 

Halter av anjoner (figur 14) och katjoner (figur 15) i källvatten från 24-25 mars och 21 

april redovisas i olika intervall i form av kartor. Detta är övervägande samma lokaler 

som hade högst halter för samtliga joner. Dessa källor ligger vid kanten av eller i 

lerslätten. Källor med lägre värden ligger uppe i skogen där morän dominerar. 

Norrbacken uppvisade högst värden på samtliga joner med undantag för nitrat (NO3
-) 

och kalium (K+). Högst natriumhalt hade Säby Sinkan följt av Nyckelkällan och Morby 

bykälla. På grund av störningar i vattenproven från 24-25 mars har natrium för 

Finberget, Mora stenar och Tisslinge fått räknas ut i efterhand. Övriga prover som 

varit störda togs om den 21 april. Alla mätvärden redovisas i Bilaga E. 
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Figur 14. Anjoner; Klorid (Cl

-
), Nitrat (NO3

-
), Sulfat (SO4

2-
) och Vätekarbonat (HCO3

-
). Resultat framtagna vid Institutionen för geovetenskaper, 

Uppsala universitet. © Lantmäteriet, i2012/921.  
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Figur 15. Katjoner; Natrium (Na

+
), Magnesium (Mg 

2+
), Kalium (K

+
) och Kalcium (Ca 

2+
) . Resultat framtagna vid Institutionen för geovetenskaper, 

Uppsala universitet. © Lantmäteriet, i2012/921.



23 

 

 
I figur 16 redovisas ett piperdiagram. De olika jonerna plottas in i två trianglar, en för 
katjoner och en för anjoner. I respektive triangel visas en procentuell relation mellan 
de tre jonsorter som finns i varje hörn. De två trianglarna projiceras upp i romben. Ur 
detta kan man läsa ut hur vattnets totala kemiska sammansättning bedöms. Ett 
piperdiagram redovisar kvoten av den totala mängden anjoner och katjoner, i procent 
(Domenico, 1998). 
 I figur 16 kan man se att källproverna innehåller en hög andel kalcium 
(Ca2+) och vätekarbonat (HCO3

-). Det går inte att urskilja vilken markering som tillhör 
vilken källa. Källorna redovisas enligt klassificeringen i tabell 2: I huvudsak ligger 
källorna koncentrerade kring kvadranten för kalcium- natrium- och bikarbonat- 
sulfatrikt vatten. I Bilaga E kan utskiljas att Länsgränsen utmärker sig genom hög 
kvot av klorid (Cl-). Två prover, Länsgränsen och Norrbacken, visar högre natrium- 
och kaliumkvot än övriga. I anjonstriangeln syns att det är källorna som ligger i ute i 
dalgången (i leran) som har högst kloridhalt följt av de källor som ligger i gränsen av 
lerslätten. Källorna präglas av att ha en mycket hög vätekarbonathalt. 

Källa som ligger i 

 leran 
o kanten av lerslätten 

 storblockig morän  

 morän. 

 
 

Figur 16. Piper-diagram, kemin i vattenproverna tagna i fält. Katjoner och anjoner visas 
separerat i de tre trianglarna, som sedan projiceras upp i romben överst i mitten.  

 



24 

 

5. Diskussion 
Undersökningen gjordes under en vårvinterperiod med i huvudsak sjunkande 
grundvattennivå, vilket avspeglas i minskande flöden i källorna.  
Mora stenar har under våren sinat i omgångar. Avrinning från källan fanns 24 mars 
och åter 15 april. Vid besök den 4 april och 21 april var avrinningsdiket torrt, se 
Bilaga C. Detta överensstämmer väl med SGUs grundvattendata för 
undersökningsområdet (figur 8). Under perioder med avrinning låg grundvattenytan 
högre (0,23 till 0,56 m under markytan) än under de besök då källan föreföll uttorkad 
(0,62 till 0,84 m under markytan). Vid de tillfällen då mätningar kunde genomföras, 
hade det dagarna innan fallit nederbörd, vilket kan ha bidragit till höjningen av 
grundvattenytan tillsammans med avsmältningen av snö (figur 7). Förhållandet 
mellan Käringbackens flöde och grundvattennivå i SGUs observationsrör kan vara 
svårtolkat, då avrinning bara konstaterats en gång, vid besöket 25 mars. Troligen 
finns det ett flöde när grundvattenytan är mycket nära markytan i SGU-röret. 
 Indelningen av källor gjordes efter besök på platsen. Det finns tre tydliga 
indelningar: källor som ligger i dalgången, källor som ligger längs med kanten av 
dalgången och moränkällor i skogen. Moränkällorna har sedan delats upp i två 
undergrupper, moränkälla och storblockig moränkälla då en stor andel var av den 
senare typen. Två källor ligger i anslutning till den ås som går mellan Kasby och 
Funbo. Dessa fick ingå i källor som ligger i kanten av lerslätten men är av något 
annan karaktär. Svinkällan är en källa som kommer upp igenom leran, från en sluten 
akvifer. Men eftersom lerlagret inte är av den dignitet som för övriga källor, som 
kommer upp genom leran i dalgången och ligger i närheten av moränmark, kom 
denna att ingå i klassen morän. Tisslinge är en källa som kommer ut i ett dike längs 
en moränkulle men påverkas troligen starkt av närliggande inälvsmaterial.  
 Konduktivitetsmätning är ett lätt sätt att mäta jonhalter i vatten. Vid varje 
besök har mätningar gjorts och ur dessa har en mindre tidsserie upprättats över hur 
halterna ändrats under våren. Konduktiviteten kan tolkas som att ju mer salter det 
finns i vattnet, desto längre uppehållstid har grundvattnet haft i magasinet om det inte 
förekommer yttre påverkan. Större grundvattenmagasin har en stabil temperatur som 
ligger nära lokalens årsmedeltemperatur. Därav följer att källvatten från större och 
djupare grundvattenmagasin bör vara varmare på vintern/våren än ytliga system och 
hålla en stabil nivå under året. De källor som tidigt på året uppfattades som kallare 
kan vara knutna till ett ytligare och mindre magasin som därför lättare påverkas av 
temperaturförändringar och temperaturen kommer troligtvis att stiga på sommaren 
och då bli högre än i de större magasinen.  

I figur 11 kan man, som tidigare nämnts, urskilja tre grupper av källor vad 
gäller temperatur och konduktivitet: 1) Låg temperatur (3 – 6°C) och konduktivitet (0 
– 200μS/cm), 2) hög temperatur (6 – 8°C) och hög konduktivitet (>500μS/cm) och 3) 
en grupp med värden mellan dessa (4 – 7°C och 200 – 500μS/cm). Hos de källor 
som tillhör grupp 1, med låg temperatur och konduktivitet, kan man se en tendens till 
att de blir varmare men håller ungefär samma konduktivitet under den undersökta 
perioden. Även i grupp 2, gruppen med höga värdena, kan man se att temperaturen 
långsamt ökar. Det finns en antydan att konduktiviteten skulle kunna minska under 
våren, vilket kan ha med påfyllning och utspädning av de större magasinen att göra. 
Grupp 3, där temperaturen är relativt stabil medan konduktiviteten ändras, är märklig; 
till detta har ingen anledning hittats.  

I en större tidsserie som inkluderar både Rodhes och denna 
undersöknings värden (figur 13) kan det konstateras att konduktivitet och temperatur 
ligger stabilt eller varierar endast något över året för de källor som kategoriserats 
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som källor i dalgången eller vid kanten av lerslätten. I övriga källor, som har lägre 
konduktivitetsvärden, kan temperaturen variera mycket under året och också 
salthalten kan variera, men källorna håller sig inom konduktivitetsintervallet för grupp 
1 och 3 (0 – 500μS/cm). 

Länsgränsen har temperaturer som påminner om den första gruppens 
men har en betydligt högre salthalt. Om man tittar på tidigare data (Bilaga D) visade 
denna källa ett betydligt högre värde på konduktiviteten under våren 2013. Detta kan 
bero på påverkan av saltning på motorvägen E4 som ligger ca 150 meter 
”uppströms” källan. Värdena 2013 kan bero på en snörikare vinter än 2014 och att 
man använt sig av mer vägsalt för att bekämpa halka. Jonkromatografianalysen visar 
att provet innehåller högre halter av natrium och klorid, vilket är huvud 
beståndsdelarna i vägsalt, än källor med liknande halter av andra joner. 
 Tre källor, Bryggeriet, Kohagen och Pottåkerskällan hade under våren 
konstant temperatur men varierande konduktivitet. Norrbackens källa har under 
tidigare mätningar av konduktivitet och temperatur utmärkt sig. Temperaturen har 
under alla mätningar sedan 2012 legat kring 7,2 – 7,5°C och konduktiviteten ligger 

mycket högt, över 900 μS/cm.  

 Kartorna i figur 14 och 15 visar att högst halt joner hade källorna med 
högst konduktivitet, vilket är naturligt då konduktiviteten är beroende av jonhalterna i 
vattnet. Det är källorna längs med kanten och i dalgången som haft högst värden. 
Halterna av olika joner varierade kraftigt (Bilaga E). Lägst värden hade de källor som 
ligger i moränmark i undersökningsområdets östra del. Natrium är den jon vars 
värden haft störst variation. Norrbacken hade högst värde med 111,10 mg/L, näst 
högst hade Länsgränsen med 41,35 mg/L före Juthögskällan med 36,09mg/L. Som 
nämnts ovan kan Länsgränsen troligtvis påverkats av motorvägen lite längre upp i 
terrängen. Förklaringen till Norrbackens höga värden saknas. Magnesium hade en 
låg variation, mellan 0,94 till 11,71 mg/L, om man utesluter Norrbacken som hade 
dubbelt så högt värde, 21,65 mg/L. Vargtorget hade lägst jonhalt för fyra av de joner 
som testats med jonkromatografen, Mg2+, K+, Ca2+, NO3

-. Detta syns även i figur 11, 
då Vargtorget ligger bland de källor som hade lägst konduktivitet. Moränkällorna 
hade lägst halt av alla analyserade joner. pH-värdet för de olika källorna är ganska 
samlat, mellan 5,91 – 7,16 . De källor med högt pH-värde är de som kommer upp ur 
leran medan moränkällorna har lägst. Alkaliniteten följer också detta mönster men 
varierat kraftigt mellan de olika grupperna. Moränkällorna uppvisade värden mellan 
10 och 100 mg/L HCO3

- och de källor som har kontakt med leran (ligger i kanten eller 
i dalgången) hade mellan197 och 305 mg/L av HCO3

-. Nitrathalten var högst hos 
källorna, Säby Sinkan, Nyckelkällan och Morby bykälla. Vid dessa bedrivs jordbruk 
vilket kan ha påverkat vattenkvaliteten. Höga halter vid Morby bykälla är 
bekymmersamt eftersom man även pumpar vatten till hushåll här.  

Indelningen som gjorts i tabell 2 gav inte bara källorna en geografisk 
benämning. Det visar sig, som väntat, att olika jordarter ger källorna olika kemiska 
egenskaper och grundvattnet får olika förutsättningar. Under leran i dalgången finns 
det isälvsmaterial och morän som fungerar som stora grundvattenmagasin. Det tar 
här längre tid för vattnet att ta sig igenom systemet och det hinner därmed berikas 

med joner. Temperaturen på grundvattnet kommer att hålla en nivå på ca 7 °C, vilket 

är relativt nära luftens årsmedeltemperatur i området. Morän utanför dalgången utgör 
mindre och ytligare grundvattenmagasin, vilket ger lägre konduktivitet och en 
temperatur som påverkas mer av växlingar i lufttemperatur. 

I den här undersökningen har inga biologiska faktorer tagits med för att 
undersöka om vattnet är tjänligt att dricka. Några källor längs med den södra kanten 
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av dalgången i Lagga som Bryggeriet och Morby bykällan, används för att försörja 
omgivande gårdar med vatten. För att få kunskap om olika källors tillstånd, huruvida 
de rekommenderas att dricka ur, bör en undersökning likt Patrik Hultstrands, 
Inventering av källor i Upplands Väsby kommun (Hultstrand, 2003), göras. 

 I Hultstrands arbete (Hultstrand, 2003) diskuteras även hur källor ska 
skötas, om de ska underhållas för att bevaras eller lämnas åt naturen för att skydda 
nyckelbiotoper och rödlistade arter som kan leva vid källan och dess avrinning. 
Eftersom källors betydelse i samhället har minskat har många källor fallit i glömska, 
vilket är synd. För att källor ska bevaras finns ibland behov av upprensning och 
omvårdnad. Fler undersökningar likt denna och Hultstands välkommans inom ämnet, 
då litteraturen är begränsad. 

Det finns alltid risk för felkällor. När den första omgången av katjoner 
kördes i jonkromatografen fick natriumvärderna osannolikt höga värden. Detta gjorde 
att prover har fått hämtas in på nytt från fält och analyser göras om. Prover från tre 
lokaler, Finkällan, Mora stenar och Tisslinge räknades om för hand för att få ut den 
ungefärliga natriumhalten. Konduktivitets- och temperaturmätaren har inte kalibrerats 
i fält, men samma instrument har använts genom hela undersökningen och därmed 
antas skillnaderna vara godtagbara.  pH har kalibrerats i fält men eftersom det sker 
en kemisk reaktion när grundvattnet når atmosfärstryck och koldioxid avgår är det 
svårt att få ett stabilt värde och ett värde har lästs av efter bästa förmåga.  
 
 

6. Slutsats 
Genom provtagningar och mätningar kan konstateras att det geografiska läget och 
den geokemiska miljön har betydelse för vilken kemisk sammansättning källvattnet 
har. De olika källornas lägen speglar de olika typer av källor som redovisas i kapitel 
2.2.1. Stabilaste värden för salthalt och temperatur har de källor som ligger i 
dalgången och tillhör större grundvattenmagasin. Den kemiska sammansättningen 
på källvattnet kan påverkas av mänsklig aktivitet så som vägar.    
 

 
7. Tack! 
Ett stort tack till Allan Rodhe som hjälpt till att forma det här arbetet, följt med ut i fält 
vid provtagningar och mätningar, och hjälpt vid diskussion och analys. Tack också till 
Roger Herbert har varit min handledare och hjälpt till under arbetets gång. Tack till 
Carmen Vega som har hjälpt till att analysera prover i jonkromatografen. Tack till 
Monica Beckholmen, som följt med mig ut i fält som säkerhetsskydd och vid utlåning 
av bil.  
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Bilaga A. Källbeskrivning 
Bryggeriet (nr på jordartskartan 5)   N 6630630 E 658813 
Höjden som källan rinner ut ifrån består av ganska grovblockig morän. I diket mellan 
vägen och tomten till det gamla bryggeriet rinner vatten ut ur marken. Vattnet till 
hushållet tas ur källan. Vattnet rinner ut ur en uppbyggd stenvägg och i ett rör som 
avleder vattnet under vägen kan man se att det rinner en del vatten, uppskattningsvis 
mellan 0,5 – 1 L/s. På norra sidan vägen ligger leråkern ut mot dalen.  
Finberget (11)    N 6634206 E 659269 
Källan rinner upp i en brunn från vilken det rinner 0,5 L/s. Den ligger i foten av åsen 
innan leran brer ut sig ned mot dalen. Källan är en vattentäkt för ett hushåll.  
Juthögskällan (8)    N 6632634 E 656351 
I en liten höjd mitt på åkern i dalgången ligger Juthögskällan.  Det är åsmaterial som 
sticker upp i leran och man har tidigare tagit natursand från platsen, vilket gör att det 
idag finns en grop i högen där en vattensamling har bildats. Vattennivåerna i gropen 
står högre än marknivån på leran. Vatten förs bort i ett dike som rinner ned till en 
brunn där prover tagits och flödet har uppmätts till 2,3L/s. På norra sidan åkervägen 
finns ett dike där det bubblar av utströmning i botten. Vattnet har samma 
konduktivitet som vattensamlingen, men skiljer sig vad gäller i temperatur. 
Kantarellbacken (19)    N 6632054 E 662575 
I gränsen mellan morän och lera går det in en svacka i en moränsluttning som liten 
vik där källan mynnar. Ovanför källan är terrängen mycket blockrik med 
blockstorlekar på över 1 meter i diameter. Kantarellbackskällan och Svinkällan ligger 
på vardera sidan om den granplanterade leråkern. Flödet uppskattas till 0,1 L/s och 
brukar mattas av för att slutligen upphöra på sommaren.  
Kasby Fjärdkällan (10)    N 6633806 E 658554 
Kasby Fjärdkälla ligger mitt ute i åkerlandskapet. Den är täckt av ett pumphus och 
förser en större jordbruksanläggning, Lövsta gård, med vatten. Vattnet är klart och 
utloppsdiket hade rikligt med gröna växter i början av våren. Med hjälp av 
uppfångningsmetoden har flödet uppmätts till ca 1,5 L/s.  
Kohagen (13)    N 6631795 E 660307 
Mitt i den leriga kohagen i svagt sluttande läge ligger källan. Hagen ligger som en vik 
av den större lerslätten som breder ut sig i dalgången. Källan har uppåtriktat flöde 
och har bildat en djup grop där den tränger upp, i botten av en mindre ”ravin”. Vattnet 
är grumligt och sidorna har eroderats och flödet är rikligt, uppskattningsvis 1 L/s. 
Uppströms källan, vid kanten av hagen, kommer en åsslinga upp i dagen där man 
tidigare tagit naturgrus. Under våren avtar flödet något och därmed den lera som 
finns i suspension i gropen där källan kommer upp. Vid besöket den 28 maj 2014 
kunde man se hur sedimenten i botten tycks ”koka” på grund av det uppåtriktade 
flödet. 
Käringbacken (15)    N 6632445 E 660415 
Blockig Källan rinner fram i blockig moränterräng där terrängen övergår till att bli 
åker. Det ser ut att vara lite finkornigt material mellan blocken. Under början av våren 
kunde man se avrinning men efter den 25 mars tycks källan ha sinat för sommaren.  
Länsgränsen  (1)    N 6632432 E 655506  
Tidigare gick länsgränsen mellan Stockholms och Uppsala län vid det kalhygge där 
källan har sitt utflöde. Idag är det gränsen mellan Uppsala och Knivsta kommuner. 
Källan kommer ut under en större granstubbe och i närheten av ett större block, 
varpå en bäck bildas. Flödet mynnar ut i N-NE riktning och har ett flöde på ca 1 L/s. 
Högre upp i terrängen kan man se berg i dagen. Omgivningen är annars en 
moränbacke som sluttar ner mot dalgången. Berget ovanför har sprickor i både 
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vertikal och horisontell led. På andra sidan hällen finns en svacka med blötare mark 
och kort bakom det går motorvägen (E4).    
Marma beteskälla (6)    N 6629732 E 658884 
Källan ligger i hörnet på skogen ut mot hagen. Källan kommer ut i nordlig riktning, vid 
foten av en blockrik kulle som fortsätter som en kam i öst-västlig riktning. Flödet har 
uppmätts till 3,2 L/s. Ovan kullen kan man se att det sticker upp berg i dagen, på 
vissa höjder ca 50m bort och att det däremellan är en dalsänka. Runt om i sänkorna 
kan man se att det finns växtlighet som trivs i fuktiga områden och att det därför bör 
vara fuktigt året om.  
Mora stenar (2)    N 6632230 E 655923 
Källan ligger i nedre delen av slänten mellan vägen och åkern.  Vid nedre delen är 
åkern lerig och ovanför vägen är det samma moränbacke som vid Länsgränsen. 
Utloppet för källan ligger i en inhägnad grop och ett dike leder av vattnet. I diket har 
flödesmätningar gjorts den 24 mars vilket gav en avrinning på 1,1L/s, men vid senare 
besök har diket varit torrt.  
Morby bykälla (4)    N 6631064 E 657854 
Något eller några hushåll i byn tar vatten från denna källa. Man har installerat en 
pump varför överskottsavrinningen från källan pulserar längs avrinningsdiket. Byn 
ligger på en blandning av glaciallera och morän medan pumpen ligger i postglacial 
lera. Liksom för övriga källor som används som vattentäkt är avrinningen från källan 
det vatten som inte pumpas upp till husen och detta flöde uppskattas till 0,4 L/s med 
hinkmetoden. 
Norrbacken (21)    N6634297 E 656771 
Källan är en brunn som ligger på en liten moränholme i åkerlandskapet. Själva källan 
ligger ute i åkern och rör har lagts för att leda vattnet till brunnen och vidare till ett 
täckdike. Källan har tidigare använts för vatten till boskap som går på sommarbete på 
moränholmen. Eftersom källan nu endast kan ses i brunnen är flödet svårt att 
uppskatta.  
Nyckelkällan (3)    N 6631308 E 657302 
Källflödet ses i en brunn som sticker upp vid kanten av åkern norr om Länsväg 1060. 
Källan kommer upp i åkern men är utdikad och avlett vattnet till Storån. I brunnen kan 
man se att vattenytan virvlar, vilket tyder på en kraftig strömning. Under våren sjönk 
vattennivån i brunnen.   
Pottåkerskällan (12)    N6635847 E659384 
Källan ligger i backen nedanför vägen mellan Lagga och Funbo, ca 2 – 3 meter ned 
bland slyn. Sluttningen är en del av åsen som vägen går på lite längre söder ut. 
Källan kommer fram under ett större block, ca 1 m i diameter. I botten av bäcken för 
avrinningen förekommer sand och grus. Flödet är rikligt och man kan hitta källan 
genom att enbart lyssna efter det porlande ljudet. Innan bäcken kommer ned till 
åkern försvinner den då man gjort en brunn för att föra bort vattnet. Källan finns 
markerad på kartbladet Rånäs från 1868 (SGU, 1868). 
Prästtorpet  (14)    N 6632249 E 660560 
Det är egentligen två källor som rinner ut i vid foten av en moränbacke varpå båda 
leds till en brunn mellan dem där mätningarna och provtagningarna har gjorts. Vid 
första källan rinner vattnet ut under ett stort block, uppskattningsvis 2 x 2 m, och 
bildar en grund pöl. Botten består av lera. Vid den andra källan ligger en dämd pöl i 
ett dike i storleken 3 – 4 m2.  
Skogstorpet stenkällan (17)   N 6632098 E 662270 
Källan rinner fram ur blockig morän, under ett större block varpå vattnet leds ned till 
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våtmark på andra sidan vägen. Högre upp i topografin är det blockrikt. Flödet är 
stabilt och uppskattas ligga på 0,3 – 0,4 L/s.  
Svinkällan (18)    N 6632011 E 662470 
Källan kommer fram ur en ca 0,5 m djup grop i leran som är ca 2 x 2m. Vattnet rinner 
endast i botten av denna och försvinner ut i ett dikes system. Källan kommer troligtvis 
fram underifrån eller snett underifrån och har ett uppskattat flöde på 0,5 – 1 L/s. 
Högre upp i terrängen är det blockfattigt och i sydlig riktning finns en stor höjd med 
berg i dagen och bortom denna finns det våta sänkor där björk och sly växer, till 
skillnad från den med planterade granskogen vid källan. Nedanför källan planar 
marken ut och blir en slät åker, med planterade granar.   
Säby Sinkan (9)    N6633850 E 657999 
I diagram och kartor heter källan endast Säby i undersökningen. Källan ligger i leran 
nedanför holmen, vattnet kommer underifrån. Enligt jordartskartan finns det en gräns 
mellan glacial och postglacial lera här och den glaciala leran ligger längs med holmen 
och postglacialleran längre ut. Holmen består av morän (i huvudsak klassad som 
sandig-moig) och det finns en del berg i dagen. Invid en brant längre bort på holmen 
finns sand i botten, i ett skyddat läge. I källvattnet är det riktligt med gröna växter. På 
andra sidan holmen ligger Norrbacken. Flödet uppskattas till 1,7 L/s. 
Tisslinge (7)    N 6629580 E 661232 
Längs ett dike vid foten av en högre moränudde, som sticker upp i leran, kommer 
vatten ut längs en horisont. Vattnet kommer troligen från isälvsmaterial i anslutning till 
den närliggande åsen. Vattnet i diket fylls enbart på från denna utströmning och diket 
slutar lite uppströms utströmningen. Där diket viker av och genom ett rör går ut i leran 
har ett flöde på ca 19 – 19,5 L/s uppmäts. Vattnet är mycket klart och diket har rikligt 
med växter tidigt på våren. Källan finns markerad på kartbladet Rånäs från 1868 
(SGU, 1868) 
Vargtorget (16)    N 6631217 E 661818 
I en grund vattensamling nedanför en större höjd bubblar det upp lite vatten, precis 
under en gran. Flödet uppskattas till ca 0,1 L/s. I syd- sydvästlig riktning om källan 
finns det en böjd höjdrygg som går i nästan N-S riktning. Backen är av normalblockig 
morän. 
Årbyvretar övre (20)     N 6630496 E 661816 
Källan ligger ca 10 m från stigen under en gran, en bra bit upp i backen. Pölen som 
den bildar är inte så djup, ca 0,1 m och vattnet har ett uppåtriktat flöde, vilket gör att 
man kan se hur det bubblar. Källan ligger i en längre sluttning. Högre upp i topografin 
finns det våtmark, där marken planar ut och det växer lövträd. På vägen mellan 
våtmarken och källan finns hällar, blandat med svackor med morän, vilket ger intryck 
av terrasser. Källan ligger i en sådan utplaning som bildar en terrass och backen 
fortsätter nedan. I närmsta hällen ovan källan kan man se att den är hel utom rakt 
ovanför där den får en stökig struktur och även sprickor.  
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Bilaga B. Foton på källor i Lagga. 

Juthögskällan från stora vägen i söder, ut över slätten och över den vattensamling som bildas av den 
artesiska källan. Foto: Ingrid Beckholmen. 
 

 
Kohagen (vänster)  med uppåtriktat flöde genom leran. Vattnet innehåller suspenderade lerpartiklar 
som eroderats loss från gropens väggar. Länsgränsen (höger) som har sitt utflöde under en större 
granstubbe. I bakgrunden skymtar lite av berg i dagen som finns högre i terrängen. Foto: Ingrid 
Beckholmen. 
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Nyckelkällan (vänster) och Norrbacken (höger) syns endast som brunnar i åkerkanten. I Nyckelkällan 
kan man under snösmältningen se att vattnet strömmar, vid Norrbacken är flödet svårt att se. Foto: 
Ingrid Beckholmen 
 

 
Prästtorpets ena utlopp, En vattensamling bildas till följd av avrinningen som sedan leds bort till en 
brunn där provtagningarna är gjorda. Foto: Ingrid Beckholmen 
 

 
Svinkällan (vänster) är en grop i leran. Källan har fått sitt namn av att vildsvinnen i trakten uppskattar 
att rulla och böka i källan. Säby Sinkan (höger) ligger i gränsen mellan moränen och lerslätten. Under 
våren kan man se att området runt källan är grönt medan övrig växtlighet ännu inte har kommit. Foto: 
Ingrid Beckholmen. 
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Tisslinge (stora) ligger i gränsen mellan en moränbacke (höger på vänster bilden) och lerslätten (till 
vänster). Här sker utströmningen längs med diket och bildar en så kallad källsåg eller källhorisont. 
Bilden till höger visar avrinningen från källhorisonten. Det är endast vatten från källan som kommer ur 
röret. Foto: Ingrid Beckholmen. 
 

 
Två källor som kommer fram i ett uppriktat flöde, Vargtorget (vänster) och Årbyvretar övre (höger). 
Båda ligger i morän och man kan se hur det bubblar på botten där inflödet till vattensamlingen sker.  
 

 
Branddamm vid Morby bykälla. Foto: Ingrid Beckholmen 
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Bilaga C. Konduktivitets- temperaturmätningar, 2014. 
Tabell C1. Konduktivitets- och temperaturmätningar i fält våren 2014. 

    07-mar 24-25 mar 04-apr 15-apr 21-apr 

Bryggeriet 
μS/cm   266 342 324 350 
°C   6,2 6,2 6,2 6,2 

Finberget 
μS/cm   211 257 237 237 
°C   5,2 5,3 5,2 5,4 

Juthögskällan (dike) 
μS/cm 756 759 751 758 772 
°C 6,8 6,8 6,6 6 7,2 

Kantarellbacken 
μS/cm   64,4 93,6 73,8 95,2 
°C   4,1 3,9 4,2 4,5 

Kasbyfjärd 
μS/cm   670 669 659 662 
°C   7,1 7 7,3 7,2 

Kohagen 
μS/cm 321 243 329 300 349 
°C 6,3 6,2 6,2 6,2 6,4 

Käringbacken 
μS/cm   53,2       
°C   4,6       

Länsgränsen 
μS/cm 387 365 349 358 369 
°C 4 3,7 3,8 3,9 4 

Marma beteskälla 
μS/cm   64,1 76,2 71,3 78,4 
°C   3,1 3,5 3,8 4 

Mora stenar 
μS/cm   355   422   
°C   6,6   6,1   

Morby bykälla 
μS/cm   538 546 555 559 
°C   6,7 6,4 6,7 6,6 

Norrbacken 
μS/cm   957     961 
°C   7,2     7,3 

Nyckelkällan 
μS/cm 643 644 641 639 638 
°C 7,3 7,2 7,2 7,3 7,3 

Pottåkerskällan 
μS/cm   190 292 234 299 
°C   6,1 6,1 6,1 6 

Prästtorpet 
μS/cm   95,3 112 114 111,7 
°C   4,2 3,1 4,4 5,2 

Skogstorpet stenkällan 
μS/cm   68,5 107,1 93,5 110,4 
°C   5 5,1 5,3 5,2 

Svinkällan 
μS/cm   69,4 93,6 73,8 95,2 
°C   5,3 5,3 5,2 5,3 

Säby Sinkan 
μS/cm   635 571 634 633 
°C   7,1 7,9 7,3 7,3 

Tisslinge 
μS/cm 590 537 578 579 605 
°C 6,7 6,3 6,4 6,4 7,3 

Vargtorget 
μS/cm   54,7 76,3 73 78,7 
°C   5,2 5,3 5,6 5,3 

Årbyvretar övre 
μS/cm 106 101,5 110,6 108,4 115,8 
°C 5,4 5,4 5,3 6,1 5,3 

*inget besök 

 

*inget 
flöde 
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       Bilaga D. Tidigare data. 
Tabell D2. Tidigare data (från Rodhe, pers.medd.2014) samt max-, mini- och medelvärden för mätningar 
under mars- maj 2014. 

 
Källa: Rodhe, pers. medd. (2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tidigare mätningar, aug 
2012  

Tidigare mätningar, 
mars 2013 

maxvärde mars-maj 
2014 

minivärde mars-maj 
2014 

medelvärden under 
mars-maj 2014 

Namn, källa μS/cm °C μS/cm °C μS/cm °C μS/cm °C μS/cm °C 

Bryggeriet 
  

400 2,5 350 6,2 266 6,2 308 6,2 

Finberget 
    

271 5,4 211 5,2 241 5,3 

Juthögskällan 864 14,2 676 7,0 761 12,6 748 5,6 754,5 9,1 

Kantarellbackens källa 
  

94 2,4 82 4,5 57,9 3,9 69,95 4,2 

Kasbyfjärdkälla 646 7,8 668 6,8 670 7,3 659 7 664,5 7,15 

Kohagen 473 7,9 440 6,4 349 6,4 243 6,2 296 6,3 

Käringbacken 
    

53,2 4,6 
  

53,2 4,6 

Länsgränsen 519 10,8 716 3,6 369 4 349 3,7 359 3,85 

Marma beteskälla 
  

101 2,8 78,4 4 64,1 3,1 71,25 3,55 

Mora stenar 
    

422 6,6 355 6,1 388,5 6,35 

Morby bykälla 652 7,5 365 5,9 559 6,7 538 6,4 548,5 6,55 

Norrbacken 940 7,5 927 7,3 957 7,2 
  

957 7,2 

Nyckelkällan 622 7,5 637 7,1 644 7,3 622 7,2 633 7,25 

Pottåkerskällan 409 7,5 346 5,5 299 6,1 190 6 244,5 6,05 

Prästtorpet 262 15 
  

114 5,2 95,3 3,1 104,65 4,15 

Skogstorpet stenkällan 324 9,5 135 5,1 110,4 5,2 68,5 5 89,45 5,1 

Svinkällan 156 14,9 144 4,3 95,2 5,3 69,4 5,2 82,3 5,25 

Säby Sinkan 663 7,1 611 6,6 635 7,9 571 7,1 603 7,5 

Tisslinge 598 7,1 611 6,6 605 7,3 537 6,3 571 6,8 

Vargtorg 
  

104,7 5,1 78,7 5,6 54,7 5,2 66,7 5,4 

Övre Årbyvretar 172 9,7 132,6 4,2 115,8 6,1 101,5 5,3 108,65 5,7 
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Bilaga E. Jonhalter. 
Tabell E3. Jonhalter framtagna med Jonkromatografen. Prover tagna 24-25 mars eller 21 april. Enhet 
mg/L.  

 
 
 
 

 

Källa Na+ Mg2+ K+ Ca2+ Cl- NO3
-  SO4

2- HCO3
- 

Bryggeriet 5,49 3,25 1,94 49,32 4,66 5,65 6,31 100,65 
Finberget 8,24 2,75 1,79 32,83 12,49 3,89 11,09 56,12 
Juthögskällan 36,09 10,79 4,70 103,76 60,86 0,96 20,36 294,02 
Kantarellbackens 
källa 2,44 1,08 0,46 7,01 3,36 1,43 3,86 10,98 
Kasbyfjärdkälla 15,83 10,89 4,75 105,76 25,90 11,87 20,53 298,9 
Kohagen 4,32 3,86 1,95 44,80 3,26 2,83 8,08 92,11 
Käringbacken 2,11 1,06 0,73 6,24 3,08 0,13 4,24 11,59 
Länsgränsen 41,35 2,61 1,13 24,80 68,83 1,79 9,41 29,89 
Marma beteskälla 2,75 1,44 0,77 8,73 2,67 0,22 4,28 12,2 

Mora stenar 10,71 4,13 3,38 55,10 30,28 4,91 11,71 94,55 
Morby bykälla 15,24 6,78 8,50 84,18 29,01 15,44 11,57 197,64 
Norrbacken 111,10 21,65 3,68 95,00 95,34 0,15 36,87 305 

Nyckelkällan 19,11 11,71 2,71 98,25 21,14 18,25 17,20 280,6 
Pottåkerskällan 3,61 2,15 0,63 34,91 3,31 1,25 5,27 73,2 
Prästtorpet 1,95 1,21 0,64 15,77 2,04 0,05 3,75 35,38 
Skogstorpet 
stenkällan 2,47 1,45 0,50 9,59 2,62 0,19 3,30 15,86 
Svinkällan 2,55 1,46 0,43 9,57 2,75 0,10 3,51 18,3 
Säby Sinkan 8,36 9,35 5,72 111,20 10,66 25,83 15,48 301,95 
Tisslinge 28,63 8,32 5,08 102,94 21,77 11,57 13,78 223,26 
Vargtorget 2,39 0,94 0,38 6,46 3,06 0,05 4,45 13,42 

Årbyvretar övre 3,59 1,49 0,41 14,55 4,40 0,12 6,63 28,06 




