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i 

Förord 
 
Svenska Hydrologiska Rådet, SHR, uppmanade undertecknad att författa en bok i Hydrokemi 
på svenska språket. Det fanns en tidigare publikation i samma ämne författad av Erik 
Eriksson och Hans Holtan, utgiven 1974 som Nordic IHD Report No. 7 under titeln 
Hydrokemi. Kemiska processer i Vattnets Kretslopp. Den rönte stort intresse men upplagan 
var begränsad. Den utkom även i engelsk version som en Unesco publikation. Den är inte 
längre kommersiellt tillgänglig. En senare bok författad av Erik Eriksson under titeln 
Principles and Applications of Hydrochemistry  utkom 1985 på Chapman & Hall Förlag men 
är i behov av revidering och uppdatering. Vid planeringen av den föreliggande boken har 
Erikssons ”Principles .. ” tjänat som modell med de utvidgningar och tillägg som bedömts 
önskvärda. 
 
Under arbetet med boken har jag haft god hjälp av Bengt Nilsson, vd för Hydroconsult som 
välvilligt granskat manus och bistått med värdefulla råd. Vidare har Allan Rodhe och Lars-
Christer Lundin, Institutionen för Geovetenskap bistått med kritik och redaktionella 
synpunkter vad gäller text och figurer. Till samtliga riktar jag ett varmt tack. 
 
Uppsala i april 2000 
Erik Eriksson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbild: Antoine Laurent de Lavoisier, 1743 - 1794, fransk naturforskare. de Lavoisier 
har kallats "den moderna kemins fader" och en del av hans forskning kretsade kring vatten.   
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1. Inledning 
 
Hydrokemi är ett ämnesområde som, i vidaste mening, omfattar de delar av naturen som 
innehåller vatten och däri lösta ämnen. Man kan därför se ämnesområdet som en del av 
geokemin. I föreliggande bok behandlas emellertid hydrokemin som en del av hydrologi. Den 
omfattar kemiska transporter genom den del av vattnets kretslopp som sker på jordens 
landområden. Mera specifikt uttryckt behandlas kemiska transporter i atmosfären, både 
horisontellt och vertikalt, transporter mellan mark och vegetation och transporter i älvar och 
grundvatten. Havsområdena behandlas då som källområden och sänkområden  för det 
kontinentala  kretsloppet av element i atmosfären och slutstation för transport i älvar och 
grundvatten. Med detta är ramen för bokens innehåll angiven. 
 
Transport av kemiska substanser kan ske både i lösning och som partiklar. Dessa två 
kategorier är inte helt oberoende av varandra. Lösta substanser kan reagera med varandra och 
bilda  partiklar, i atmosfären som aerosoler och i ytvatten som suspenderat material. Växter 
tar upp en del element från marken som senare bildar organiska aerosoler, suspenderat och 
löst material i vatten och som fallförna på marken. Med tiden bryts de ner i olika processer 
som frigör vattenlösliga oorganiska substanser i marken och rotzonen. Suspenderat material i 
sjöar och vattendrag bilda sediment som vid nedbrytning frigör lösliga substanser. I marken 
och grunden sker en betydande upplagring av lösliga substanser. Vegetation och mark 
innehåller därför betydande förråd av vattenlösliga substanser. En del av dessa förråd står i 
jämvikt med de lösta substanserna medan andra frigörs genom pågående, oftast långsamma 
processer och kan därför inte anses befinna sig i något jämviktstillstånd med vattenfasen. Det 
är tydligt att transporten av ämnen under vattnets kretslopp är en komplicerad process som, 
förutom kunskap om elementens kemiska egenskaper också kräver utförlig information om 
systemet vegetation – mark. Det är med detta i åtanke som innehållet i avsnitten 2,3 och 4 har 
strukturerats. 
 
Modeller, kapitel 5  är förenklade bilder av verkligheten, av hjälp för att bilda en föreställning 
om skeendena i naturen. Den avbildning som modeller åstadkommer kallas ofta system och 
består vanligen av reservoarer och flödesmönster och processer som med viss approximation 
anses representera naturen. Vattenkvalitet, d.v.s vattnets beskaffenhet ut användarsynpunkt, 
belyses i kapitel 6. Mark-användningen påverkar givetvis de lokala kretsloppen mer eller 
mindre  Forskning om detta finns väl dokumenterad och belyses med exempel i kapitel 7. Det 
sista avsnittet i boken, kapitel 8,  behandlar datainsamling och dataanalys med hjälp av olika 
exempel.    
 
Efter kapitel 8 följer en lista med litteraturreferenser, aktuell i sammanhanget. Större delen 
återfinns i de olika kapitlen som referenser. 
 
Appendix A är en lista över de vanligaste kemiska elementen med molvikt och 
ekvivalentvikter. Appendix B är en lista över termodynamiska data, Gibbs fri-energi, och 
entalfi, för aktuella element och föreningar. Appendix C visar karta över den nordiska delen 
av det Europeiska nätet för nederbördskemi följt av en tabell med typdata för de  listade 
stationerna.  
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2. Hydrokemins grunder 
 
2.1 Vatten som kemisk substans 
 
Vattenmolekylen består av två väteatomer bundna till en syreatom. Bindningens karaktär 
pendlar mellan ren kovalent och jonbindning. Den kovalenta innebär att atomerna arrangerar 
elektronbanorna så att största möjliga stabilitet erhålles. Väteatomen delar två elektroner med 
syret för att bli så lika heliumatomen som möjligt. Syret får på så sätt två extra elektroner  
och liknar därmed neon. Jonbindningen innebär att väteatomen lånar ut en elektron till syret 
som därvid blir negativt laddad medan vätekärnan har en positiv laddning. Eftersom de 
negativa och positiva laddningarna är åtskilda får vattenmolekylen dipolkaraktär. I det 
extrema fallet får syret bägge elektronerna och får neonstruktur. Fig. 2.1 visar schematiskt 
tänkbara visioner av vattenmolekylen.  
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.1 Vattenmolekylen                               Fig. 2.2. Orientering av dipoler  
                                                                        
Två kovalenta bindningar kräver att vinkeln mellan bindningarna är 90 grader. Mätningar 
visar emellertid att vinkeln mellan bindningarna är 105 grader. Förklaringen är att de 
tillfälliga jonbindningarna strävar att vidga avståndet mellan väteatomerna  till det obser-
verade värdet. Vattenmolekylen uppträder således som en dipol. Se Fig.2.2. 
 
Vattenmolekylens struktur gör att den kan skapa s.k. vätebryggor.  Väteatomen i vatten-
molekylen kan orsaka en svag bindning mellan syreatomer eftersom den tillfälligt kan låna ut 
sin elektron eller dela den med en annan syreatom. Det är detta som kallas vätebrygga. Då 
väteatomen är mycket liten kan den endast tjäna som brygga mellan två syreatomer. I is leder 
vätebryggor till en ganska öppen kristallstruktur; varje syreatom är omgiven av fyra andra 
syreatomer i tetraederkonfiguration. När isen smälter bryts denna struktur sönder till en 
tätare. Man förmodar emellertid att fragment med isstruktur nybildas hela tiden i det flytande 
stadiet men att dessa fragment kollapsar genom värmerörelse. Vätebryggorna i vatten 
påverkar viskositeten. Den minskar 2% för varje grads ökning i temperatur. Den höga 
kokpunkten för vatten jämförd med kokpunkten för metan som har ungefär samma 
molekylvikt beror på dessa vätebryggor i vatten. 
 
2.2 Upplösning av substanser i vatten. 
  
Den elektriska ledningsförmågan i rent vatten är mycket låg, mindre än 1µS/m. Om man 
tillsätter salt, exempelvis NaCl går saltet i lösning och den elektriska ledningsförmågan ökar i 
proportion till koncentrationen av tillsatt salt. Lösningsprocessen kan skrivas 
 
 NaCl(c) → Na+ + Cl- 
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där (c) står för kristallin. Separationen av Na+ och Cl- beror på att jonerna hydratiseras, dvs 
omges av svärmar av vattenmolekyler, orienterade mot jonen enligt deras dipolkaraktär på ett 
sätt som illustreras i Fig. 2.2. Bindningsenergin mellan jon och dipol är tillräcklig för att hålla 
de två jonerna åtskilda. De kan röra sig relativt obehindrat i lösningen. Det finns emellertid 
fortfarande  attraktionskrafter för att de positiva jonerna med vattenhöljen bildar en svärm 
omkring negativa joner med sina svärmar och naturligtvis tvärtom. Inskränkningen i 
rörelsefrihet gör att den termodynamiska aktiviteten blir lägre än vad koncentrationen skulle 
medge vid full rörelsefrihet. Detta förhållande utgör basen för Debye-Hückel teorin för 
beräkning av jonernas aktivitetskoefficienter i vattenlösningar. Tätheten av dipoler runt en 
jon beror på jonens kristallstorlek och laddning. En liten jon blir starkare hydratiserad än en 
större jon. Natriumjonen är relativt liten jämförd med kloridjonen som har dubbelt så stor 
diameter. 
 
Den elektriska ledningsförmågan i en lösning mäts i enheten Siemens per längdenhet, således 
som S/m. De enskilda jonernas ledningsförmåga anges som ekvivalenta ledningsförmågan 
och är 5090 S/m för Na+ och 7550 S/m för Cl- . Detta tyder på att natriumjonen har en större 
effektiv diameter med dipolskärmen inräknad än kloridjonen. 
 
Tillsätter man ett annat salt till natriumkloridlösningen, exempelvis kaliumsulfat kommer 
lösningen att bestå av katjonerna Na + och K+ och anjonerna Cl- och SO4

- . De rör sig 
tämligen fritt och man kan inte längre säga att lösningen innehåller natriumklorid och 
kaliumsulfat. Samma resultat skulle man få genom att sätta till natriumsulfat och 
kaliumklorid. Salternas identitet försvinner vid upplösning. 
 
Debye-Hückel teorin för aktivitetskoefficienter är en tämligen grov approximation som lett 
till ett antal olika formler som tar hänsyn till jonradier mm. Avvikelserna vid högre 
koncentrationer kan också förklaras genom att postulera förekomsten av jonpar  som till 
exempel CaHCO3

+ som antas vara en association mellan Ca2+ och HCO3
-. 

 
När en stark syra, exempelvis HCl sätts till vatten sker reaktionen 
 
 HCl(l) → H+ + Cl- 
 
där (l) betyder lösning. Saltsyran dissocieras tämligen fullständigt till vätejoner och klorid-
joner. För svavelsyra får man analogt 
 
 H2SO4(l) → 2H+ + SO4

2-  
 
Vätejonen är helt enkelt en proton associerad med vattenmolekyler. Den tjänar förmodligen 
som vätebrygga mellan två syreatomer. På så sätt skulle den få stor rörlighet genom att 
bokstavligt hoppa mellan syreatompar. Den ekvivalenta ledningsförmågan är nämligen hög, 
35000 S/m vid 25oC vilket är 7 ggr större än natriumjonens ekvivalenta ledningsförmåga. 
 
Saltsyra och svavelsyra är starka mineralsyror med praktiskt taget fullständig dissociation i 
vattenlösning. Samma egenskap har salpetersyran, HNO3. Det finns emellertid mineralsyror 
som dissocierar partiellt. En sådan är kolsyra, H2CO3. Den dissocierar i två steg; 
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 H2CO3(aq) → H+ + HCO3
- 

 
 HCO3

- → H+ + CO3
2- 

 
Där aq betyder löst i vatten. I det första steget är koncentrationen av kolsyra (+ löst 
koldioxid) lika med koncentrationen av hydrokarbonat när pH är 7. Enligt det andra steget är 
HCO3

- också en syra fastän betydligt svagare än löst kolsyra.. 
 
En bas beskrivs ofta som en förening som konsumerar vätejoner. Basen NaOH är stark och 
dissocieras fullständigt i reaktionen 
 
 NaOH(c ) → Na+ + OH- 
 
Samma gäller kaliumhydroxid, KOH. Svaga baser dissocierar partiellt som till exempel 
 
 NH3(g) + H2O → NH4OH(l)       (g står för gas) 
 NH4OH(l) → NH4

+ + OH- 
 
med  komponenterna  ammoniak,  ammoniumhydroxid,  ammoniumjon  och  hydroxyljon. 
Andra svaga baser är Ca(OH)2 och Mg(OH)2. Kiselsyra  H4SiO4 är en mycket svag syra. Salt 
av svaga syror reagerar som starka baser. Som exempel  
 
 Na2CO3 → 2Na+ + CO3

2- 
 
 CO3

2- + H2O(l) → HCO3
- + OH- 

 
Denna process kallas hydrolys. Den är mycket viktig när silikaterna löses eftersom kiselsyran 
är mycket svag. För varje metalljonladdning som frigörs vid vittring bildas en hydroxyljon. 
 
Vi kan summera denna beskrivande del med att alla kombinationer av jonerna Na+, K+ och 
NH4

+ med jonerna Cl-, SO4
2-, NO3

-, HCO3
- och CO3

2- är lättlösliga. De dissocierar praktiskt 
taget fullständigt i naturliga vatten åtminstone i humida och tempererade områden. Salter av 
Ca2+ och Mg2+ med Cl-, SO4

2- och NO3
- är också lättlösliga och dissocierar helt (eventuell 

jonparbildning). I arida områden är gips (CaSO4 
. 2H2O) vanlig. Kombinationer av Ca2+ och 

Mg2+ med CO3
2- är svårlösliga. En möjlig reaktion är 

 
 CaCO3(c) + H2O(l) → Ca2+ + HCO3

- + OH- 
 
Som innebär en pH-höjning på grund av hydrolys. Den i naturen vanligaste reaktionen  är av 
typen 
 
 CaCO3(c ) + H2O(l) + CO2(g) → Ca2+ + 2HCO3

- 
 
och samma för MgCO3. 
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Komplexbildning 
 
Vissa metalljoner kan bilda nya jonslag tillsammans med lämplig anjon. Ett enkelt exempel 
är Al3+ som kan reagera med en eller flera F- till en serie komplex 
 
 AlF2+, AlF2

+, AlF3
0, AlF4

-, AlF5
2-, och AlF6

3- 
 
Även om nu totalkoncentrationen av aluminium är hög blir aluminiumjonens aktivitet låg, 
bestämd av komplexets styrka. Man kan således inte sluta sig till den eventuella risk som hög 
totalhalt av aluminium har utan måste undersöka komplexets sammansättning för att med 
hjälp av komplexdata beräkna aluminiumjonens aktivitet. Samma gäller givetvis också andra 
metalljonkomplex i naturliga vatten. Dessa vatten, framförallt ytvatten, har alltid en viss halt 
av organisk substans som villigt bildar komplex med metalljoner. Det torde vara 
utomordentligt svårt att avlägsna dessa organiska komplex genom filtrering.  
 
Jonbyte och sorption 
 
Jonbyte är en viktig hydrokemisk process under transienta dvs icke stationära tillstånd i 
kretsloppet, perioder när förändringar i inflöden till systemet är snabba eller vid manipulering 
av systemet (kalhuggning, gödsling, dikning). Jonbyte förutsätter närvaro av en jonbytare, en 
substans som är en fast del av systemet och som tjänar som reservoar för elektrostatiskt 
bundna joner som lätt kan bytas ut med motsvarande joner i förbiströmmande vattenlösning. 
Jonbytarna kan vara av katjontyp eller anjontyp och ibland amfotära jonbytare som kan byta 
ut både katjoner och anjoner. Organiskt material i marken består i stor utsträckning av 
substanser som är omöjliga att identifiera. De är rester av den nedbrytningsprocess som 
överför assimilerat kol i organisk substans till koldioxid och vatten. Under denna process som 
i grunden är en oxidation erhåller det mera resistenta materialet organisk syrakaraktär 
såtillvida att det kan dissociera vätejoner. Om organiskt material symboliseras med CHOH 
skapar oxidationen syragrupper som –COOH som dissocierar vätejonen och bilda –COO- . 
Jmfr Fig. 2.3 och 2.4. 
 

Fig 2.3. Humussyra, schematiskt          Fig. 2.4  Jonbyte, schematiskt 
 
Katjonbytande material är praktiskt taget alltid närvarande i marken , framförallt i rotzonen 
där rötternas tillväxt och avdöende är en väsentlig del av bioprocesserna. I lerjordar sker 
också jonbyte på de stora ytor som lermineralen erbjuder. De är vittringsprodukter 
uppbyggda i skikt av aluminumoktaedrar varvade med skikt av kiseltetraedrar som i kaolinit 
eller inbäddade i kiseltetraederskikt som i montmorillonit. För kaolinit sker jonbytet längs 
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kanter och i hörn där ”smörgåsstrukturen” skadats och försetts med OH-grupper som kan 
byta ut vätejonen mot en lämplig katjon. Beträffande montmorillonitmineral kan, vid 
oktaederbildningen en del Al3+ ha bytts ut mot Mg2+ vilket ger en resterande negativ laddning 
som kompenseras av en katjon utanför kiseltetraederskiktet. Denna katjon har följaktligen 
stor rörlighet och deltar i jonutbyte. På liknande sätt kan negativa restbildningar uppstå 
genom att Si4+ i  kiseltetraedern byts ut mot Al3+. De katjoner utanför mineralytan som 
kompenserar restladdningarna bildar ett s.k. diffust dubbelskikt, en term som  inte är väl 
belagd. 
 
Anjonbyte kan också ske på mineralytor framförallt på ytor av aluminiumhydroxid och 
ferrihydroxid, den senare oftast i formen FeO(OH), vanligen götit. Det är emellertid inte 
säkert att OH-grupperna byts ut av anjoner eftersom den är en del av kristallstrukturen. 
Anjonbyte har fastmer karaktären av adsorption. Ett exempel är sulfatadsorption. Men 
egentligen är det snarare en adsorption av svavelsyra eftersom processen ”gömmer ” en 
vätejon som emellertid frigörs när svavelsyran desorberas. Samma tycks gälla adsorption av 
fosfater liksom adsorption av organiska syror. Läsaren hänvisas till Karltun (1995) för en 
ingående undersökning över bl.a. sulfatadsorption på Al och Fe oxider. 
 
Anjoner som Cl- och NO3

- adsorberas inte i marken. Kloridjonen  förefaller vara negativt 
adsorberad, dvs den undviker katjonbytande ytor. Jämförelse mellan tritierat vatten, HTO och 
Cl- visar att den senare transporteras en aning snabbare i  jord än HTO. 
 
Adsorption av hydrofoba  icke joniserbara organiska föreningar har stort intresse  och är 
påfallande enkel i sin mekanism. Det visar sig att naturligt organiskt material oberoende av 
ursprung är i stort sett jämförbara i sin förmåga att adsorbera hydrofoba substanser. Den 
hydrofoba  adsorptionen beror på  att  hydrofoba  substanser  skyr  vatten och  har  därför  
den organiska substansen som enda tillflykt trots att den inte attraheras av den. Ju högre den 
organiska kolhalten är desta lättare har den hydrofoba substansen att härbärgeras. Om Kow är 
fördelningen av en hydrofob substans mellan oktanol och vatten, och foc är andelen organiskt 
kol i marken, kan fördelningen av den hydrofoba substansen mellan organisk substans och 
vatten, Kp, skrivas. 
 
 log Kp = a log Kow + log foc + b 
 
där a och b bestäms empiriskt 
  
Redoxprocesser 
 
En redox process är överföring av elektroner från ett ämne till ett annat. Exempel på en 
redoxprocess: Vid oxidation 
 
 Fe2+ → Fe3+ + e- 
 
Och vid reduktion 
 
 O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- 
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Vid oxidationen  av ferrojärn  till ferrijärn frigörs en elektron.  Vid reduktion av syrgas 
utnyttjas denna elektron. Ferrojärn uppför sig kemiskt som en tvåvärd katjon medan 
ferrijonen liknar den trevärda aluminiumjonen i egenskaper. Fe3+ kan inte existera inom det 
normala pH-området 4 – 8 eftersom FeO(OH) är den stabilaste föreningen i närvaro av syre. 
Då blir reaktionen 
 
 4Fe2+ + O2 + 6H2O → 4FeO(OH) + 8H+ 

 
Det framgår av detta att oxidation producerar vätejoner och reduktion hydroxyljoner. 
Oxidationen av ferrojärn fortskrider så länge som det finns spår av syrgas i lösningen. 
Ferrojärn kan inte existera i närvaro av syre inom det angivna pH-området eftersom 
ferrihydroxiden har mycket låg löslighet. Det ferro- och ferrijärn man kan påträffa i ytvatten 
är vanligtvis komplexbundet av organiskt material, exempelvis fulvosyror. Dess kemiska 
aktivitet är därför mycket liten. 
 
Reduktionsprocesser i naturliga vatten kräver reducerande ämnen, till exempel kolhydrater. 
Om CHOH representerar kolhydrater blir dess oxidation 
 
 CHOH + H2O →CO2 + 4H+ + 4e-  
 
Och ferrijärnets reduktion 
 
 4FeO(OH) + 4e- →4Fe2+ + 2H2O + 6O2- 
 
Adderas processerna fås 
 
 4FeO(OH) + CHOH → 4Fe2+ + CO3

2- + 6OH- 
 
Detta inträffar endast i total frånvaro av syre. Det är typiskt en process som inträffar när 
grundvattennivån stiger över rostjorden. 
 
Organiskt material kan också reducera sulfat i frånvaro av syre. Reaktionen är 
 
 SO4

2- + 6H+ + 8e- → H2S + 4OH- 
 
Och, kombinerat med organisk substans 
 
 SO4

2- + 2CHOH → 2CO2 + 2OH- + H2S 
 
som tycks vara en vanlig process vid högt grundvattenstånd, fast i frånvaro av ferrihydroxid. 
Nitrat, NO3

- kan också ta upp elektroner på liknande sätt och bildar då kvävgas , N2 och 
lustgas, N2O. 
 
Redoxprocesser i naturliga vatten sker med hjälp av mikroorganismer som kan sägas fungera 
som katalysatorer. 
 



 
8 

 
2.3 Fysikalisk kemi tillämpad på naturliga vatten 
 
Avsikten med detta avsnitt är att demonstrera tillämpning av tillgänglig fysikalisk-kemisk 
information på olika delar av kretsloppet. För detta ändamål är det nödvändigt att diskutera 
några grundläggande begrepp inom fysikalisk kemi. Då det finns ett stort antal läroböcker 
och handböcker inom ämnesområdet finns ingen anledning att gå djupare in i detta ämne. Det 
som behandlas här är användbart för att lösa vardagliga problem. 
 
Mått och enheter i hydrokemin 
 
Mängden av en kemisk substans i lösning anges oftast som koncentration, dvs mängd per 
volymsenhet. Koncentrationer av kemiska element anges vanligen som mg/l vilket är samma 
som kg/m3. Inom hydrokemi används nästan uteslutande  ett annat koncentrationsmått, 
millimol  per liter, avkortat mmol/l eller helt enkelt mM där M står för molar. En mol är det 
antal gram av ett ämne som anges av dess molekylvikt. Vatten har molvikten 18 så att 18 g 
H2O är 1 mol. Om 5.845 g NaCl löses i en liter vatten blir koncentrationen 0.1M eller 100 
mM. För mycket låga koncentrationen används termen  µM för mikromolar, 58.45 g NaCl 
löst i 1000 m3 vatten ger koncentrationen 1µM. Bruket av ekvivalentkoncentrationen N 
exempelvis i koncentrationsmått som mekv l-1 trängs för närvarande ut av termen mol charge 
som skrivs Mc. 1 Mc motsvarar koncentrationen av 1 mol/l av en envärd jon. Begreppet 
undanröjer den tvetydighet som ekvivalentbegreppet medförde eftersom ekvivalent också 
användes som mått på elektronmängder i redoxprocesser. Det gamla måttet finns i någon 
tabell 
 
Massverkans lag 
 
”Den hastighet varmed en reaktion äger rum är proportionell mot produkten av 
koncentrationerna av de molekyler som deltar i reaktionen”. Detta är massverkans lag. Den 
hastighet varmed CO2 bildas ur vätekarbonat och vätejon  kan skrivas 
 
 d[CO2]

dt
 = k1[HCO3

-][H+] 
 
och den motsatta reaktionen 
 
 −d[CO2]

dt
 = k2[CO2][H2O] 

 
Vid jämvikt blir därför 
 
 k1[HCO3

-][H+] = k2[CO2][H2O] 
 
Dvs 
 
 [HCO3−][H+]

[CO2][H2O] 
 = k2

k1
 = K 
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Enligt accepterade konventioner är koncentrationen av lösningsmedel alltid satt lika med 1, 
en regel som också gäller fasta tillstånd. Då blir slutligen 
 
 [HCO3

-][H+] = K[CO2]  
 
K är inte någon universiell konstant. Den varierar med temperaturen och beror på den totala 
koncentrationen. Den aktiva koncentrationen, aktiviteten, uttrycks som en produkt av 
koncentration och aktivitetskoefficient. Om paranteser symboliserar aktiviteter kan man 
därför skriva 
 
 (HCO3

-)(H+) = K(CO2) 
 
K är nu den termodynamiska jämviktskonstanten och beror enbart på temperaturen.  
 
Debye-Hückels teori för skattning av aktivitetskoefficienter i elektrolyter 
 
Det är fortfarande en del problem att lösa beträffande aktivitetskoefficienterna. Med Debye-
Hückels teori kan approximativa men tämligen goda skattningar av aktivitetskoefficienter för 
joner erhållas. Som tidigare nämnts bygger teorin på den begränsning i jonernas rörelse som 
växelverkan mellan kat- och anjoner medför. För ett jonpar med samma antal laddningar  och 
låg koncentration kan man skriva 
 
 -log γ = Az2√I 
 
där γ är aktivitetskoefficienten, A en konstant nära 0.5 och I är jonstyrkan 
 
 I = 0.5∑cizi

2 
 
summerad över alla jonslag. Med definitionen p ≡ -log  kan –log γ bytas ut mot pγ. En bättre 
approximation fås av uttrycket 
 

 pγ = (Az2√I)
(1 + Bå√I)

 
 
där å är den effektiva jondiametern i Ångströmsenheter och B en ytterligare konstant. 
Konstanterna A och B vid 0 och 25 °C är 
0 °C       A = 0.4911      B = 0.3244 
25 °C     A = 0.5092      B = 0.3283  
 Beträffande å gäller följande tabell 
 
 å      Jonslag 
 
9 H+, Al3+, Fe3+, Cr3+ 
8 Mg2+, Be2+ 
6 Li+, Ca2+, Cu2+, Zn2+, Mn2+, Fe2+ 
5 Sr2+, Ba2+, Cd2+, Hg2+, Fe(CN)6

4- 
4.5    CO3

2- 
4       Na+, HCO3

-, H2PO4
- 
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3       K+, Cl-, Br-, NO3 
 
 Denna procedur anses ge tillfredsställande resultat för koncentrationer upp till 0.1M. 
Ytterligare förbättring kan åstadkommas med Truesdell-Jones formel som har utseendet 
 

 pγ = Az2√I
(1+Bå√I)

=  - bI 
 
med A och B som tidigare men med å som i nedanstående tabell 
 
Jon å b 
 
Ca2+ 5.0 0.165 
Mg2+ 5.5 0.200 
Na+ 4.0 0.075 
K+ 3.5 0.015 
Cl- 3.5 0.015 
SO4

2- 5.0 -0.04 
HCO3

- 5.4 0 
CO3

2- 5.4 0 
 
Enligt Nordstrom  & Munoz (1986) är denna formel användbar upp till M = 2  (I = 6). 
Fördelen med denna formel är att man inte behöver tillgripa jonparteorin. 
 
Vid beräkning av jonaktivitetskoefficient görs antagandet att K+ och Cl- har samma 
aktivitetskoefficient som därför är ±γ KCl.  Därför kan, exempelvis 
 
 γ±CaCl2= (γCa2+ + γ±KCl)

1/3 
 

varför      γCa2+ = 
γ 3±CaCl2
γ 2±KCl

  

 
och för Al3+ 
 
 γAl3+ = 

γ 4±AlCl3 

γ 3±KCl
 

 
Jämvikter och termodynamik 
 
Inom fysikalisk kemi har man i stort sett två sätt att skaffa dokumenterad information om 
jämviktskonstanter. Den ena är att uppsöka tabellverk i handböcker eller någon annan 
databas. Då antalet möjliga reaktioner för ett givet antal komponenter kan bli ganska stort kan 
man gå en omväg, eller genväg, och utnyttja termodynamiska data över Gibbs standard fri 
energier för komponenterna och ur dem beräkna jämviktskonstanter. Experimentella 
jämviktkonstanter har vanligen använts för beräkning av standard fri energi varför man kan 
förvänta att de omvända beräkningarna skall ge korrekta resultat. Dessutom behöver man 
standard entalfidata för att justera jämviktskonstanterna till rådande temperatur. 
Termodynamiska data är vanligen angivna för 25°C. Standard fri bildningsenergi betecknas 
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vanligen ∆Gf
ο för de komponenter som ingår. Standard fri reaktionsenergi definieras som 

summan av ∆Gf
ο for komponenter som bildas vid reaktionen minskat med summan av ∆Gf

ο för 
de komponenter deltar i reaktionen. Denna differens betecknas ∆Gr

ο. Relationen mellan 
jämviktskonstanten K och  denna differens är 
 
  

∆Gf
ο = - RT ln K = - 1.3643 log K (vid 25°C) 

 
Med denna metod är det enkelt att beräkna K- värden för alla tänkbara reaktioner mellan ett 
antal komponenter. Appendix B innehåller både standard fri energidata och entalfidata för ett 
antal kemiska komponenter, av speciellt intresse i hydrokemi. Ett enkelt exempel på beräk-
ningsmetoden är följande reaktion 
 
 H2O(l) ↔ H+ + OH- 
 
Från Appendix B hämtar vi följande data: 
 
 H2O(l): ∆Gf

ο = -56.69 kcal/mol ∆Hf
ο= -68.32 

 H+:       ∆Gf
ο =  0                     ∆Hf

ο=  0 
 OH- :    ∆Gf

ο =  -37.595                ∆Hf
ο=  -55.0 

 
Då blir reaktionsenergin 
 
 ∆Gr

ο= 0  -37.595 +56.69 =19.095 kcal/mol  
 -log K =  19.095/1.3643  =  14.0   och 
 K = 10-14 

 

Nu är enligt van’t Hoffs lag 
 
 d(ln K)

dT
 =  ∆Hr

ο 
RT

 
 
med ∆Hr

ο = -55.0 + 68.32  = 13.32 kcal/mol . Integrering av ekvationen ger 
 
 log Kθ  = log K25 –  0.733 ∆Hrο (25 − θ)

(273.15 + θ)
 . 

 
där θ är temperaturen  i °C. För en temperatur av 10°C blir  log K10 = -14.51. Detta innebär 
att dissociationsgraden minskar vid sjunkande temperatur. 
 
Ett annat exempel är följande: beräkna K för reaktionen 
 
 CaCO3(c ) + H2O(l) + CO2(g) ↔ Ca2+ + 2 HCO3

- 
Appendix B ger följande data för beräkningar 
 
 Komponent   ∆Gf

ο  ∆Hf
ο 

 
 CaCO3(c) -269.89 -288.98 
 H2O(l) -56.69 -68.32 
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 CO2(g) -94.2598 -94.1 
 Ca2+ -132.18 -129.8 
 HCO3

- -140.31 -165.2 
 
I detta fall har vi också 3 olika faser, kristallin, vätska och gas.  Kalciumjonen och  två väte-
karbonatjoner bildas och bidrar därför med –132.18 - 2⋅ 140.31. Från  detta  subtraheras de  
tre posterna –269.89, -56.69 och –94.2598. Då blir  
 

∆Gr
ο = -132.18 – 140.31 – 140.31 + 269.89 + 56.69 + 94.2598  =  8.04 

log K =  -5.89   K = 1.288 10-6 
 
Detta ger jämviktsvillkoret 
 
 (Ca2+)(HCO3

-)2  = 1.288 10-6 PCO2 
 
För temperatureffekten på K får vi med hjälp av ∆Hr

ο som blir –8.8 
 

 log Kθ  = log K25 + 6.45(25 − θ)
(273.15 + θ)

 
 
För 10°C blir log K =  -5.81 + 0.34 =  -5.47, drygt dubbelt så hög som vid 25°C. Detta beror 
huvudsakligen på att koldioxidens löslighet i vatten avtar med stigande temperaturberäk-
ningen av temperatureffekt sker under antagande att reaktionsentalfin är oberoende av 
temperaturen.  Jfr Nordstrom & Munoz  (1986).  
 
Några gas-vatten jämvikter 
 
I föregående exempel demonstrerades den roll som koldioxidens partialtryck i atmosfären har 
på lösligheten av kalcit genom att bestämma koncentrationen av kolsyra i vattnet. En annan 
gas av intresse är syret. För detta finns emellertid inga uppgifter över standard fri energi i 
vattenlösning. Däremot finns detaljerade uppgifter över dess löslighet i vatten vid olika 
temperaturer. Vid 25°C är jämviktskonstanten K = 0.00125 för reaktionen 
 
 O2(g)  ↔ O2(aq) 
 
                                                             Tabell 2.1                                                                                     
Jämviktskonstanten K för reaktionen O2(g) = O2(aq) i temperaturområdet 0 - 25°C               
Temperatur °C Kx1000 Temperatur °C Kx1000 Temperatur °C Kx1000 
0 2.18 9 1.74 18 1.44 
1 2.12 10 1.70 19 1.41 
2 2.07 11 1.70 20 1.39 
3 2.02 12 1.62 21 1.36 
4 1.97 13 1.59 22 1.33 
5 1.92 14 1.56 23 1.31 
6 1.87 15 1.52 24 1.29 
7 1.83 16 1.49 25 1.25 
8 1.77 17 1.47   
 
Detta innebär att ∆Gf

ο för syrgas i vatten är  = - 1.3643 log K = 2.13 kcal/mol. I Tabell 2.1 är 
K-värdena listade för varje hel temperatur. I Tabell 2.2  har dessa K-värden använts för att 
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beräkna syrehalten i mg/l  vid ett partialtryck av syre i atmosfären av 0.20946 atm. Med 
relativt liten approximation kan syrehalterna i vatten beräknas ur andragradsekvationen 
 
 O2(i mg/l) = 14.50 – 0.3748 T + 0.005119 T 2    (T i °C)  
 
Koldioxidsystemet är mer komplicerat. De följande reaktionerna är aktuella 
 
 CO2(g) ↔ CO2(aq) 
 CO2(aq) + H2O(l) ↔ H2CO3(aq) 
 
                                                                                 Tabell 2.2                                                                                     
Syrets löslighet i vatten i jämvikt med luftens partialtryck av syre inom temperaturområdet 0 – 25°C               
Temperatur °C Konc. i mg/l Temperatur °C Konc. i mg/l Temperatur °C Konc. i mg/l 
0 14.55 9 11.52 18 9.45 
1 14.16 10 11.25 19 9.26 
2 13.77 11 10.99 20 9.08 
3 13.41 12 10.74 21 8.91 
4 13.06 13 10.50 22 8.73 
5 12.73 14 10.28 23 8.57 
6 12.40 15 10.06 24 8.41 
7 12.10 16  9.84 25 8.25 
8 11.80 17  9.64   
 
 
 H2CO3(aq) ↔ H+ + HCO3

- 
 HCO3

- ↔ H+ + CO3
2-  

 
Då hydratiseringen av CO2  är ointressant ur jämviktssynpunkt – den är dessutom tämligen 
ringa – kombineras den andra och tredje reaktionen till  
 
 CO2(aq) + H2O(l) ↔ H+ + HCO3

- 
 
Följande jämviktsekvationer är således aktuella 
 
 (CO2) = K0 PCO2 
 (H+)(HCO3

-) = K1 (CO2) 
 (H+)(CO3

2-) = K2 (HCO3
-)  

 
K-värdena är temperaturberoende och följande ekvationer härledda experimentellt av Harned 
& Davis (1943) uttrycker detta temperaturberoende  för området 0 till 50°C. (T i °K) 
 
 Log K0 = -13.417 + 2299.6

T
 + 0.01422 T 

 Log K1 = 14.8435 – 3404.71
T

 – 0.02379 T 

 Log K2 = 6.498 – 2902.39
T

 – 0.02379 T 
 
Om vi använder bokstaven p  som symbol  för –log, p blir en  operator,  kan jämviktsekva-
tionerna ovan skrivas 
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 pCO2 = pK0 + pPCO2 
 pH + pHCO3 = pK1 + pCO2 
 pH + pCO3 = pK2 + pHCO3 
 
där vi förenklat ytterligare genom att utelämna valenstecknen. Tabell 2.3 visar de olika pK-
värdena för temperaturer mellan 0 och 30 °C. 
 
 Eliminerar vi pCO2 får vi  
 

pH + pHCO3 = pK0 + pK1 + pPCO2 
 

Men H+ måste vara lika med HCO3
- så att 

 
 2pH = pK0 + pK1 + pPCO2   och 
 
pH = pK0 + pK1 + p𝑃CO2

2
 

 
Vid +5° är pK0 + pK1 = 7.71. Vid ett partialtryck av koldioxid i atmosfären lika med 0.0003 
atm  är pPCO2 = 3.52. Då blir pH = 5.61, ett värde som kan sägas vara neutralpunkten i 
naturliga vatten. För 10 ggr högre partialtryck sjunker pH med 0.5 enheter till 5.11 vilket väl 
kan förekomma i markvattenzonen på grund av rotandning och nedbrytning av annan 
biologisk substans. Även högre koldioxidtryck har rapporterats (Albertsen 1977) vilket 
innebär ännu lägre pH. Vid 25°C  och normalt koldioxidtryck blir pH = 5.66, således 
obetydligt högre. 
 
    Tabell 2.3     
Negativa logaritmer för jämviktskoefficienterna i systemet koldioxid – vatten för temperaturområdet 0 - 30°C. 
K0 är koefficienten för jämvikten CO2(g) = CO2(aq), K1 och K2 första och andra dissociationskoefficienter och 
Ks löslighetsprodukten för kalcit. Data beräknade från Harned & Davis, (1943) 
°C pK0 pK1 PK2 pKs °C pK0 pK1 pK2 pKs 

0 1.11 6.58 10.63 8.35 16 1.35 6.41 10.42 8.38 
1 1.13 6.57 10.61 8.35 17 1.37 6.40 10.41 8.38 
2 1.15 6.55 10.60 8.35 18 1.38 6.40 10.40 8.38 
3 1.16 6.54 10.58 8.35 19 1.39 6.39 10.39 8.39 
4 1.18 6.53 10.57 8.35 20 1.40 6.38 10.38 8.39 
5 1.19 6.52 10.55 8.35 21 1.42 6.38 10.37 8.40 
6 1.21 6.51 10.54 8.35 22 1.43 6.37 10.36 8.40 
7 1.22 6.50 10.53 8.35 23 1.44 6.36 10.35 8.41 
8 1.24 6.49 10.51 8.35 24 1.45 6.36 10.34 8.41 
9 1.25 6.48 10.50 8.36 25 1.46 6.35 10.33 8.42 
10 1.27 6.47 10.49 8.36 26 1.48 6.35 10.32 8.43 
11 1.28 6.46 10.48 8.36 27 1.49 6.34 10.31 8.43 
12 1.30 6.45 10.46 8.36 28 1.50 6.34 10.30 8.44 
13 1.31 6.44 10.45 8.37 29 1.51 6.33 10.30 8.44 
14 1.32 6.43 10.44 8.37 30 1.52 6.33 10.29 8.45 
15 1.34 6.42 10.43 8.37      

 
 
Summan av koldoxidkomponenter kan skrivas 
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 Σ[CO2] = [CO2][1 + K1
(H+)

 + K1K2
(H+)2

] 
 
men vid pH mindre än 8 kan man i regel försumma sista termen. Karbonatalkaliniteten  är  
  
 𝐴CO2

 = [CO2][ 
K1

(H+)
 + 2K1K2

(H+)2
] 

 
Och även här kan man nog försumma sista termen vid måttliga pH-värden.  
 
Karbonatalkaliniteten är som synes lika med vätekarbonatkoncentrationen när sista termen 
försummas. 
 
Lösligheten av alla gaser i atmosfären är också linjärt beroende av partialtrycket av gasen och 
varierar med temperaturen. Tabell 2.4 ger en översikt av dessa med uppgift över jäm-
viktskoefficienterna vid 4 olika temperaturer. 
 
Jämvikt i lösningar med fasta faser 
 
Ett exempel är gipsens löslighet i vatten. Den regleras av reaktionen 
 
 CaSO4 

. 2H2O(c) ↔ Ca2+ + SO4
2- + 2H2O(l) 

 
                                                                                 Tabell 2.4 
Negativa logaritmer av jämviktkoefficienter för reaktioner av typen E(g) = E(aq) för ett antal gaser 
                                                                                                                 Temp. i °C 
Gas                                                            Symbol                0                    10                   20                    30 

Argon Ar 2.59 2.71 2.78 2.85 
Koldioxid CO2 1.11 1.27 1.40 1.52 
Helium He 3.37 3.40 3.41 3.42 
Vätgas H2 3.02 3.06 3.09 3.12 
Krypton Kr 2.30 2.45 2.56 2.64 
Neon Ne 3.26 3.30 3.34 3.35 
Nitrogen N2 2.99 3.06 3.13 3.20 
Syrgas O2 2.66 2.77 2.84 2.92 
Radon Rn 1.64 1.83 1.97 2.10 
Xenon Xe 1.97 2.12 2.24 2.35 
Dikväveoxid N2O 1.24 1.41 1.56 1.70 
 
 
Med jämviktsekvationen 
 
 pCa2+ + pSO4

2- = pKs 
 
eftersom de övriga komponenterna har aktiviteten 1. Den fria reaktionsenergin blir 
 
 ∆Gr

ο = -132.18 – 177.34 – 2·56.69 + 429.19 = 6.29 
 
som ger pKs = 4.61 dvs. Ks = 2.455·10-5 som löslighetsprodukt. Då pCa2+ = pSO4

2- blir 
mängden löst gips (molvikt = 172.18) 172.18 √K som är 0.853 g/l.  Nordstrom & Munoz 
(1986) använde en annan uppsättning termodynamiska data och fick samma resultat dock 
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efter att ha beräknat aktiviteterna enligt Truesdell-Jones ekvation. Data använda här kommer 
från Handbook of Chemistry and Physics, 56:e utgåvan.. 
 
Beträffande löslighetsprodukten för CaCO3 i vatten är reaktionen 
 
 CaCO3(c ) ↔ Ca2+ + CO3

2-   och 
 
 pCa2+ + pCO3

2- = pKs 
 
Beträffande kalcit har Jacobson & Langmuir (1974) funnit två ekvationer för att beräkna 
temperaturberoendet. När de tog hänsyn till postulerad jonparbildning  (CaCO3(aq) pK 3.2, 
CaHCO3

- pK 1.0, allt vid 25 ºC)  fann de att temperaturberoendet kunde beskrivas av 
 
 pKs = -13.543 + 3000

T
 + 0.0401T 

 
medan antagande av inga jonpar ledde till ekvationen 
 
 pKs = -13.87 + 3059

T
 + 0.04035T 

 
där T är temperaturen i ºC. Existensen av jonpar är naturligtvis osäker eftersom ingen har 
kunnat påvisa dem. De måste därför beräknas ur differenser mellan verkligheten och någon 
modell, vanligen Debye – Hückels teorin med eller utan modifiering. Ett sådant förfarande 
ger i och för sig inget tillskott av ny information, inga nya experimentella fakta. Därför är det 
knappast förvånande att anpassning till observerade data kan ske utan tillämpning av 
jonparsteorin. 
 
Närvaro av magnesiumjon i kalcit har studerats av bl.a. de Boer (1977) som ger en formel för 
magnesitens inverkan på löslighetsprodukten. Han ger ekvationen 
 
 pKx = (1-x)pCa2+ + xpMg2+ + pCO3

-
 
 

 
Där x är andelen magnesium i kalciten , dvs [Mg2+]

[Mg2+] + [Ca2+]
 . pKx kan också skrivas pKx = pKs 

+ x(pMg2+ - pCa2+). 
 
Mineraljämvikter 
 
Termen mineraljämvikt syftar på reaktioner där ett mineral med lösningens hjälp omvandlas 
till ett annat mineral. Processen påverkar givetvis lösningen på sådant sätt att omvandlingen 
slutligen avstannar och jämvikt uppnås. De primära mineralen, fältspater, glimrar och 
hornblände för att nämna några, är en viktig beståndsdel i urbergarter liksom i metamorfa 
bergarter. I kontakt med vatten och däri lösta gaser och  syror, omformas de till så kallade 
lermineral som framförallt utmärker sig av en högre vattenhalt än de primära mineralen men 
får dessutom kristallegenskaper som avviker kraftigt från modermineralen. De tillhör de s.k 
skiktmineralen; de består av skikt av aluminiumoktaedrar omväxlande med kiseltetraedrar i 
olika varvning som förekommer i lermineralen kaolinit, montmorillonit och vermiculit för att 
nämna de vanligaste. Det gemensamma draget hos dessa är en stor specifik yta som spelar 
stor roll för jonbyte och adsorption i marken. De primära mineralen är instabila i den 
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nuvarande miljön, bildade vid tryck och temperaturer som skiljer sig enormt från nuvarande 
omgivning vid jordytan. Under övergången till lermineral bildas ett antal semistabila 
mellanprodukter exempelvis amorf kiselsyra och kryptokristallina aluminiumsilikat. 
Slutprodukterna kan väl förutses utifrån tillgängliga termodynamiska data som demonstreras 
av mindre komplicerade jämvikter. Ett exempel på en omvandling är följande: 
 

2 NaAlSi3O8(c ) + 2 CO2(g) + 3 H2O(l) ↔ 2 HCO3
- + Al2Si2O5(OH)4(c ) + 4 

SiO2(c ) + 2 Na+ 

 
där albit omvandlas till kaolinit och förlorar dessutom natrium som vätekarbonat och amorf 
kiselsyra. Jämviktsvillkoret är 
 
 pNa+ + pHCO3

- =  0.5 pKc + pPCO2 
 
förutsatt att lösningen är mättad på amorf  kiselsyra. Koldioxidens roll i processen är tydlig. 
Utan den skulle pH-värdet stiga till enorma nivåer. 
 
Jämviktsvillkoret förutsätter givetvis att reaktionen kan gå åt andra hållet dvs. albit bildas ur 
kaolinit och soda. Men förusättningen för detta är tämligen extrema förändringar i den fysiska 
och kemiska miljön. 
 
Ett annat exempel är en reaktion som överför kaolinit till gibbsit: 
 
 Al2Si2O5(OH)4(c ) + H2O(l) ↔ 2 Al(OH)3(c ) + 2 SiO2(aq) 
med jämviktsvillkoret 
 
 2 SiO2(aq) = pK 

 
Jämvikt inställer sig endast vid en specifik koncentration av kiselsyra. Sjunker koncentra-
tionen under jämviktsnivån då övergår all kaolinit till gibbsit. Är kiselsyrekoncentrationen 
högre än jämviktsnivån då övergår all gibbsit till kaolinit. 
 

 
Fig. 2.5  Aktivitetsdiagram för aluminumsystemets joner(efter Nordstrom & Munoz, 1986) 
 
Trots detta kan den tjäna som exempel på den mångformighet som präglar aluminium. De 
olika formerna kan härledas ur hydrolysen av aluminiumjonen, Al3+. De olika stegen i denna 
hydrolys, belyst i Fig. 2.5 är följande:  
 

 



 
18 

 Al3+ + H2O(l) ↔ AlOH2+ + H+ 
 
        pAlOH2+ + pH = pK1 + pAl3+  pK1 = 5 
 
 Al3+ + 2 H2O(l) ↔ Al(OH)2

+ + 2 H+ 
 
        pAl(OH)2

+ + 2 pH = pK2 + pAl3+  pK2 = 10 
 
 Al3+ + 3 H2O(l) ↔ Al(OH)3 + 3 H+ 
 
        pAl(OH)3 + 3 pH = pK3 + pAl3+  pK3 = 16 
 
 Al3+ + 4 H2O(l) ↔ Al(OH)4

- + 4H+ 
 
        pAl(OH)4

- + 4 pH = pK4 + pAl3+  pK4 = 22 
 
Diagrammet  som   hämtats  från  Nordstrom &  Munoz  (l.c. s.261) är ett aktivitetsdiagram 
som väl belyser den tämligen komplicerade blandningen av olika hydrolysprodukter som kan 
uppstå. Det anmärkningsvärda är  koncentrationen av skärningspunkter mellan kurvorna pH-
området 5 – 6. 
 
Gibbsit, en av de många formerna av aluminiumhydroxid, torde vara mindre vanlig i 
rotzonen och rostjordshorisonten än de mer eller mindre amorfa aluminium formerna i 
marken. Beträffande gibbsitens löslighet kan man med hjälp   av   stabilitetskonstanterna 
ovan och gibbsitens löslighetsprodukt  konstruera den kurvskara som visas i Fig.2.6 också 
hämtat från Nordstrom & Munoz  (1986, sid 263). Här ligger minimum nära pH 6. 
Lösligheten ökar snabbt på den sura sidan jämfört med lösligheten på den alkaliska sidan. 
 

 
Fig. 2.6. Komponenter i lösning i jämvikt med gibbsit 
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Redoxjämvikter och diagram 
 
De halvreaktioner som diskuterats tidigare kan behandlas som andra kemiska reaktioner. Ett 
exempel är 
 
 Fe3+ + e- ↔ Fe2+ 
 
Standard fri energi data i Appendix B ger  ∆Gr

ο
  = 17.77 och pK = 13.02  Ekvationen blir 

 
 pe- = 13.02 + pFe2+ - pFe3+ 

 
 pe- är ett mått på elektronaktiviteten i lösningen Uttryckt som en potential, V, får vi redox-
potentialen när pFe2+ =  pFe3+ 
 
 Eh = 13.02

23.06
 = 0.771 V 

 
 
Obs. symbolen e- skall stå i vänstra ledet av reaktionen. 
 
Vatten – syre halvreaktionen är 
 
 O2(g) + 4 H+ + 4 e- ↔ 2 H2O(l) 
 
Den ger  ∆Gr

ο
  = -113.38 och pK = -83.1 

 
 pe-  = -20.78 – pH + 0.25 pPO2

     

 
Vid syrgastrycket 1 atm blir pe-  =  20.78 – pH och Eh = 1.229 – 0.05916 pH. 
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Fig. 2.7. Tre sätt att åskådliggöra vattnets stabilitetsområde 
 
Den andra halvreaktionen är 
 
 2 H+ + 2 e- ↔ H2(g) 
 
för vilken den fria reaktionsenergin är noll så att 
 
 -log(e-)  =  -pH + 0.5 pPH2    
 
Sätts övre gränsen för vätgastrycket till 1 atm får vi 
 
 -log(e-)  = -pH  och Eh = -0.05916 pH 
 
Observera att symbolen e- skall stå i vänstra ledet av reaktionen  
 

 



 
21 

Fig. 2.8. Stabilitetsområde för systemet Fe, O2, CO2 och H2O 
 
För jämförelse leder följande reaktion   
 
 2 H2O(l) ↔ 2 H2(g) + O2(g) 
 
med pK = 83.1 till 
 
 2pPH2 + pPO2 = 83.1 
 
För PO2 = 1 blir PH2 = 10 – 41.55 . Detta innebär att när PH2 är mindre än 10 – 41.55 sönderdelas 
vattnet i vätgas och syrgas. Samma inträffar om PO2 är mindre än 10 – 83.1. Det finns således 3 
sätt att ange vattnets stabilitetsområde: 
  

a) mellan pPO2 = 0 och pPO2 = 83.1 
b) mellan pe- =20.78 – pH och pe- = -pH 
c) mellan Eh = 1.229 – 0.05916 pH och  Eh =  –0.05916pH  

 
 
Eftersom pH är en variabel i redoxprocessen är det lämpligt att illustrera stabilitetsområdet 
mellan pH 0 och 14 i samtliga alternativ. På så sätt blir de olika alternativen jämförbara .Det 
vänstra diagrammet  i  Fig. 2.7 har pPO2  som ordinata, det mellersta har p(e-)  och  det  högra  
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har Eh .. Visserligen förefaller ett tryck av 10 – 83.1 orimligt lågt men i detta fall är det ett 
uttryck för syrets otillgänglighet.                   
 
 Fig. 2.8 och Fig. 2.9 visar slutligen tillämpning av alternativen  pPO2 och Eh som ordinata för 
beskrivning av stabilitetsområden för systemet Fe, O2.CO2 och H2O. 
 

 
Fig. 2.9. Systemet Fe, O2, CO2, H2O när redoxpotentialen Eh är ordinata 
 
 
 
3. Kemiska processer under vattnets kretslopp 
 
3.1 Om kretslopp med vatten och lösningar 
 
Fig. 3.1 visar schematiskt kretsloppet av vatten och däri lösta ämnen inom ett 
avrinnigsområde. Det är huvudsakligen två källor till de lösta ämnena, landytor och havsytor. 
Till detta kommer antropogen påverkan på flödena, dels genom tillförsel av icke förnybara 
resurser, exempelvis genom gruvbrytning, dels genom styrning av processer och kretslopp 
vid markanvändning. 
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Fig 3.1. Det globala kretsloppet av vatten och associerade substanser. 
 
I diagrammet är avrinningsområdet indelat i ett inströmningsområde och ett 
utströmningsområde, allt med hänvisning till grundvattnets roll i vattenkretsloppet. Utbyte av 
ämnen med atmosfären kan vara något olika för dessa områden. Men den stora skillnaden är 
den lokala vattenbalansen. I inströmningsområden är vattentillgången begränsad av 
nederbörd minus evapotranspiration vilket kan medföra påfrestningar på vegetationen under 
långvariga torrperioder. I utströmningsområdena  är grundvattenytan alltid nära markytan 
vilket medför att kapillär transport kan ske upp till rotzonen även under torra perioder. 
Dessutom är näringstillgången bättre i utströmningsområden än i inströmningsområden 
eftersom lösta ämnen transporteras med grundvatten till rotzonen, vatten som dessutom 
erhållit extra tillskott av växtnäring genom mineralvittring. Detta påverkar givetvis växtarter 
och gynnar mångformighet. Vegetationens artsammansättning är därför en god indikator på 
utströmningsområden.  
 
I de nedre delarna av utströmningsområden kan grundvattnet stå så nära markytan att 
torvbildning inträffar, i första hand kärrtorv. Även här är artrikedomen stor. På utströmnings-
områdena  med högt grundvatten sker ytavrinning av nederbörden. 
 
På flack mark är gradienten för grundvattenflöde liten och man kan få nästan stagnerande 
grundvatten och reducerande betingelser i marken, faktorer som missgynnar gräs och örter 
men gynnar sumpmarksvegetation. Detta leder vanligen till torvbildning, en process som 
innebär att den av vegetationen bildade organiska substansen inte hinner brytas ner i samma 
takt som den bildas. Halvgräs dominerar utom där vitmossa rotats och bildat öar, dvs. tuvor. 



 
24 

 
Inströmnings- och utströmningsområdenas fördelning inom ett avrinningsområde  beror i 
stort sett på tre faktorer; topografi, geologi  och nederbörd. Då nederbörd är klimatiskt 
betingad kan långtidsändringar förekomma. Väl känt är bronsålderns varma och torra klimat. 
När den eran avslutades började den försumpningsprocess som fortfarande pågår. 
 
Vattendragen i landskapet är transportvägar för vatten och däri lösta och suspenderade sub-
stanser. En avsevärd del av dessa är av organiskt ursprung, nedbrytningsrester av vegetation  
och annat organiskt material. I sjöarna sker, förutom assimilation också sedimentation av 
suspenderat material. De är klarningsbäcken. I havens bottensediment samlas svårlösligt 
material, mer eller mindre i jämvikt med havsvattnets kemiska sammansättning. 
     
3.2 Tillförsel av kemiska substanser till markytan 
 
Kort historik 
 
Tillförsel från atmosfären till marken med nederbörd av kemiska substanser började studeras 
redan på 1800-talet, framförallt vid försöksgårdar för främjande av jordbruksnäringen. En av 
de längsta observationsserierna över tillförseln av kväveföreningar kommer från Rothamsted 
norr om London. Ett annat intressant element som kom ganska sent var svavel som sulfat,  i 
samband med misstankar att svavelbrist i jorden allvarligt hämmade grödornas utveckling. 
Vissa områden i Nordamerika visade tydlig svavelbrist. I Europa tycktes svaveltillförseln ha 
varit tillräcklig för växterna men man ansåg nog att gipsen i dåtidens superfosfat var nog så 
viktig ingrediens i handelsgödseln. Några geokemiska ambitioner med nederbördskemin 
fanns knappast på detta tidiga stadium. 
 
Efter andra världskrigets slut var situationen en annan. Jordbruksforskningen tog fart och i 
Sverige började en del undersökningar över nederbördens bidrag till kväveomsättningen i 
marken vid Lantbrukshögskolans institution för jordbrukslära, som den då hette, under 
ledning av prof. Gunnar Torstensson. Nederbörden insamlades månadsvis genom att förvara 
den uppmätta nederbörden i en glasflaska som fördes till kemilaboratoriet varje månad. 
Ammoniak bestämdes efter destillering med den s.k Nesslers reagens liksom nitratet efter 
reducering till ammoniak med Devardas´ legering, metoder som utvecklades av prof. Hans 
Egnér vid Lantbrukshögskolans institution för lantbrukskemi. Men både Torstensson och 
Egnér insåg snart att Ultuna knappast kunde representera ett 2000 km långt område med 
någon större grad av trovärdighet. Därför borde ett antal stationer upprättas från Skåne i söder 
till Lappland i norr. De lyckades intressera dåvarande överdirektören för SMHI, Anders 
Ångström, för planerna och trion erhöll forskningsanslag för en två-års studie med ett 
provinsamlingsnät på ett 10-tal punkter över landet.  Provinsamlingen skedde genom att låta 
regnet, som insamlades med en upp-och nervänd glasflaska med avsprängd botten, först 
strömma genom ett glasrör med katjonbytare och därefter  genom ett glasrör med anjonbytare 
varefter vattnet, befriat från kat- och anjoner, släpptes ut i det fria. Jonbytarrören sändes per 
post till Ultuna där ammonium bestämdes efter lakning av katjonbytaren med svag saltsyra 
och nitratet efter lakning av anjonbytaren med svag alkalisk lösning. Det hela fungerade 
klanderfritt under den varma årstiden men rören frös ibland sönder vintertid. De data som 
erhölls kan sägas representera det första försöket i världen med ett nederbördskemiskt nät. 
 
Under arbetets gång insåg Egnér att även andra katjoner och anjoner måste fastna i 
jonbytarna vilket också verifierades analytiskt. Detta öppnade nya möjligheter till studier 
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över den geografiska fördelningen av de vanligaste jonerna i nederbörd. Men sulfatet slog 
slint. Katjonbytaren var uppbyggd med lignosulfonsyror.  Dessa släppte långsamt ut sulfat 
vilket fastnade i den efterföljande anjonbytaren. Eftersom sulfatet ansågs ha intresse av skäl 
som tidigare berörts kunde inte jonbytartekniken utnyttjas i fortsättningen. Insamling måste 
ske med tratt och vattenflaska och vinterkylan bemästras genom ett uppvärmt kabinett. Med 
sulfatdata som lockbete lyckades Egnér erhålla forskningsmedel för utrustning av ett mindre 
antal stationer med kabinett, delvis tack vare en skicklig och mångkunnig vaktmästare och en 
trogen assistent, Gunnar Brodin, som även skötte det analytiska laboratoriearbetet.  I denna 
takt fortsatte arbetet. Kabinetten var också utrustade med kärl för absorbtionsvätska genom 
vilka en kontinuerlig ström av luft passerade. Dåvarande doktoranden agr.lic Olle Johansson 
startade en lokal undersökning av luft och nederbörd kring det numera nedlagda 
skifferoljeverket i Kvarntorp, en undersökning som pågick under perioden augusti –51 till juli 
–54  med samma utrustning (Johansson 1959). 
 
År 1953 besökte prof. Carl-Gustav Rossby Lantbrukshögskolan  och informerades av Egnér 
om det utvecklingsarbete som utförts och de resultat som erhållits. Rossby hade samma år 
blivit kallad till professuren i meteorologi vid meteorologiska institutet, Stockholm Högskola, 
och planerade den framtida verksamheten. Han blev intresserad av det nederbördskemiska 
arbetet i Ultuna och ville därför utröna  möjligheterna för dess tillämpning inom 
meteorologins område, framförallt  den dynamiska meteorologin, men även för molnfysik 
som vid denna tid föreföll att vara nyckeln till tekniken för nederbördsutlösning från moln, 
regnmakeri. Förutom detta hade Rossby ett stort naturvetenskapligt intresse och insåg 
tämligen snart de möjligheter som atmosfärisk kemi, eller som det numera kallas, 
meteorologisk kemi, skulle medföra inom bl.a. geokemi och biogeokemi. 
 
Resultatet av hans besök blev en avdelning för, som det kallades, atmosfärisk kemi där en 
medarbetare fick i uppdrag att bygga upp den framtida verksamheten. Dennes råd till Rossby 
var att i samarbete med Egnér komplettera det pågående glesa nätet till en långsiktig 
verksamhet. Nästa steg var att intressera grannländerna att och organisera liknande nät och att 
samordna verksamheten på ett sätt som gjorde resultaten helt jämförbara. Tack vare Rossbys 
utomordentliga kontaktnät i Europa kom denna verksamhet att sprida sig till hela nordvästra 
Europa och något senare, även till dåvarande Sovjet som med sitt nät täckte större delen av 
Asien. Deras data, som enligt gammal sed betraktades som statshemligheter, kom emellertid 
att bearbetas och är tillgängliga  i en del ryska publikationer. Det europeiska nätet benämns 
EACN, the European Air Chemistry Network.  
 
Framlidne prof. Svante Odén var under åren 1961 och 1962 verksam vid Internationella 
Meteorologiska Institutet i Stockholm där han ansvarade för det atmosfärskemiska 
programmet. Som markforskare vid lantbrukshöskolan i Ultuna betraktade han givetvis 
tillförsel av kemiska ämnen till marken som en process som kunde vidmakthålla markens 
bördighet men även förändra den. Han började med att räkna om pH-värdena till syra och 
insåg att syrabelastningen kunde få oväntade konsekvenser. Det fanns oroande tecken på 
detta genom försurning av en del sjöar i Mellansverige, en försurning som drabbade en del 
fiskarter och kräftdjur. Han noterade också att tillförseln av syra ökade markant och att det 
var de sydvästra delarna av landet – på magert urberg – som reagerade snabbast. Odén delgav 
allmänheten sina rön i en tidningsartikel i DN som väckte stor uppståndelse. Ingen kunde 
emellertid förringa betydelsen av hans slutsatser. Han resultat, slutsatser och farhågor 
redovisades senare i detalj i en uppsats i NFR:s Biological Bulletin. Hans arbete på området 
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uppmärksammades också i Europa och i Nordamerika. Det tjänade dessutom som stomme i 
den ”case study” som Sverige bidrog med i FN:s första internationella miljökonferens.. 
Odéns arbete blev något av en väckelse; den har i hög grad styrt miljöforskningen ända fram 
till 90-talets mitt, inte endast i Sverige utan även i Europa och delar av Nordamerika. I denna 
forskning ingick exempelvis utvecklingen av de modeller för atmosfärens transport av 
kemiska ämnen som utnyttjas för bedömning av syratillförseln till olika delar av Europa, och 
som baseras på uppgifter om tillförsel till atmosfären och det aktuella väderleksläget. Lokala 
undersökningar har också företagits för att i detalj studera försurningsförloppet i mark och 
har medfört förfinad teknik  för bestämning av den totala depositionen av kemiska ämnen till 
mark och ytvatten. 

 
Tillförsel med nederbörd  
 
Det omfattande datamaterialet från Meteorologiska 
Institutionen, SU, har bearbetats och redovisats, bl.a i en rad 
rapporter i dess CM-serie. För perioden 1955 t.o.m. 1979 har 
hela det Europeiska nätets data presenterats som typdata med 
avvikelser för medianår, medianmånad och enskild månad. I 
princip kan således varje enskilt månadsmedel rekonstrueras 
med dessa uppgifter. Typvärdet för stationen representerar på 
så sätt ett slags medianvärde för stationen. Man undviker 
därvid inverkan av sneda fördelningar på medelvärden, en 
snedhet som visar sig först i avvikelserna för varje enskild 
månad. Huruvida typvärdet avviker från det aritmetiska 
medelvärdet av hela serien tycks inte ha undersökts. Följande 
rapporter har utnyttjats för typvärdena: 
CM-54 1981 av Söderlund & Granat  för Na+   
CM-56 1982 av Söderlund & Granat för Cl-    
CM-59 1982 av Söderlund & Granat för NH4

+    
CM-64 1984 av Rodhe, Granat och Söderlund för SO4

2-    
CM-69 1985 av Söderlund, Granat och Rodhe för NO3

-    
Fig. 3.2  80-talets stationsnät 
 
I dessa serier har 29 stationer inom Norden med data för perioder av 15 år eller mer utvalts 
med typvärden för att representera medelförhållandena. Fig. 3A i Appendix C visar stations-
fördelningen, (med undantag för Rjupnahed på Island) och  Tabell 3.1, i samma Appendix 
visar typvärdena omräknade till mg/l . De torde ge en någorlunda representativ bild av den 
geografiska fördelningen av koncentrationer i nederbörd även om nederbördsinsamlarna varit 
öppna hela tiden. Informationen är emellertid begränsad till de ovan angivna 5 ämnena 
eftersom motsvarande bearbetning av övriga ämnen saknas. För att erhålla tillförseln i 
nederbörd till marken måste värdena multipliceras med medelnederbörden för denna period. 
Observera att dessa typvärden redovisar medelförhållanden under en period med starkt 
ökande koncentrationenr av sulfat, nitrat, ammoniak och stark mineralsyra.   
 
En mer representativ  bild av tillförsel av olika ämnen till marken inom  Sverige under 80-
talet får man från den sammanställning och bearbetning som Granat (1991) utförde inom 
ramen för PMK-programmet av data från stationer angivna i Fig. 3.2. Här är stationernas 
representativitet väl utprövad i förväg. Hans rapport innehåller beräknade medelvärden över 
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årlig tillförsel till mark under perioden 1983 t.o.m 1990 vid  33 lokaler av komponenterna H+, 
NH4, Na, K, Mg, Ca, NO3, Cl och och av överskotten av Ca  och SO4 med hänsyn till 
havssalternas förväntade relativa sammansättning. Då en del stationer är dubblerade har 
antalet som redovisas här reducerats till 30. Tillförseln anges i  mekv⋅ m-2 år-1 

Fig. 3.3 SO4 tillförsel                 Fig. 3.4 NO3 tillförsel              Fig 3.5 NH4 tillförsel 
              mekv m-2 år-1                                      mekv m-2 år-1                         mekv m-2 år-1    
 
Sulfat, nitrat och ammoniak 
 
Figurerna 3.3 t.o.m. 3.5 visar fördelningen av medelvärden av tillfört sulfatsvavel, 
nitratkväve, och ammoniakkväve. Dessa föreningar i nederbörd är produkter av mäsnklig 
verksamhet, d.v.s de är i stor utsträckning antropogena. Svavel kommer huvudsakligen från 
fossila bränslen, kol och bergolja som nuvarande brännoljor en gång kallades. Vid 
förbränning frigörs svavel som gas, svaveldioxid, som oxideras av luftens syre till 
svaveltrioxid, SO3. Den gasen reagerar häftigt med vatten i atmosfären varvid svavelsyra, 
H2SO4, bildas i hygroskopiska kondensationskärnor och i molndroppar. Då den är en stark 
syra dissocieras den i vätejoner och sulfatjoner. Mindre mängder sulfat tillförs med marina 
saltpartiklar. En annan svavelförening i havet är dimetylsulfid, en produkt från den biologiska 
svavelomsättningen i havsvatten. Den är emellertid flyktig och avges till atmosfären där den 
oxideras via monometylsulfid till svaveldioxid. Det är än så länge ovisst vilket bidrag den 
kan ge till atmosfärens svavelomsättning.. 
 
Nitrat i atmosfären är till stor del en produkt bildad vid förbränning som sk kvävefixering, 
d.v.s oxidation av luftens kväve. Denna fixering som NO eller NO2 sker spontant vid höga 
temperaturer och vid snabb avkylning är den tämligen stabil. Förbränningsmotorer har därför 
optimala förhållanden för denna kvävefixering. I atmosfären oxideras den vidare till NO3 som 
med vatten bildar salpetersyra, HNO3. Den är också en stark syra, väl dissocierad i 
kondensationskärnornas vattenlösning       

   



 
28 

 

Fig. 3.6  Tillförsel av Cl             Fig. 3.7  Tillförsel av Na             Fig. 3.8  Tillförsel av Mg  
               mekv m-2 år-1                                            mekv m-2 år-1                                               mekv m-2 år-1   
  
Ammoniak, NH3,  är en viktig komponent i kvävets biologiska kretslopp. Det tillförs 
jordbrukdområden  som gödselmedel och är också en viktig beståndsdel i kreaturs- och 
svingödsel. Ammoniak är flyktig och tillförs därför atmosfären vid spridning av naturgödsel. 
Tidigare räknade man med att hälften av stallgödselns kundna kväve avdunstade vid denna 
procedur. I atmosfären torde en del oxideras till nitrat men åtskilligt tillförs marken med 
nederbörd. 
 
De tre diagrammen  i Fig. 3.3, 3.4 och 3.5 ger en tämligen samstämmig bild av tillförseln av 
antropogena substanser från luftrummet i Europa. En mindre del är inhemsk, resten är en 
import till följd av utsläpp, luftströmning och deposition. 
 
Havssalter i nederbörden   
 
Fig. 3.6, 3.7 och 3.8 visar tillförseln av i stort sett marina komponenter från atmosfären, Cl, 
Na och Mg. De tillförs atmosfären som små vattendroppar bildade när luftbubblor i havsytan 
brister. Dessa luft bubblor bildas i brytande vågor och kan vid tillfällen med stormvindar 
täcka praktiskt taget hela havsytan med vitt skum. I luften avdunstar merparten vatten och 
kvar är partiklar av utfällt salt och koncentrerat vatten som utgör en viktig del av de s.k. 
kondensationskärnorna i atmosfären. Mekanismen för bildning av marina 
kondensationskärnor är väl känd. Den sörjer för ett oavbrutet flöde av havssalter till 
atmosfören. Den största delen av detta flöde återförs till havsytan men kanske 10 procent förs 
in över land och tillförs marken. Proportionerna Cl, Na och Mg är ungefär samma som i 
havsvatten. 
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Av figurerna framgår att västkustområdet erhåller avsevärda mängder av framförallt klorid 
och natrium. Tillförseln minskar i stort sett exponentiellt med avståndet till kusten. Från 
söder till norr avtar tillförseln. Ett undantag är Sandnäset på gränsen till Norge i Jämtland 
med mycket stor tillförsel. En liknande företeelse fast i blygsammare skala noteras för 
Ammarnäs i Lappland, också den nära norska gränsen.  
 
Kvoten Cl/Na i havsvatten är nära 1.2.  De data som finns på Fig. 3.6 och Fig. 3.7 ger också 
en kvot nära 1.2. Detta tyder på att natrium ock klorid i nederbörd  är uteslutande av marint 
ursprung. 
 
Terrestra salter 
 
Vid sidan av de tre föreningarna sulfat, nitrat och ammoniak som har antropogent ursprung 
har också K och Ca  terrestriskt ursprung utan att därför vara nödvändigtvis antropogena.  Till 
största del kommer de från arida/semiarida områden. Vinderosionen som frigör  dem är en 
ständigt pågående process väl dokumenterad i  lössjordarna i olika delar av världen. De stora 
källområdena är öknarna i Sahara och mellanöstern  jämte svartjordsbältet vid Svarta Havet. 
Ökenoväder är vanliga i Nordafrika och sandmaterialet har spårats ända fram till 
havssedimenten i  Mexikanska Golfen. Stoftflykt från svartjordområdet är väl belagd genom 
utsläppen av radio-aktivitet vid reaktorhaveriet i Tjernobyl. 
 
Fig. 3.10 och 3.11 redovisar tillförseln av kalium och kalcium med nederbörd. Här saknas det 
marina inflytandet helt och hållet. I bägge fallen avtar tillförseln långsamt från södet till norr. 
Fig. 3.9 ger en bild av nettoaciditeten efter det tillförda alkaliska ämnen som K och Ca och 
ammoniak neutraliserat tillförd svavelsyra och salpetersyra.       
 
Tillförseln av svavel och kväveföreningar varierade tämligen kraftigt under tiden från 1955. 
Granat har valt ut några mellansvenska stationer med långa observationsserier för att visa de 
trender   som förelegat. I  sin  PMK-rapport ger han en god bild  av dessa  förändringar. Det  
framgår  att   sulfattillförseln   nådde  en högsta nivå under   perioden 1965-70    varefter den  
långsamt  minskat. Nitrattillförseln har ökat linjärt hela tiden och, att döma  av kvoten 
ammonium/nitrat, har  även ammoniakkväve i stort sett följt samma utveckling under första 
halvan av perioden för att senare plana ut. 
 
 
 



 
30 

 
 
Fig. 3.9  Tillförsel av syra          Fig. 3.10  Tillförsel av K        Fig. 3.11  Tillförsel av Ca  
               mekv m-2 år-1                                mekv m-2 år-1                                  mekv m-2 år-1 
 
 
Tillförsel av spårmetaller (tungmetaller)  
 
Med spårmetaller menas vanligen ämnen som förekommer i koncentrationer långt under de 
som diskuterats. Inom ramen för PMK har Ross (1989) redovisat en undersökning över 
koncentrationer av en grupp spårmetaller (av Ross benämnda tungmetaller) i nederbörd vid 8  
PMK-lokaler i Sverige. De ämnen som bestämts är kadmium, Cd, koppar, Cu, järn, Fe, 
mangan, Mn, bly, Pb, zink, Zn, krom, Cr, nickel, Ni och vanadin, V. Årsmedel för deras 
koncentrationer visas i Tabell 3.2, angivna i µg l-1. Stationerna är ordnade från norr till söder. 
Ammarnäs, den första, har endast ett års data vilket medför en viss osäkerhet. Som synes är 
koncentrationsnivåerna för stationerna mycket olika. Fe skulle gott kunna räknas in i den 
grupp som tidigare diskuterats då den möjligen kan samvariera med Ca som partikelburen. 
Den årliga tillförseln av dessa spårmetaller erhålls genom att multiplicera koncentrationerna 
med den årliga nederbörden. Om den yttrycks i mm blir mängderna µg m-2 år-1. Tillförseln 
avtar som synes från söder till norr. I kap. 8 ges en faktoranalys av den korrelationsmatris 
som beräknats ur Tabell 3.2. Den visar att den övervägande delen av dessa metaller är 
långtransporterade 
 
Tillförsel genom infångning  och uttvättning  
 
Det är väl känt att små partiklar i luften avsätts på olika föremål när lufter strömmar förbi. En 
partikels densitet är stor jämfört med luftens varför den uppvisar en viss grad av tröghet i 
luftströmmen. Den hinner inte väja för föremål på samma sätt som luftmolekylerna gör och 
kommer i så fall att kollidera med det stillastående föremålet och fastna om åartokeln är 
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omgiven av en vattenhinna eller om det är en droppe. Den effektivaste infångningen av små 
partiklar sker på rörformiga föremål med liten diameter, exempelvis ett grässtrå eller ett 
nålformat blad – barr, men även löv kan vara effektiva insamlare i kanterna där små nästan 
stationära luftvirvlar utbildas i den strömmande luften och partiklarna kan helt enkelt slungas 
ut ur virveln på samma sätt som i vissa luftrenare i tekniskt bruk. Effektiviteten i 
infångningen ökar med ökande partikelstorlek. De infångade partiklarna kommer att tvättas ut 
vid första bästa nederbördtillfälle. Hygroskopiska partiklar går direkt i lösning medan 
svårlösliga partiklar tillförs markytan i suspenderad form.  

 

                                                                          Tabell 3.2 
Medelkoncentrationer av nio metaller i nederbörd. I µg l-1 Från Ross 1988 

PMK-st  Cd  Cu         Fe Mn Pb   Zn   Cr   Ni   V 
Am 0.030 0.72   4.90 1.91 0.93   3.4 0.048 0.150 0.100 
Br 0.039 1.00 14.28 2.79 1.86   4.7 0.080 0.177 0.370 
Gs 0.089 1.53 29.23 3.09 4.38   8.8 0.184 0.340 0.777 
As 0.131 1.92 44.48 4.95 5.83 13.1 0.205 0.463 1.230 
Sn 0.085 1.37 18.67 2.75 2.93   7.4 0.144 0.310 0.827 
Sv 0.096 2.18 24.78 2.33 4.29   9.1 0.172 0.390 1.127 
Be 0.096 1.75 22.40 3.25 2.64   7.9 0.128 0.350 1.083 
Ap 0.133 1.59 49.78 9.79 6.04 14.4 0.228 0.563 1.387 
 

Någon direkt mätmetod för torr tillförsel finns inte. I skog kan man samla nederbörd under 
trädkronor och får då ett prov som kallas krondropp. Detta innehåller emellertid även ämnen 
som utsöndrats av bladen och salter som lakats ur döda blad. Friska blad kan också ta upp en 
del ämnen via bladen, bl.a. kväveföreningar. Andra ämnen som natrium, klorid och sulfat 
tycks inte delta i det biologiska kretsloppet i någon större grad och anses därför representera 
ren infångning bland ämnena i krondropp. Om man antar att kvoten mellan  klorid tillförd i 
krondropp och klorid tillförd med nederbörd också gäller för andra ämnen kan man enkelt 
beräkna den totala tillförseln av olika ämnen ur den våta tillförseln. Förutsättningen att detta 
skall gälla är att partiklarna  i luften är kemiskt sett homogena så att små partiklar håller 
samma proportioner av ämnen som stora partiklar, ett rimligt antagande om populationen av 
partiklar har passerat ett flertal kondensations – avdunstningsstadier i moln innan de sveptes 
ut av nederbörd. I molnen bildas regndroppar som vid sitt fall sveper upp molndroppar och 
som under molnet avdunstar till större saltpartiklar. Möjligen kan högre koncentrationer av 
svaveldioxid i luft ge ett extra tillskott genom adsorption och oxidation på vegetation. 
Westling et al (1995) använder ett liknande beräkningssätt för totaldeposition, en metod som 
dessutom tar hänsyn till luftens kemiska sammansättning. 

 
Inom ramen för SNV:s forskningsprogram har ett antal små avrinningsområden studerats i 
avsikt att belysa olika biogeokemiska förlopp. I tre av dem, Boa Berg i Halland, Tiveden i 
Mellansverige och Reivo i Norrbotten har våt deposition i öppet fält, VT, och krondropp, KD, 
bestämds under ett antal år, 1986-1992 för våt tillförsel och 1989-1992 för krondropp. Tabell 
3.3 visar observerade årsmedel för de vanliga jonerna  och dessutom för avrinnande vatten, 
QT. (Ett fel föreligger för KD i Tiveden eftersom jonbalansen kräver betydligt mer katjoner. 
Förmodligen ligger felet i kalium som är abnormt låg i jämförelse med andra liknande 
undersökningar). Beräknas nu den totala depositionen med hjälp av Na värdena för VT och 
KD erhålls de rader som betecknats TT, total deposition, också i Tabell 3.3 . Genom att 
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subtrahera TT från KD får man ett begrepp om storleksordningen av den interna 
cirkulationen mark – vegetation, betecknad BT, biologisk tillförsel. I tabell 3.3 är BT för 
baskatjonerna obetydlig vilket kan bero på att medelvärdesperioden för VT är olika den för 
KD. De negativa värdena för ammoniak och nitrat måste tolkas som en assimilationen av 
kväveföreningarna. 80 till 90 procent har assimilerats. 

 
Studier av våt deposition och av krondropp har också utförts inom programmet för Skogaby-
projektet. (Bergholm et al 1998) Tabell 3.4 visar den årliga medeltillförseln för en 9-
årsperiod, 1988 till 1996, i tabellen omräknade till kg ha-1. På samma sätt som tidigare har TT 
beräknats liksom BT, den biologiska depositionen. Först märker man att deponerad syra 
neutraliseras partiellt under  infångningen. Av baskatjoner i BT dominerar kalium som tycks 
ha kort residenstid i träden. Även kalcium återförs till viss del, men magnesium påverkas 
troligen mindre. Nu ligger denna lokal nära västkusten som får ganska stor dos magnesium 
både i nederbörden och krondroppet. Av speciellt intresse är mangan som visar en 
förbluffande BT. Detta beror troligen på reducerande miljö under tider med högre 
grundvattenstånd varvid manganoxider överförs till Mn2+. Så länge det finns manganoxider i 
marken skyddas ferrioxiderna för reduktion.  Man kan se detta i  Bringmarks rapport (1988) 
s. 18 Tabell 5 som visar järn och manganhalterna i markvattenprover från lysimetrarna i 
några av de små avrinningsområdena. På 25 cm djup är Fe-halterna högst 30 mg l-1 medan 
Mn-halterna varierar mellan 100 och 250. Boa Berg beskrivs som övergångsområde från 
podsol. Tiveden, som beskrivs som podsol, har Fe-halter på dessa djup liknande de i Berg 
medan Mn-halterna varierar mellan 5 och 10, tydligen en väl syrsatt jordmån.   
 

                                                                          Tabell 3.3 
Tillförsel med nederbörd, VT, och krondropp, KD, och bortförsel med avrinning, QT,  torr tillförsel,TT,  
biologisk tillförsel, BT. Medel för 7 resp 4 (KD) år. I mekv m-2 år-1. PMK-data. 

Station   pH   Na   K   Ca   Mg   H+  NH4  SO4  NO3 Cl HCO3    A 
Berg             
  VT 4.32   57 2   7 14   54   51   68  48   70   0   0 
  KD 4.71 130 6 17 32   21   17 123  29 153   0   0 
  QT 4.41 162 6 48 57   24     1 102    6 176 16 16 
  TT  130 5 16 32 123  116 155 109 160   
  BT        0 1   1   0 -102   -99  -32  -80    -7   
Tived.             
  VT  4.57     9 1   3   3   31   22   36   22   11   0   0 
  KD  4.45   69 8 26 21   18     8   94   22   86   0   0 
  QT 4.48   37 2 24 17   21     2   55     1   30   0 16 
  TT    69 8 23 23  238 169  276  169   84   
  BT      0 0   3 -2 -220 -161 -182 -147     2   
Reivo             
  VT 4.89     2  1   2   1  12    7   16    7     2   0   0 
  KD 5.25     5  1   5   2    0    1   11    1     5   0   0 
  QT 6.60   32  5 61 18    0    0   18    1     7 65 26 
  TT      5  3   5   3  30  18   40  18     5   
  BT      0 -2   0  -1 -30 -17  -29 -17     0   
             
 
 
En tredje studie omfattar Mellansverige, nämligen Stockholms län, Västmanlands län och 
Värmlands län, redovisad av Hallgren Larsson et al (1996).  Studien omfattar tiden oktober 
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1993 till september 1994, således ett helt år. I Tabell 3.5 redovisas deras medelvärden av de 
tre områdena, dock endast baskatjoner. Med samma beräkningssätt som tidigare erhåller man 
BD, det interna kretsloppet. För kalium är BD 13 kg i Stockholms län, 10 i Västmanlands län 
och 7 i Värmlands län medan kalcium är ½ till ¼ så hög. Magnesiumcirkulationen är också 
tydlig, mellan 0.5 och 1 kg ha-1 år-1. 

 
                                                                              Tabell 3.4 
Tillförsel med nederbörd och krondropp av olika ämnen i Skogaby. Årsmedel för perioden maj 1988 till april 
1996. TT är beräknad totaldeposition med hänsyn till kloridbalansen och KD-TT blir därför det snabba 
biologiska kretsloppet.Data från  Bergholm et al 1998.  
 
Typ mått H+ Na K Mg Ca Mn NH4 NO3 Cl SO4 
VT Ekv/ha  412   753   48 191 117     2   745  560 1021   697 
KD Ekv/ha  234 1054 430 420 417 117   610  529 1327 1091 
TT ber Ekv/ha  695 1063   70 268 181     2 1130  912 1327 1095 
KD-TT Ekv/ha -461    -30 360 152 236 115  -520 -384       0       -4 
VT Kg/ha  0.4 17.3   1.9 2.3   2.3 0.0 10.4   7.8 36.2 11.2 
KD Kg/ha  0.3 24.2 16.8 5.1   8.4 3.2   8.5   7.4 47.1 17.5 
TT ber Kg/ha  0.7 24.4   2.7 3.3   3.6 0.1 15.8 12.8 47.1 17.5 
KD-TT Kg/ha -0.4 - 0.7 14.1 1.8   4.7 3.2  -7.3  -5.4   0.0  -0.1  
 
 

Tabell 3.5 
IVL-data publicerade av  Hallgren Larsson et al. (1995). Rapport till Länstyrelsen i Stockholm nr 16 med titeln. 
Luftföroreningar i mellersta Sverige – nedfall, halter och effekter oktober 1993 till september 1994. Värdena i kg 
ha-1 för perioden. 
Lokal Typ H+ Ca Mg Na K Mn 
        
Stockholms län VT  0.29 1.50 0.90 2.8     1.8 0.03 
 KD  0.24 7.20 2.10 4.9   15.9 0.94 
 TotT  0.62 2.00 1.20 4.9     2.4 0.05 
 TT  0.51 2.63 1.58 4.9   3.15 0.05 
 KD-TT -0.27 4.58 0.53 0.0 12.75 0.89 
        
Värmlands län VT  0.21 1.10 0.40 2.5   2.20 0.08 
 KD  0.16 3.40 1.50 4.7 10.90 0.71 
 TotT  0.32 1.40 0.70 4.7   2.70 0.10 
 TT  0.39 2.07 0.75 4.7   4.14 0.15 
 KD-TT -0.23 1.33 0.75 0.0   6.76 0.56 
        
Västmanlands län VT  0.26 1.20 0.30 1.5   1.0 0.04 
 KD  0.21 4.10 1.40 2.1 11.5 1.34 
 TotT  0.44 1.60 0.40 2.1   1.2 0.05 
 TT  0.36 1.68 0.42 2.1   1.4 0.06 
 KD-TT -0.15 2.42 0.98 0.0 10.1  1.28 
TotT är beräknat som summan av VT och en viss kvantitet torrt nedfall 
TT är VT ×Na(KD)/Na(VT) 
KD – TT är det årliga biologiska kretsloppet 
 
Andersson & Eriksson (1979) studerade massbalansen under en 6-års period i små 
avrinningsområden, s.k. representativa områden. Med antagandet att tillförsel av klorid 
balanserades av avrinning kunde förväntad deposition av havssalter beräknas utifrån tillförsel 
med nederbörd. För Velen-området mellan Vänern och Vättern var avrinningen av klorid 
ungefär dubbelt så stor som tillförseln med nederbörd. I Kassjöån och Lappträsket var 
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däremot avrinnigen något lägre än tillförseln med nederbörd. I  rapporten av Åstrup et al 
(1996) är krondropp av klorid aningen lägre än avrinningen i Boa-Berg  och mycket lägre i 
Tiveden. 

 
Antropogen tillförsel och påverkan 
 
De substanser som avses här går under namnet jordförbättringsmedel avsedda att öka skördar 
och därmed ekonomisk vinning, både inom jordbruk och skogsskötsel. Till 
jordförbättringsmedel räknas följaktligen sådana ämnen  som förväntas ge önskat resultat. De 
kan beskrivas som följer: 
 
Substanser som leder till för vegetationen gynnsamma fysikaliska förhållanden, exempelvis 
lucker jord med hög porositet och därför hög vattenupplagringsförmåga. Som exempel kan 
nämnas att tillförsel av myrjord på sand och grova moränjordar ger jorden ökad 
vattenhållande förmåga, viktig för grödornas förmåga att uthärda torrperioder. Dessutom kan 
torven innehålla växtnäringsämnen och baskatjoner. Då torven relativt snabbt bryts ner under 
dessa betingelser måste tillförseln upprepas för att bibehålla det uppnådda tillståndet. 
 
Substanser som  förbättrar det kemiska tillståndet för vegetationen, är vanligen stallgödsel, 
kalk och handelsgödsel. Normalhalten av växtnäring i stallgödsel är 0.4% N, 0.1% P och 
0.4% K. Dessutom tillför stallgödseln organisk substans som givetvis förbättrar de 
markfysikaliska förhållandena ur grödornas synpunkt på samma sätt som annan organisk 
substans. Numera används s.k. flytgödsel för spridning. Den innehåller lägre 
växtnäringshalter som kompenseras av större volym. Den är dessutom tekniskt lättare att 
sprida. När den är uppblandad med pressaft från fodersilon är flytgödselns lukt mindre 
angenäm. Kalktillförsel avser att förbättra jordens baskatjoninnehåll och höjer därmed pH-
värdet i marken. Tillförseln sker mestadels som mald kalksten, kalciumkarbonat. 
Handelsgödsel innehåller tämligen koncentrerade mängder av växtnäringsämnen. Tidigare 
tillhandahölls dessa separat som nitratgödsel, fosfatgödsel och kaligödsel men numera är det 
vanligt med blandningar mellan dessa anpassade till olika grödor. Kvävegödselmedel kom 
tidigare från naturliga anrikningar av natriumnitrater och från guanolager bildade av fåglar, 
sälar och fladdermöss. Numera tillverkas kvävegödselmedel syntetiskt från luftens kväve som 
först överförs till ammoniak som därefter oxideras till nitrat. Även flytande ammoniak 
används som gödselmedel. Förbrukningen av N-gödsel inom jordbruket är stor men förrådet 
är outtömligt så länge som energi är tillgänglig. Fosfatgödsel fås genom syrabehandling av 
apatit eller fosforit. Detta gör fosfatet lättare tillgängligt för grödorna. Kaligödsel kommer 
från kaliumhaltiga lager av bergsalter. Beträffande användningen inom jordbruket  ger 
Andersson (1986) följande data i kg N, P eller K per ha och år. I mellan-Sverige var 1972 
givorna av N till oljeväxter kring 150 medan stråsäden fick 100. För 1975 i Skåne-länen  fick 
grödorna 125 – 150  av N, 35 – 40 av P och 65 – 75 av K, samtliga större än de mängder som 
bortfördes med grödorna. Även om upplagring av N i jord kan vara avsevärd förefaller det 
som om åtminstone Skåne-jordarna för närvarande inte förmår lagra mer bundet kväve. 
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3.3 Processer i inströmningsområden 
 
Vattenbalansen i marken 
 
Med vattenbalans avses fördelningen av vattenflöden i ungefär samma betydelse som en 
balansräkning inom bokföring. Den förutsätter således inte något stationärt tillstånd. I marken 
bestäms vattenbalansen av tillförsel, nederbörd, och bortförsel, evapotranspiration, eller, 
kortare, avdunstningen. Den sistnämnda beror sannolikt på rottätheten men också av 
markvattnets energitillstånd, d.v.s. hur hårt det är bundet. Differensen mellan nederbörd och 
avdunstning orsakar en strömning av markvattnet samtidigt med en ändring i upplagringen av 
markvatten. Det årliga vertikalflödet av vatten, grundvattenbildningen, antas vanligen vara 
lika med avrinningen vilket torde vara en överskattning eftersom en hel del av avrinningen 
sker på ytan i utströmningsområden. Ett säkrare sätt torde vara att med hjälp av modeller, 
ex.vis SOIL beräkna grundvattenbildningen. Se för övrigt Grip & Rodhe (1981). 
 
Processer i rotzonen 
 
Rotzonens avgränsning mot djupet är i regel diffus. I skogsområden är jordmånsprofilen 
tämligen skarpt utvecklad och där sätter man ofta gränsen för rotzonen i kontakten mellan 
humusskikt (O-skikt) och utlakningsskikt (E – skikt). Detta är möjligen korrekt för de rötter 
som sköter näringsupptagningen men för vattenförsörjnigen torde även djupare rötter anlitas. 
Det finns små rötter även i E-skiktet och i det underliggande anrikningsskiktet, B-skiktet. I 
jordbruksmark beror rotdjupet på grödan. På lerjordar torde gränsen sammanfalla med 
torrskorpans undre gräns. Observationer av markvattenhalter i olika djup torde också 
informera om rotfördelning, framförallt om de kombineras med med modellresultat.  
 
Gasutbyte rotzon-atmosfär 
 
Rotmassans omsättning är tämligen stor. Ungefär hälften av assimilerad kolhydrat  vandrar 
ner i rötterna för att bl.a. underhålla den rotandning som krävs för näringsupptagningen. Detta 
innebär att hälften av det syre som frigjorts vid koldioxidens omvandling till kolhydrater 
måste transporteras ner i marken för  processen. Den därvid frigjorda koldioxiden måste 
transporteras ut ur markens porer. Dessa transporter måste ske som molekylär diffusion. 
 
En enkel tumregel anger att produktionen av 1 kg torrsubstans kräver en transpiration av 400-
500 kg vatten. Då avdunstningen i Sverige varierar mellan 200 till 500 mm/år skulle 
assimilationen kunna ge upphov till 0.5 till 1 kg/m2 och år. För att producera 1 kg kolhydrat 
måste 1470 g koloxid reagera med vatten varvid 1067 g syrgas bildas. Detta innebär att 750 l 
syrgas måste diffundera in i marken och 750 l koldioxid diffundera ut. Processen påverkar 
givetvis partialtrycken av koldioxid och syrgas i marken på ett sätt som i grova drag kan 
beräknas som följer. Vid stationärt tillstånd gäller ekvationen 
 

D(𝑑2𝐶
𝑑𝑧2

) – q = 0 
 



 
36 

där D är diffusionskoefficienten, C är koncentrationen av koldioxid och q är mängden 
koldioxid bildad per cm3 och sekund. D uttrycks i cm2 s-1 och C i g cm-3 . Den vertikala 
koordinataxeln representeras av z. Vid konstant q är den allmänna lösningen 
 

C = a + bz + ( 𝑞
2𝐷

)z2  
 
Med gränsvillkoret C = C0 vid z = 0 (markytan) blir a = C0. Det andra villkoret är att utflödet 
av koldioxid vid markytan måste vara lika med hela produktionen i rotzonen. Om rotzonens 
djup är z1 blir villkoret  -D(dC/dz)z=0 = -Q  där Q =qz1 
Med detta villkor blir b = Q/D. Hela lösningen blir nu 
 

C = C0 + (𝑄
𝐷

)z + ( 𝑄
2𝐷𝑧1

)z2     för  0 < z ≤ z1 
 
och  
 

C = C0 + 1.5(𝑄
𝐷

)z1       för  z > z1  
 
Enligt Albertsen (1977) som studerat koldioxidhalter i skogsmark i en stor avhandling är den 
effektiva diffusionskoefficienten i marken, på grund av de vindlande trajektorerna , 56% av 
diffusionskoefficienten i fri luft som är 0.14 cm2/s. På grund av porositeten reduceras 
diffusionstvärsnittet. Vid 40% porositet blir därför diffusionskoefficienten  c.a 0.03 cm2/s. 
Vid en årlig produktion av koldioxid av 1470 g och ett djup av 50 cm blir Q = 4.66·10-9 g 
cm-3. För z = 50 cm blir C50 – C0 = 1.166·10-5 g cm-3 eller omräknad i partialtryck av 
koldioxid 0.0059 atm som är ungefär 20 ggr partialtrycket i luft, 0.0003 atm. Vid en porositet 
av 20% blir partialtrycksdifferensen dubbelt så stor. Ökas rotdjupet till 100 cm fördubblas 
den en gång till. 
 
För syrets del blir partialtrycket lägre än den fria luftens eftersom summan av syrets och 
koldioxidens partialtryck måste vara samma som i atmosfären. Men syrets partialtryck är 
relativt högt  varför den relativa ändringen blir mycket liten. 
 
I vattenlösning är gasernas diffusionskonstanter  i storleksordningen cm2dygn-1. I praktiken 
innebär detta att syretillförseln till marken vid vattenmättnad är noll. Det syre som finns löst i 
vatten förbrukas snabbt och ersätts inte av syre utifrån. Anaerobiska förhållanden inträder. 
 
Kemisk vittring  
 
Mineralvittring  är den långsamma process i marken vid vilken primära mineral omvandlas 
till basfattiga lermineral genom hydrolys och oxidation av ferrojärn. Till vittring räknas också 
upplösning av kalcium- och magnesiumkarbonater  med koldioxidens hjälp, en tämligen 
snabb process jämförd med mineralvittringen. 
 
Mineralvittringen tillför baskatjonerna Na+, K+, Mg2+ och Ca2+ till markvatten och 
grundvatten. Dessa katjoners positiva laddningar kompenseras av hydroxyljoner, eller, i 
närvaro av koldioxid, av vätekarbonatjoner, HCO3

-. Mineralvittringen producerar därför 
alkalinitet. Vid vittringen frigörs också en del kiselsyra som vanligen betecknas med SiO2. 
De lermineral som bildas under vittringen är huvudsakligen uppbyggda som skikt av Al-O-
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OH oktaedrar  och av Si-O tetraedrar. I kaolinitgruppens lermineral alternerar de två skikten 
medan i montmorrilonitgruppen skikten är ordnade i paket som Si-O  Al-O-OH  Si-O. 
Eftersom en del Al i oktaederskiktet bytts ut mot Mg uppstår överskott på negativa 
laddningar i paketen. Dessa kompenseras då av baskatjoner på paketens ytor.  I hydratiserad 
form erhåller de en viss rörlighet och bildar en diffus svärm som stabiliserar paketet och 
hindrar det att häfta vid andra paket. Utbyte i kiselskiktet förekommer också varvid en del Si-
atomer ersätts av Al-atomer. Även denna substitution  ger negativa laddningar som måste 
kompenseras genom rörliga baskatjoner på ytan av paketen. 
 
Förutom dessa klassiska lermineraltyper kan en vanlig form av aluminumhydroxid, Al(OH)3, 
gibbsit, bildas. Götit, FeO(OH), bildas vid oxidation av ferrojärn som frigörs under 
mineralvittringen. Mer eller mindre amorfa aluminumhydroxider  kan också bilda amorfa 
aluminumsilikat, s.k. allofaner, en motsvarighet till kaolinit. Den kan inte identifieras med 
röntgen men infraröd spektroskopi ger mönster som tyder på kristallstruktur och mineralet 
har fått namnet imogolit. Gustafsson  (1995)  undersökte denna form i podsoler i norra 
Skandinavien. 
 
Vittringshastigheten av primära mineral har bestämts i ett stort antal fall med växlande 
omgivningsbetingelser vad gäller temperatur, pH och salthalt (jonstyrka). Eftersom vittringen 
lokaliseras till mineralytor är vittringshastigheten starkt beroende på den specifika ytan. Då 
olika mineral har olika vittringshastighet  måste den totala vittringen beräknas som summan 
av de enskilda mineralens vittringshastighet, d.v.s. även ytan av enskilda mineral måste 
bestämmas.  
 
I Sverige har Sverdrup & Warfvinge vid Lunds Tekniska Högskola  (1998, 1991) lagt ner stor 
möda på att utveckla beräkningsmetoder för vittring. Bäst känd är deras modell PROFILE 
som även modifierats i viss mån för att minska det kostsamma arbetet med 
mineralbestämning. Genom totalanalys av jordprov kan man rekonstruera en trolig 
mineralsammansättning om man begränsar sig till den viktigaste gruppen. Den specifika 
totalytan kan erhålleas med den s.k. BET metoden, som bygger på gasadsorption på 
mineralytorna. En annan möjlighet är att genom partikelstorleksanalys av jordprovet beräkna 
den totala ytan ner till lermineralstorlek, d.v.s 1 µ eller eventuellt mindre. Risken med smärre 
partiklar är att de är lermineral och följaktligen stabila. Sverdrup & Warfvinge (1998) ger en 
del värdefulla råd även för ett dylikt förfarande. Men osäkerheten är givetvis större än vid 
direkt mineralbestämning. 
 
Det finns en del enkla metoder för vittringshastigheter som bygger på den s.k. historiska 
vittringen från sista nedisningens slut till nuvarande tid. Vissa mineral i marken är tämligen 
resistenta, d.v.s. svårvittrade. Bland dessa kan nämnas zirkon, ZrSiO3, kvarts, SiO2 och rutil, 
TiO2. Redan på 20-talet använde Tamm (1920,1940) kvartshalten som indikator på 
vittringsgraden. Som prov på icke vittrat material använde han moränjord från C-horisonten, i 
regel drygt en halv meter ner i en podsolprofil. Det kraftigaste vittringsangreppet i podsoler 
har skett i E-skiktet, askjorden. I en profil från östra Jämtland på granitberggrund  beräknade 
han med denna metod den årliga vittringen till 10 mmolc m-2 år-1 räknat som tillskott av 
alkalinitet. Han fann att kalciumhalterna i avrinnande vatten från området tydde på en 15 ggr 
högre vittringshastighet men förklarade detta som resultat av en djupvittring av kalcitmineral 
i graniten. Troligare är emellertid att kalkbergsfragment från det i väster angränsande 
kambrosiluromradet inmängts i moränen under isrörlsen österut. Men med undantag för 
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kalcium är det erhållna värdet inte orimligt. Tamm fann bl.a. att B-skiktet strax under E-
skiktet föreföll nästan helt  opåverkat av vittring. 
 
Zirkon har föreslagits av Olsson & Melkerud (1990,1991) och har använts i en del av dem 
studerade profiler. En del moränprofiler förefaller starkt skiktade med den djupare delen av 
lokalt ursprung medan den ytliga kan ha transporterats längre distanser (Snäll & Ek, 1991). 
Under förutsättning av homogent material är den fullt användbar. Olsson & Melkerud (1991) 
korrelerade vittringsintensiteter erhållna med zirkonmetoden med summan av CaO och MgO 
i jordmaterialet. Det visade sig då att god överensstämmelse erhölls om denna summa 
dessutom multiplicerades med antal graddagar under året. Allt som behövs är således en 
totalanalys av kalcium och magnesium och klimatdata. I fortsättningen kommer denna metod 
att hänvisas till som Olsson-Melkerud metoden.  
 
En tredje metod utnyttjar de stabila strontiumisotoperna för att beräkna vittringen av 
strontium i mineraljorden. Då strontium liknar kalcium kemiskt  så kan även vittringen av 
kalcium erhållas. Metoden har utarbetats av Jacks och medarbetare (1989). Den kräver 
masspektrometer. Den bygger på materialbalansen av strontiumisotoperna 87Sr och 86Sr i 
nederbörd, mark och avrinning. En viss osäkerhet råder emellertid över hur strontium i 
mineraljorden skall extraheras. Hittills har citronsyra använts med motiveringen att den liknar 
de s.k. fulvosyrorna i humus. Resultaten tycks stämma väl överens med resultaten med 
PROFILE modellen. 
 
En fjärde metod kan kallas hydrokemisk balansmetod. Med hydrokemiska data över 
atmosfärisk tillförsel, biologisk upplagring och avrinning kan det tillskott som kommer från 
markmineralerna beräknas. Det kräver medelvärden över ett antal år för att få ett 
representativt värde på produktionen av alkalinitet. I de små avrinningsområdena som 
diskuterats tidigare får man en avrinning av 90 mmolc m-2 år-1 för Berg och 98 mmolc m-2 år-1 
för Reivo. Tivedens krondropps-värden torde vara felplacerade och kan inte användas för 
ändamålet. Nettoavrinningen från de representativa områdena som också diskuterats tidigare 
blir 34, 79 och 45 mmolc m-2 år-1 för Velen, Kassjöån och Lappträsket. Beräkningarna från 
SNV-projektet över grundvatten-försurning ger följande alkalinitetsproduktioner (Maxe, Ed.,  
1995) 
 
Fårahall 60 mmolc m-2 år-1 
Stubbetorp 34      ” 
Masbyn 40      ” 
Risfallet 37      ” 
 
Från SNV-projektet Försurning av skogsmark på moränjord (Karltun, Ed., 1995) beräknades 
alkalinitetsproduktionen både med den förenklade Sverdrup&Warfvige metoden och med 
Olsson-Melkerud metoden. Resultaten visar medianvärdet för Sverdrup&Warfvinge metoden 
är 70 mmolc m-2 år-1 och för Olsson-Melkerud metoden 30 mmolc m-2 år-1. Möjligen är  
S&W:s värden för höga eftersom befintliga lermineral bidrar starkt till den totala mineralytan 
utan att bidra till vittringen. Lermineralen är till stor del sekundärt bildade och visar därför 
hög stabilitet under nuvarande förhållande. 
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Adsorption och jonbyte 
 
Adsorption av lösliga substanser på fasta substanser är en generell beteckning som även 
omfattar jonbyte. Men adsorption på ytan av en substans behöver inte innebära oförändrad 
laddningstäthet på ytan. Vanligtvis innebär jonadsorption en förträngning av vätejoner från 
OH-grupper men kan också utgöra ett tillskott av laddning till ytan om adsorptionen beror på 
att jonens storlek passade utrymmet den valde. Inom markkemi torde adsorption av anjoner 
vara bäst känd men ingenting hindrar adsorption av katjoner. Exempel på det senare är 
adsorptionen av aluminumjonen på lermineralen vermikulit, kaolinit och montmorrilonit 
studerats av Walker et al. (1988), en process som i pH-området 3 – 4 kan beskrivas av 
ekvationen 
 

[Al3+]Ka =  𝑟𝑎𝑙 
(1 – 𝑟𝑎𝑙 )

 
 
där hakparantesen betyder aktivitet,  Ka är en jämviktskonstant och ral är andelen av totala 
ytan upptagen av aluminumjonen. Den kan också skrivas som en Langmuir 
adsorptionsekvation 
 

ral =  [𝐴𝑙3+] 
1
𝐾𝑎

 +[𝐴𝑙3+]
 

 
Adsorption av Al-jonen på organiskt material är också väl studerat av Berggren & Mulder 
(1995) och kan beskrivas av en liknande ekvation 
 

ralo =   [𝐴𝑙3+]
𝐾(𝐻+)𝑥 + [𝐴𝑙3+]

 
 
där ralo är andelen av den totala kapaciteten belagd med aluminumjonen, K är 
stabilitetskonstanten och x är ett tal mindre än 3. Resultaten visar att aluminumaktiviteten i 
närvaro av organiskt material ligger långt under den för syntetisk gibbsit även för pH-värden 
<4.2 Det innebär att i  närvaro av organisk substans är växtrötter väl skyddade mot 
aluminumjoner. 
 
Sulfatadsorption på gibbsit och götit har studerats ingående av Karltun (1995). Med hjälp av 
en anpassningsmodell för diffusa dubbelskikt kunde han visa att adsorptionen troligen sker på 
OH-grupper men att detta påverkar laddningstätheten på ytan så att vätejoner adsorberas 
samtidigt på tillgängliga OH-grupper, en process som kallas protolys. För varje adsorberad 
sulfatjon protolyserades 1.3 OH-grupper . Sulfatadsorptionen medför ju överföring av 2 
negativa laddningar till ytan av mineralet. Karltun kunde också visa att organiska syror 
konkurerade med sulfatet om adsorptionsplatser. 
 
Jonbyte  kan ske både mellan negativa joner och positiva joner. Den senare processen är 
katjonutbyte. I markvatten är utbytet av baskatjoner av stort intresse. Jonbyte mellan kalcium 
och natrium kan skrivas som en reaktion 
 

Ca2+ + NaX =  2Na+ + CaX 
 
där X betecknar jonbytarfasen. Formellt kan jämvikten i detta jonbyte formuleras 
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[Na+]2 [CaX] = K [Ca2+] [NaX]2 

 
med  Scana = K0.5  som kallas selektivitetskonstant  
 
På samma sätt definieras selektivitetskonstanten för Ca – K utbyte och får beteckningen Scak 
och den för Ca – Mg som får beteckningen  Scamg. förutsatt  att  kvadratroten  ur  
koncentrationerna används. [NaX] etc är volymkoncentrationer av den del av jonbytaren som 
upptas av utbytbar jon. Fördelen med denna selektivitetskonstant är att den är dimensionslös. 
 
I litteraturen förekommer  också  andra  formler  för  parameterisering av  jonbyte. En  sådan 
är Gapons selektivitetskonstant  där de utbytbara jonerna uppenbarar sig exempelvis som i 
kvoten [CaX]/[NaX], medan jonerna i lösning är samma som i ovanstående uttryck. En tredje 
är Gaines-Thomas  selectivitetskonstant  där  koncentrationer  av  utbytbara joner anges som 
andelar av jon-utbyteskapaciteten. Därigenom  blir  selektivitetskonstanter  för  utbyte  
mellan  en  och  tvåvärda joner inte längre dimensionslösa. 
 
Tabell 3.6 visar selektivitetskonstanter av den dimensionslösa sorten beräknade ur analysdata 
från en markprofil i Yllevad i Halland för 5 skikt i den övre delen av profilen. Av tabellen 
framgår att kalcium är hårdare bundet i den organiska substansen än natrium och magnesium 
och att kalium är hårdare bundet än kalcium. 
 
                                                               Tabell 3.6 
Selektivitetskonstanter beräknade av Yllevad-data .(Karltun, Ed., 1995) 

Skikt Tjocklek Scamg Scana Scak  
 Meter    
Oi 0.045 3.32 4.92 0.0877 
Oe 0.046 2.61 5.51 0.0929 
Oa 0.046 1.76 3.48 0.0605 
E 0.100 1.24 1.94 0.0413 
B1 
 

0.100 2.03 1.64 0.0362 

 
 
3.4 Processer i utströmningsområden 
 
Vattenbalans 
 
Utströmningsområdet kan beskrivas som den del av ett avrinningsområde där grundvatten 
strömmar mot markytan. Detta är inte nödvändigtvis ett permanent tillstånd; det kan vara 
temporärt, knutet till årstidsväxlingarna. Men i de flacka områdena intill permanenta flöden 
är också grundvattenutströmning permanent. 
 
Vattenbalansen i ett utströmningsområde kan beskrivas som nederbörd plus 
grundvattentillförsel minus evapotranspiration och eventuell ytavrinning Om tillförseln 
överstiger den potentiella evapotranspirationen kommer grundvattenytan att ligga på eller 
nära markytan. I andra fall är evapotranspirationen mindre än den potentiella och 
grundvattenytan ligger i eller strax under rotzonen. Även i det senare fallet kan 
grundvattentillförsel till rotzonen ske genom omättad strömning. Det är tydligt att 
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evapotranspiration kan framkalla en grundvattenströmning mot markytan. Denna 
grundvattenströmning kommer att påverka balansen av lösta substanser i vattnet. Beträffande 
strömningsförhållanden i utströmningsområden hänvisas till den uttömmande genomgången i 
boken ”Vattnets väg…” kapitel 5 av Harald Grip och Allan Rodhe (1985). 

 
Hydrokemi 
 
Hydrokemin i utströmningsområden kommer att präglas både av grundvattnets 
sammansättning och av tillförseln från atmosfären. En balansberäkning med en enkel 
strömningsmodell bör göra det möjligt att förutse hur den kemiska sammansättningen av lösta 
substanser kommer att ändras i bäckar och åar nedströms under stationära förhållanden. 
 
I temporära utströmningsområden kan grundvattennivån tidvis nå rotzonen. På grund av 
rotandning och nedbrytning av organisk substans är syrebehovet stort. Det kan inte tillföras 
till vattnet på annat sätt än genom molekylär diffusion, en process som är helt otillräcklig för 
behovet av syre. Vattenmättnad kommer därför att obönhörligen leda till syrebrist och 
reducerande betingelser. Andra möjliga syrekällor i marken mobiliseras, i första hand 
mangandioxid om den finns. Den kan oxidera assimilat i rotzonen och på så sätt underhålla 
rotandningen. Reduktionen leder till manganjoner, Mn2+. När mangandioxiden är förbrukad 
kommer götit och andra ferrihydroxidkällor att ta över syregenereringen. Vid ferrijärnets 
reduktion bildas ferrojärn vilket, i motsats till ferrijärn, är lättlösligt i markvattnet och uppför 
sig kemiskt som kalcium och magnesium.  
 
Under en längre tid av vattenmättnad kan också götiten ta slut. Då kommer turen till nitrat 
som reduceras till kvävgas och lustgas, men förrådet av nitrat är ganska ringa. Därför tar 
sulfatet över som syrekälla. Det finns dels i lösning och dels adsorberat till mineral. Sulfatet 
reduceras till sulfidjon som i närvaro av ferrojärn snabbt bildar pyrit, FeS2. Detta inträffar 
med säkerhet i permanenta utströmningsområden. Den processen kommer att avsvavla 
grundvattnet och sulfatet ersätts med vätekarbonat. Pyrit är svårlöslig och kan anrikas i 
marken. Den processen har ägt rum i de s.k. gyttjajordarna  som påträffas i före detta 
havsvikar som växt igen. I deras fall har sulfatet kommit med havsvatten. 
 
Men även efter det sulfatet förbrukats kan reduktionen fortsätta. Den syrekälla som återstår är 
vattenmolekylen Det organiska materialet kan med hjälp av bakterier överföra syre i 
vattenmolekylen till organiskt material. Den reaktionen producerar vätgas som avgår till 
atmosfären. Det finns också andra vägar att gå för att krama ut energi från organiskt material 
under syrebrist. En möjlighet är omlagring av organisk substans. Ett exempel på detta är 
reaktionen 
 
2 CHOH → CH4 (g) + CO2(g) 
 
där HCOH får stå för kolhydrat. Här får vi metan och koldioxid och reaktionen ger 34 
kcal/mol i ”nyttig” energi. Naturligtvis sker alla dessa reaktioner som biokemiska förlopp. 
 
I de temporära utströmningsområdena är det i huvudsak järn och manganproces-serna som 
underhåller rotandningen. Under perioder med lågt vattenstånd kommer  järn och mangan att 
återgå till det oxiderade tillståndet redo att biträda med syre vid nästa ”högvatten”. En del 
torde förloras som lösta joner i det strömmande vattnet, men det som finns utbytbart är att 
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betrakta som reserv som kan laddas upp med syre. 
 
Fig. 3.12 beskriver ett så kallat stabilitetsdiagram med järn, mangan och svavel närvarande 
och ger oxidations-reduktionsbetingelserna  inom  det  område  där   vattnet är stabilt. På 
ordinatan har negativa logaritmen för partialtrycket av syrgas avsatts. Nere vid ordinatan lika 
med noll är syrgastrycket 1 atmosfär. I den övre avgränsningen är   vätgastrycket 1 atmosfär. 
Mellan    dessa   ligger  vattnets  stabilitets område.  På   abscissan  ligger   pH- skalan. Det   
för   oss    intressanta området sträcker sig från pH =3 till pH = 8. I de olika fälten visas vilka 
föreningar som är stabila. 
 
 

 
Fig.3.12 Stabilitetsdiagram för systemet Fe, Mn, S och 
              CO2.  Fe=1, Mn=0.1 och S=3 mmol l-1 
 
Adsorption och jonbyte 
 
Grundvattnets påverkan i utströmningsområden består i transport av lösta substanser till 
rotzonen. I permanenta utströmningsområden kommer adsorption och jonbyte att ske tills ett 
stationärt tillstånd uppnås, stationärt i statistisk mening. Detta innebär givetvis större 
upplagring av baskatjoner, fosfat och sulfat i det organiska materialet som vanligtvis anrikas i 
dessa områden. Till de utbytbara katjonerna hör också ferrojärn och tvåvärt mangan. 
 
I temporära utströmningsområden kommer likaledes en tillförsel av lösta ämnen till rotzonen 
att äga rum under perioder med högt grundvatten. Även här kan ett kvasi-stationärt tillstånd 
förväntas, speciellt för baskatjoner, ferrojärn och tvåvärt mangan då omsättningstiden för 
dessa, på grund av stora förråd kan vara betydande, ofta ett flertal år. Under perioder med 
lägre grundvattenstånd sker ingen tillförsel av lösta ämnen till rotzonen, men i den mån 
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grundvattentillströmning sker för att ersätta evapotranspirationsförluster sker anrikning av 
salter också i markvattnet och når rotzonen på detta sätt. Under korta perioder med hög 
nederbörd t.ex. snösmältning kan även uttvättning av lösta och adsorberade substanser 
förekomma. 
 
Anrikning av organiskt material  
 
Vid god tillgång av kalkhaltigt grundvatten påverkas vegetationens sammansättning med 
näringskrävande örter, gräs, buskar och träd (lövträd), typiskt för rikkärr. Den organiska torv 
som uppbyggs får, tack vare kalcium, en relativt gynnsam struktur för rotzonen. 
Kvävelagring genom kvävefixerande organismer är vanlig.  På flacka områden med små 
gradienter blir grundvatnnet stagnerande och endast överskottet vid nederbörd avrinner på 
markytan. Torvbildningen i detta fall sker huvudsakligen med halvgräs. Dessa starrmyrar är 
tämligen vanliga i det inre av Norrland. I regel är de inte påverkade av 
grundvattenutströmning utom där källor, ofta arrangerade i stråk, signalerar 
grundvattenförande stråk i underliggande berggrund. 
 
3.5 Processer i vattendrag och sjöar 
 
Vattendrag 
 
Till vattendrag räknas vanligen allt från rännilar till älvar. De små vattendragen är ofta 
temporära, d.v.s. de för vatten under den del av året när grundvattenytan är tillräckligt hög för 
utströmning. Permanenta vattendrag, även bäckar har sin uppkomst som avlopp från en 
mindre sjö eller från ett källområde med grundvatten från ett större magasin. Vattendragen 
omges av en bård av utströmningsområden som förser den med vatten och däri lösta 
substanser. Vattenföringen ökar nedströms. Koncentrationen av lösta salter i 
utströmningsområdena blir hög vid låg vattenföring jämfört med hög vattenföring  
 
Tillgången på ljus och lösta näringsämnen leder till assimilation av koldioxid som  förser 
vattenväxter och plankton med råvara. Döda  växtrester kan ackumuleras om 
strömhastigheten är låg men vid högre vattenhastigheten transporteras de till de sel som 
terrängen skapat. Där bildas mjukbottnar. Uppbyggnaden av dessa begränsas emellertid av 
dels av den biologiska nedbrytningen, dels av hastighetsfördelningen  i det strömmande 
vattnet under perioder med hög vattenföring. Även en viss transport av suspenderat material 
kan förväntas i dessa vattendrag men kommer sannolikt att ske  sporadiskt. 
 
Typiskt för små vattendrag är vattnets färg som härstammar från humussyror, ibland 
benämnda fulvosyror, utlösta  av tillrinnade vatten från utströmningsområdena. 
Kalciumjonen orsakar utfällning av dessa syror. Humussyrorna har stor betydelse för 
inaktivering av aluminum genom komplexbildning.  
 
Bäckar och åar i lerjordsområden tillförs suspenderat material som frigörs på grund av högt 
portryck i utströmningsområdena. Vattnet blir lerfärgat.  Fallhastigheten för dessa lerpartiklar 
är låg varför de transporteras med vattnet till närmaste sjö. En tillfällig, långsam utflockning 
av lerpartiklarna kan äga rum om vattnet innehåller kalciumjoner och strömhastigheten är låg. 
Men någon varaktig bottenavlagring behöver den processen inte leda till. Vid ökad 
strömhastighet går återsuspenderas det. 
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Sjöar 
 
Sjöar brukar klassificeras som källsjöar och genomströmningssjöar. Små källsjöar har oftast 
inget ytvattentillopp. Stränderna  är utströmningsområden för angränsande grundvatten. 
Sjöninvån bestäms av någon tröskel i avloppet från sjön. Källtillföden i sjön kan förekomma 
men även källiknande  utströmning på strandplanet, förmodligen beroende på uppdämning av 
organiskt material i litoralzonen. Större källsjöar har vanligen ett antal smärre tillopp av 
bäckar och åar. Utströmning av grundvatten sker i flacka strandpartier och kan ge upphov till 
lokal försumpning av samma orsak som nyss nämnts. Vattenomsättningen i dessa källsjöar 
bestäms av tillsrinningsområdets areal och sjöns volym. 
 
Genomströmningssjöarnas vattenomsättning  bestäms  huvudsakligen   av 
genomströmningen. Grundvattenutströmningens andel i vattenomsättningen kan bedömas på 
grundval av det lokala tillrinningsområdets storlek i förhållande till hela tillrinningsområdet.I 
större älvar betraktas en del av genomströmningssjöarna som sel.   
 
Litoralzonen är den del av de strandnära bottnarna som kan husera strandsvegetation. I 
moränområden blir litoralzonen utsatt för vågerosion. Det eroderade materialet förs ut från 
stranden och sorteras under transporten i allt finare partikelstorlekar. Litoralzonen utbildas 
som en smal hylla längs stranden. Utanför denna hylla tilltar djupet snabbt och 
bottensedimenten blir alltmer beroende på de biologiska och fysikalisk-kemiska processerna i 
sjön. Grundvattenutströmning sker i övre delen av litoralen så länge som den inte är täckt av 
torv med tillhörande vegetation. I så fall kan utströmningen ske i rasbranten utanför 
litoralzonen. Kunskapen om grundvattenutströmningen till sjöar är emellertid knapp. 
 
Där litoralen är beväxt med vass eller halvgräs begränsas vågerosionen genom att 
vågamplituden dämpas i vegetationen. Detta medför samtidigt att anrikningen av organiskt 
material på litoralen ökar genom minskad vattenomsättning. Grundvattenutströmningen får ta 
andra vägar. Ibland kan man se källiknande ytor i vassbältena. När stranden är flack och 
utströmningen tvingas högre upp inträffar försumpning av strandplanet. Vitmossan kommer 
och torven börjar tillväxa i strandkanten som förskjuts. Ispress under vintern skapar en 
vertikal vägg som kan bli upp till ett par meter mäktig. Sjön blir omgiven av en bård av 
torvmark. Grundvattenutströmning sker ibland i nytillkomna källor i  kanten mot fastmarken. 
Detta gäller i synnerhet småsjöar. 
 
Vattenströmningen i sjöar har knappast någon eroderande verkan på bottensedimenten. 
Hastigheterna är alltför små. S.k densitetsströmmar beroende på hög halt av suspenderat 
material torde vara sällsynta utom vid perioder då högt portryck  kan medverka till att 
utströmning initieras på en slänt av botten t.ex. under snösmältning.. Även i detta fall är 
kunskapen knapp i brist på observationer. I stort sett tycks sjöarna vara sedimentationsbäcken 
som fylls ut, blir grunda med tiden och växer igen som slutstadium. 
 
Bottensedimenten i skogssjöar består huvudsakligen av organisk substans med lågt 
mineralinnehåll. Erosionen längs stränderna är begränsad till strändernas moräner med 
tämligen grovt material som sedimenterar snabbt och ansamlas lokalt. Slättsjöarna erhåller 
mineralogent material från odlade marker vilket tillförs med vattendragen. 
Utströmningesområdena kring dessa sjöar har högt portryck vilket hjälper till att frigöra silt 
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och lera som av ytvattenströmmarna förs ut över sjöns yta. Bottensedimenten får därför stort 
inslag av minerogent material.  

 
Fig. 3:13  Isopletdiagram över vattentemperaturer i sjön Velen (S. om Unden) från början av 
maj t.o.m  oktober 1970. Baserat på temperaturprofil i mitten av sjön 
 
Gasutbyte och vattenströmning  
 
Dessa processer är i hög grad årstidsbundna. Det är därför lämpligt att diskutera dem i 
kronologisk ordning med början på våren. Ett typexempel på värmeförhållandena från våren 
till senhösten återfinns i Fig. 3.13. Efter isavsmältningen ökar temperaturen genom 
instrålning och konvektion. Temperaturen stiger därför snabbt och kommer upp till maximalt 
+4°C tills hela vattenmassan nått denna temperatur. Syrehalten är då 13 mg l-1 (se Tabell 2.2) 
om  vattnet haft tid att sätta sig i jämvikt med luftens syrgas. Genom algtillväxt produceras 
också syre varför man kan även notera överskott på syre i förhållande till atmosfärens halt. Å 
andra sidan avtar koldioxidhalten något men lösligheten av koldioxid är tämligen hög. 
Dessutom finns en del lagrat som vätekarbonat om pH är högt. Brist på koldioxid för 
algtillväxt torde vara sällsynt. 
 
När temperaturen överstiger +4°C börjar språngskiktet att utvecklas på grund av det varmare 
vattnets lägre densitet. I och med att temperaturen stiger sjunker temperatursprångskiktet 
(också kallad termoklinen eller enbart språngskiktet).Vattenmassan ovanför detta skikt blir 
homogeniserad av vinddrift men denna homogenisering har svårt att tränga igenom 
språngskiktet. Temperaturen under detta skikt kan påverkas av instrålning till viss grad med 
långsamt stigande temperatur som följd. Det assimilerade organiska materialet kan däremot 
föras nedåt med tyngdkraftens hjälp. Temperaturökningen i ytskiktet medför att syrehalten 
sjunker eftersom lösligheten av syrgas i vatten är starkt temperaturberoende. Vid +20°C är 
syrehalten 9 mg l-1 i jämvikt med atmosfären, 4 mg l-1 lägre än vid +4°C. Syrehalten under 
språngskiktet börjar också att minska på grund av nedbrytning av organisk substans. En del 
av den organiska substansen har nått botten där bottenfaunan också förbrukar syret. Under 
tillfällen med hårda vindar kommer ytskiktet att bilda en kil där djupet till språngskiktet  i 
vindriktningen ökar nedströms men kan nå ytan i uppströmsriktningen. Vid tillräcklig vind 
kommer det djupare vattnet att föras ut över ytvattnet och en genomgripande 
omblandningsprocess blir följden. Dylika tillfällen förbättrar givetvis syreförhållandena i 
sjön; de innebär en påfyllning av förrådet.  
 
Under hösten sker en gradvis avkylning av ytvattnet och så småningom blir temperaturen lika 
varvid språngskiktet försvinner. Konvektionen kommer att sträcka sig genom hela djupet och 
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sjön blir isoterm. Denna process fortgår till vattenmassan nått +4°C och vattnets maximala 
densitet. Nu är hela vattenmassan syremättad. Sjunker temperaturen ytterligare bildas nu ett 
kallvattenskikt ovanpå 4-graders vattnet. Det nya språngskiktet sjunker allteftersom ytskiktet 
förlorar värme. Vid temperaturen 0°C kommer istäcket och isolerar sjön helt från atmosfären 
ifråga om gasutbyte. Men syretillståndet i sjön är gott. 
 
Vintertid kan man få en del vindgenererade vattenrörelser i sjön genom isens förmedling. När 
vindstyrkan varierar kommer isen att röra sig vertikalt. Detta torde varje vinterfiskare ha 
observerat genom att iaktta vattenytans oscillationer i borrhål. Det betyder att tämligen 
snabba vattenförflyttningar äger rum, förflyttningar som skapar turbulent strömning som 
bidrar till vertikal omblandning. En annan källa till interna vattenrörelser, fast i mycket 
långsam takt, är effekter av värmeutbyte mellan vatten och bottensediment. Ett tillskott av 
värme ändrar vattnets densitet varvid det uppvärmda vattnet söker sig till ett temperaturskikt 
med samma temperatur. När detta uppnåtts kommer det uppvärmda vattnet att skiktas in 
horisontellt över en mycket stor yta. Vid inskiktningen sker utbyte av vatten med 
intilliggande skikt genom molekylär diffusion och skiktet förlorar därför snabbt sin kemiska 
identitet. Denna typ av inskiktning av paket av vatten torde vara den effektivaste mekanismen  
för  all omblandning i stabilt skiktade vätskor och gaser. 
 
Bottensedimenten kommer med nödvändighet att bli syrefria på ett visst avstånd från 
sedimentets kontaktyta med vattnet. Nära ytan kan olika bottendjur bearbeta ytan med gångar 
och rännor vilket ökar syretillförseln till sedimentet. Men under detta av bottenfaunan 
bearbetade lager blir sedimentet syrefritt varvid reducerande betingelser inträder. Pyrit kan 
bildas om järn och sulfat är närvarande. Skulle syret i bottenvattnet förbrukas av alltför 
ymningt tillskott av organiskt material försvinner bottenfaunan. Sedimentytan blir slät, 
möjligen här och var störd av gasbubblor med metangas. Denna bildning motsvarar det den 
högsta tänkbara reduktionspotentialen i sedimentet (eller lägsta möjliga 
oxidationspotentialen). 
 
Även under starkt reducerande betingelser torde det vara sällsynt med ferrojärn i lösning då 
den organiska substansen som finns är en effektiv katjonbytare. Järnet skulle döljas i 
sedimentet. Däremot kan det förekomma ferrojärn i inströmmande grundvatten över, i eller 
under litoralen. Detta ferrojärn oxideras snabbt i närvaro av syre och bildar ferrihydroxider, 
limonit, som lägger sig på sedimentet. Det som benämns myrmalm eller sjömalm torde ha 
uppstått ur ferrojärnhaltigt tillströmmande grundvatten i stora kvantiteter. I slutet av 
bronsåldern inträffade den klimatförsämring som efterträdde det s.k. värmetiden. Under 
denna övergång till kallare och fuktigare klimat måste försumpning av tidigare torra 
skogsmarker ha inträffat och därmed utlösning av ferrojärn genom reduktion av det ferrojärn 
som fanns i anrikningsskikten. Järnet fördes med grundvattnet till små sjöar som snabbt 
fylldes med organiska sediment och växte igen. Närmare bottenviks-kusten skedde detta i 
grunda havsvikar där emellertid vattenståndsvariationen sörjde för ständig tillförsel av sulfat. 
Med tillströmmande ferrojärn var pyritbildningen och gyttjajordarna givna resultat.  
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4. Biokemiska kretslopp 
 
Med denna term avses  kretslopp av element och föreningar som är väsentliga för växternas 
assimilation och utveckling och som kan påverka vattnets beskaffenhet under dess kretslopp. 
Till de aktuella elementen räknad kol, väte och syre, svavel, kväve, kalium och kalcium och 
fosfor. Förutom dessa som är byggnadsstenar i växtriket tillkommer en rad viktiga element 
och föreningar i låga koncentrationer, s.k. mikroelement. Dit hör ex.vis Mn, Cu, Zn, Fe, Si, 
Co, Mo. Vanligen finns de i tillräcklig mängd för växternas behov inom rotzonen, åtminstone 
i naturliga bestånd. Några av de vanliga - kväve, fosfor, svavel, kalium och kalcium - 
kommer att diskuteras längre fram i detta avsnitt.   
 
4.1 Kolets kretslopp    
 
Det grundläggande biokemiska kretsloppet är kolets. Det är i detta som energidepåerna fylls 
på, depåerna som driver anrikningsprocessen för element och föreningar i växterna och som 
slutligen återbördar dem till luft, vatten och mark i kretslopp som är anpassade till den 
rådande miljön.   
 
En starkt förenklad bild av det globala kretsloppet återfinns i Fig. 4.1. Den redovisar inte 
källan till det s.k. fossila kolet som påträffas i berggrunden som stenkol, brunkol och 
bergolja. Det fossila kolet är f.n. den viktigaste källan för kraftproduktionen i världen. Den 
tillförs atmosfären som koldioxid och påverkar därmed även de andra reservoarerna som 
skissats i figuren. De flöden som ingår i kretsloppet är ungefärliga liksom även angivna 
mängder.   
 
Kolet förekommer huvudsakligen dels som gasen CO2  i atmosfären, dels som hydrokarbonat, 
HCO3

-  och karbonat, CO3
2- i världshaven. Mängden i haven är c:a 60 ggr den i atmosfären. 

Övriga flytande reservoarer – grundvatten, ytvatten – håller relativt små mängder oorganiskt 
kol. Av de mineraliska tillgångarna är kalkberggarter dominerande, följt av de fossila 
organiska avlagringarna. Beträffande bergoljor är väl vissa klart fossila men möjligheten till 
nybildning på stora djup i berggrunden är inte utesluten. 
 
Koldioxidhalten i atmosfären har ett partialtryck av omkring 0.00035 atm. Vid senaste 
sekelskifte torde den ha varit nära 0.0003 atm. Ökningen tillskrivs förbränningen av fossilt 
kol  i bl.a. brännoljor men huvudsakligen i stenkol och brunkol. Koldioxiden påverkar den 
utgående långvågiga värmestrålningen från atmosfären på så sätt att tyngdpunkten för 
utgående strålning förskjuts uppåt vid ökande koldioxidhalt och bidrar därför till ökad 
temperatur nära markytan. Den effekten går att beräkna men kan motverkas av exempelvis 
ökad molnighet eftersom ökande temperatur också ökar vattenhalten i atmosfären. Om detta 
sker minskar den inkommande kortvågiga värmestrålningen. Trots intensiv forskning på 
området kan man än så länge inte avgöra med någon större grad av säkerhet hur stor 
temperaturökning en ökande koldioxidhalt medför. Livliga diskussioner om denna s.k. 
växthuseffekt tyder än så länge mera på tro än vetande. 
 
Koldioxiden löser sig i vatten under processen 
 
 CO2(g)  =  CO2(aq)   
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med jämviktsuttrycket 
 
 CCO2  =  K0 PCO2    
  
där K0 är en funktion av temperaturen (se kapitel 2). Löst koldioxid reagerar med vatten 
enligt formeln  
 
 CO2(aq)  +  H2O(l)  =  H2CO3(aq)   
 
men koldioxidens hydratisering i vatten är liten och syran är helt dissocierad varför man 
föredrar att betrakta reaktionen 
 
 CO2(aq)  +  H2O(aq)  =   H+  +  HCO3

-                                 K1 
 
 HCO3

-  =  H+  +  CO3
2-                                                          K2 

 
med  K1 och K2 som första, resp. andra dissociationskonstant. Tabell 2.3 i kapitel 2 återger 
negativa logaritmer för koldioxidens jämviktskonstanter i vattenfas i temperaturområdet 0 – 
30 °C.  pK1 för det första dissociationssteget varierar runt 6.5. Vid pH = 6.5 är därför hälften 
av den lösta koldioxiden närvarande som hydrokarbonatjoner (=bikarbonatjoner). 
 
Vid mineralvittring hydratiseras silikat till kiselsyra som är en mycket svag syra. Den ersätts 
därför av hydrokarbonatjoner som  för pH-värden under 7 utgör den s.k. 
karbonatalkaliniteten. I den mån kalciumhaltiga silikat hydratiseras kan kalciumkarbonat 
fällas ut. En mycket viktig reaktion är utlösningen av kalcit enligt formeln 
 
 CaCO3(s)  +  CO2(aq)  +  H2O(l)  =  Ca2+  +  2HCO3

-       
 
och en liknande för magnesit. För detaljer hänvisas till Kap. 2. 
 
Koldioxiden assimileras av de klorofyllbärande växter, en process som kräver stort tillskott 
av energi från solen. Formellt kan den grundläggande assimilationen skrivas 
 
 6CO2  +  6H2O   =   C6H12O6   + 6 O2                       ∆G° =  695 kcal / mol 
 
Den nödvändiga energin är alltså stor. De energirika substanserna används för syntes av 
andra mer komplicerade produkter som innehåller kväve, fosfor och svavel. Hälften av 
assimilatet transporteras till rotzonen där det används för vatten- och växtnäringsupptagning 
och rottillväxt. Processerna i rotzonen är en kombination av förbränning och syntes. Halva 
den assimilerade kolmängden frigörs under markytan och skapar därför en markluft som har 
hög koldioxidhalt, och motsvarande sänkning av syrehalten. I relativa termer blir givetvis 
koldioxidhaltens variation mycket stor medan variationen i syrgashalt blir blygsam, 
åtminstone i den omättade zonen. Koldioxiden återvänder till större delen direkt till 
atmosfären via de processer som diskuterats i Kap. 3. En mindre del följer emellertid 
markvattnet till grundvattenytan. Där bryts förbindelsen med atmosfären. Det är denna del av 
den frigjorda koldioxiden som deltar i vittringen av primära mineral och av kalkhaltiga 
bergarter.  
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Fig. 4.1 Globala kretslopp av kol, kväve, fosfor och svavel, starkt förenklat 
 
De vattenlösliga vittringsprodukterna – baskatjoner, kiselsyra och hydrokarbonatjoner  följer 
grundvattenströmmen. Eventuellt överskott på koldioxid förbrukas under den vidare 
transporten till utströmningsområdet om vägen är lång. Även löst syrgas förbrukas av 
ferrojärn som frigjorts vid vittringen av mörka mineral - biotit, hornblände , epidot -  när det 
oxideras till ferrijärn och bildar svårlösliga  hydroxider, ex.vis götit, FeO(OH) och hämatit, 
Fe2O3.När syrgasen är förbrukad stannar ferrojärn , Fe2+, och eventuellt, mangan, Mn2+ i 
lösning och transporteras till utströmningsområdet, pH-värdet stiger allteftersom alkaliniteten 
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ökar, och den elektriska ledningsförmågan ökar också till följd av den ökande 
jonkoncentrationen. 
 
I utströmningsområdet  kommer det utströmmande grundvattnet att blandas med färskt 
inströmmande vatten som dessutom är syrerikt. Syret oxiderar Fe2+ och Mn2+ som bildar 
fällningar av limonit, Fe(OH)3 och brunsten, MnO2. Det näringsrika vattnet gynnar växtlighet 
även om grundvattenytan inte når markytan – Vattenbehovet är stort och dras till rotzonen 
kapillärt tillsammans med lösta näringsämnen. I flacka områden kan den höga 
grundvattennivån leda till försumpning med en rik flora av kärrväxter. Vid lägre 
näringstillgång bildas i stället starrmyrar ofta med översilande utströmmande grundvatten 
blandat med nederbörd.  
 
I regnfattiga områden  kommer det utströmmande grundvattnet att förbrukas vid växternas 
transpiration. Detta leder till saltanrikning. I områden med kalkhaltiga sediment och bergarter 
kan kalciunkarbonat bildas under vägen till närmaste sjöbäcken. Det kalkmättade vattnet 
gynnar inte bara kalkälskande växter utan även skaldjur som kräftor och musslor. I mindre 
sjöar och bäckar anrikas ofta kalciumkarbonatet på bottnar som bleke. 
 
I ytvatten kommer asssimilationsprocessen igång – ljustillgången och näringstillståndet 
skapar en lämplig miljö för vattenväxter av alla de slag, inte minst klorofyllbärande alger -  
växtplankton. Efter dessa kommer gräsätarna och sedan predatorerna och sist ”slamkryparna” 
som tar tillvara de sista tillgängliga kalorierna. En sjö är ett 3-dimensionellt system till 
skillnad från landbiota som är väsentligen ett 2-dimensionellt system. 
 
Sjöarna får också karaktären av vattenrenare såtillvida att tillrinnande humusämnen  under 
sitt långa uppehälle i sjön kommer att förändra karaktär, bildar större flockar av humus som 
avsätter sig på bottnarna, blandat med silt och ler som transporteras i suspenderat tillstånd. En 
sjö blir således ett klarningsbäcken. Hur långt reningen går beror bl.a. på  vattnets 
uppehållstid i sjön. 
      
4.2 Kvävets kretslopp  
 
Fig. 4.1 visar en starkt förenklad bild av bl.a. kvävets globala kretslopp. Atmosfären har ett 
tämligen stort förråd med tanke på de processer som driver kretsloppet. Landväxternas förråd 
är ganska blygsamt medan marken och haven är välförsedda. Med hänsyn till jordens 
syrgasförråd och termodynamikens lagar borde allt kväve förekomma som nitrat. Det är  
växternas stora energiomsättning med hjälp av solljus och den därpå följande 
nedbrytningsprocessen som förmår hålla det mesta kvävet i gasform även om det är 
mikroorganismer som utför arbetet under denitrifikationen. 
 
Kväve förekommer i olika grupper av biokemiskt viktiga föreningar, proteinerna. Vid 
nedbrytning av den organiska substansen återbördas kvävet övervägande som ammoniumjon 
vilket genom jonbyte  upplagras i marken. Denna process benämns ofta  mineralisering , då 
den samtidigt frigör andra oorganiska substanser, huvudsakligen som anjoner och katjoner. 
Då ammoniumjonen, NH4

+ , liknar kaliumjonen, K+ , kommer den att bindas tämligen hårt i 
mineraljorden, framförallt i lermineral. Hård bindning av kalium benämns kalifixering    och 
på samma sätt talar man om kvävefixering  (Jansson, 1952). Denna beteckning får inte 
förväxlas med den process som ofta  benämns fixering av luftkväve och som på biokemisk 
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väg överför luftens kväve till organiska kväveföreningar, antingen via symbios med s.k. 
kvävebakterier eller direkt i växterna. 
 
Ammoniumjonen bygger således upp markens, i första hand rotzonens, oorganiska 
kväveförråd som utbytbar ammoniumjon. I inströmningsområden med god luftning kommer 
den att dominera det oorganiska  kväveförrådet. Den organiska substansen i marken kan dels 
tjäntgöra som jonbytare men håller samtidigt betydande mängder organiskt bundet kväve som 
med tiden övergår i oorganiskt ammoniumjon.   
 
Ammoniumjonen oxideras i marken till nitrat, möjligen med nitrit som mellanled. Denna 
process, som benäms nitrifiering  är spontan d.v.s frigör energy men torde katalyseras av 
mikroorganismer. Det första steget kan skrivas 
 
 NH4

+  + 3/2O2  =  NO2
-  +  H2O + 2H+                        ∆G° =  - 45.94 kcal/mol 

 
och sker med bistånd av Nitrosomonas-bakterier. Det andra steget katalyseras av bl.a. 
Nitrobakter  och kan skrivas 
 
 NO2

- + ½O2 = NO3
-                                                     ∆G° =  - 18.18 kcal/mol  

 
Bägge reaktioner är exotermiska. Den första har hydroxylamin som mellanled. Nitrat är 
lösligt och saknar tendenser till anjonbyte. Därför utlakas den lätt men vanligtvis assimileras 
den av mikroorganismer och tas upp av växtrötter varför koncentrationen i markvattnet hålls 
låg. Inom jordbruket tillför man ofta stora mängder gödselmedel med nitrat och marken får 
en tendens att mättas med kväve. Under sådana förhållanden kan höga koncentrationer av 
nitrat uppträda i ytvatten vilket anses medföra skador på miljön. Den normala processen är 
emellertid  att nybildat nitrat överförs till organiskt bundet kväve som, vid nedbrytning, 
producerar ammoniumjoner. Denna överföring av nitrat  benämns ofta immobilisering  av 
kvävet i marken. 
 
En annan process som avlägsnar nitratjonen är denitrifikation. Denna process överför nitrat 
till N2 eller N2O  vilket kan skrivas 
 
 2NO3

- + 2H+  =  N2O + H2O + 2O2                                  ∆G° =  20.93 kcal/mol 
 
 2NO3

- + 2H+ =  N2  + H2O + 2½O2                              ∆G° = -3.83 kcal/mol  
 
Vi ser att lustgas bildas endast om man tillför energi. Reaktionen är alltså inte spontan. Den 
måste få hjälp vilket vanligen sker genom att mikroorganismerna samtidigt  förbränner 
druvsocker eller annan tillgänglig organisk substans med tillräckligt energiinnehåll. Detta 
innebär att det syre som formeln innehåller utnyttjas för denna förbränning. Därvid sänks 
syrgastrycket till värden som gör att reaktionen spontant leder till dikväveoxid. Den andra 
reaktionen ger visserligen ett mindre belopp energi vid standardtillstånd men marginalen är 
liten och vid pH=6 måste syrgastrycket sänkas till c:a 10-9 atmosfärer för att den skall förlöpa 
i önskad riktning. Med dessa krav på syrgastryck krävs helt enkelt anaeroba förhållande 
vilket kan erhållas när grundvattennivån är hög. Oftast innebär detta att denitrifikation 
inträffar i utströmningsområden  med högt grundvattenstånd och givetvis i alla typer av 
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våtmarker, men troligtvis sällan i inströmningsområden. Denitrifikation kräver tillgång på 
energrikt organiskt material som kan hålla  syret borta.  
 
En annan reaktion som skulle kunna ge dikväveoxid har diskuterats en hel del. Den lyder 
 
 2NH4

+ + 2O2 = N2O + 3H2O + 2H+                             ∆G° = -107.31 kcal/mol 
 
Här sker denitrifikationen från ammoniumjonen och den kräver också tillgång på syrgas men 
nu för att oxidera ammoniumkvävet. Termodynamiskt är den givetvis mycket effektiv så 
länge den inte innehåller någon större energitröskel.  Men helt omöjlig är processen inte. 
 
Fixering av luftkväve berikar den biokemiska kväveomsättningen och motverkar således 
förluster vid denitrifiering. Den naturliga fixeringen i atmosfären  är tämligen stor jämförd 
med den industriella fixeringen av luftkväve. Enligt Söderlund & Svensson (1976) är den 
årliga fixeringen genom naturliga processer inklusive den av ärtväxter 140 Tg/år, medan 
industri och förbränning producerar 60 Tg/år.  
 
En god och detaljerad översikt av kvävets kretslopp i mark och sjöar återfinns i en rapport 
från Naturvårdsverket av ett seminarium arrangerat av Kungl. Vetenskapsakademiens 
SCOPE/UNEP International Nitrogen Unit (Rosswall, Ed., 1980). 
 
4.3 Fosforns kretslopp   
 
Ett förenklat schema över fosforns kretslopp i naturen återges i Fig. 4.1. För landväxterna är 
fosfaterna livsviktiga och inom jordbruket är därför fosfattillförsel vid sidan om 
kvävetillförsel avgörande för grödornas storlek. Schemat visar inte dessa fosfatflöden inom 
jordbruket men de uppgår till c:a 10 procent av totalflödet. Markens adsorptionsförmåga för 
fosfat är stor och medför med tiden en betydande fosforreserv. 
 
Fosfor förekommer som salter av fosforsyra, H3PO4. Mest känd är mineralet apatit som är ett 
kalciumfosfat med inslag av klorid eller fluorid eller bägge. Fosforsyran är inte en s.k. stark 
syra eftersom den dissocieras i steg enligt schemat 
 
 H3PO4  =  H+  +  H2PO4

-                    pK1 = 2.12 
  
 H2PO4

- =  H+  +  HPO4
2-                    pK2 = 7.21 

 
 HPO4

2-  = H+ +  PO4
3-                        pK3 = 12. 

 
Vid pH = 2.12 är således hälften av fosforsyran  närvarande som jonen dihydrofosfat och vid 
pH = 7.21 är all fosforsyra dissocierad varav hälften till dihydrofosfat och hälften till 
monohydrofosfat. Vid pH 12 är halften av fosforsyran närvarande som monohydrofosfat och 
hälften som fosfat. I vanligt tal betyder termen fosfat någon av fosfatjonerna. Inom 
skogsmarkområdena i Sverige (och i Norden) är det vanliga pH-intervallet 4 – 6. Detta 
innebär att monohydrofosfatet är den vanligaste fosfatformen i markvattnet. 
 
Med kalcium bildar fosforsyran  två vanliga salter nämligen 
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 CaHPO4  =  Ca2+  +  HPO4
2-           pK = 5.70 

 
 Ca3(PO4)2  =  3Ca2+  +  2PO4

3-       pK = 31.89 
 
Den tidigare nämnda apatiten har formeln  CaCl2·3Ca3(PO4)2  där Cl2 kan ersättas av ClF 
eller F2.  De benämns klorapatit, klorfluorapatit och fluorapatit. 
 
Fosfatjonerna adsorberas lätt på aluminium- och järnhydroxider. Om  >FeOH är en OH-
grupp på ferrihydroxidens yta kan adsorptionen skrivas 
 
 >FeOH  +  H2PO4

-   =    >FeHPO4
-  +  H2O   

 
i föreliggande fall Adsorptionen är reversibel och jämvikt uppnås snabbt. Den kan beskrivas 
med sedvanlig jämviktsekvation med  
 

Rfe = Kfe(1-Rfe)Cfo        
 
eller 
 
 Rfe = Cfo

( 1
Kfe

 + Cfo)
 

 
där Rfe är den andel av  ferrihydroxidens tillgängliga yta som adsorberat  fosfatet vid jämvikt 
med koncentrationen Cfo av dihydrofosfat. Kfe kallas   stabilitetskonstant men den  påverkas 
också av mineralytans potential som i sin tur beror på saltkoncentration och pH. Man blir 
därför vanligtvis hänvisad till experimentella värden. En god insyn i de komplicerade 
förhållande ges av Karltun (1995) for adsorption av sulfat Liknande uttryck kan härledas för 
adsorption av fostfat på aluminumhydroxid. 
 
I rotzonen är i allmänhet adsorptionen svag eftersom organiska syror belagt alla 
adsorptionsplatser. I skogsmark torde B-horisonten  svara för den största adsorptionen. I 
utströmningsområden kan man förvänta en viss anrikning på grund av tillflödet av 
grundvatten som passerat en längre sträcka genom jorden och fångat upp vittringsprodukter 
längs strömningsvägen. I moränerna finns apatit om än i mindre mängder och de frigör 
fosfater. Utströmningsområdenas fosfatanriknings  belyses väl av data från en hydrologisk 
profilserie från Unden av en väl utvecklad podsol, publicerad av Mattson (1944-45). I samma 
arbete finns också data från en liknande serie i brunjord, Dala i Halland. I den är också 
anrikningen tydlig om än inte lika framträdande som i Unden-serien. Fosfatfosforn bestämdes 
här genom den s.k. laktatmetoden, allmänt använd för bedömning av fosfatbehovet inom 
jordbrukdområden. Den aktiva substansen är mjölksyra som har god förmåga att förtränga 
adsorberat fosfat. 
 
Organiskt bunden fosfor i växterna återfinns i  nukleproteinerna och i fytin. I bägge fallen är 
bindningen genom förestring av OH-grupper. I fytinet sker detta med inositol, en sockerart, 
som kan reagera med 6 fosfatgrupper och bilda inositolhexafosforsyra. Denna syra ingår bl.a. 
i pektin. Syran hydrolyseras lätt varvid fosfatet frigörs. Mineraliseringen av organisk bunden 
fosfor är därför snabb till skillnad från den av organiskt kväve som mineraliseras först när 
den organiska substansen bryts ner. 
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Nedfall av fosfat från atmosfären är, på våra breddgrader, obetydlig jämfört med tillförseln  
med förna och rotrester. Inom ett avrinningsområde kompenseras utlakningen  i 
inströmningsområden väl av den apatitvittring som sker längs strömningsvägarna till 
utströmningsområdena. Sjöarna fungerar som depositionsbäcken genom anrikningen i 
sediment. 
 
4.4 Svavlets kretslopp    
  
Fig 4.1 visar också översiktligt svavlets kretslopp i naturen. Atmosfärens svavelhalt är relativt 
låg vilket innebär att omsättningstiden för svavel i atmosfären kan räknas i dagar, enligt 
schemat i storleksordningen 10 dygn. De angivna flödena motsvarar närmast tillståndet före 
industrialismen .Med de nuvarande utsläppen från fossila bränslen fördubblas nedfallet på 
landytorna. Då nedfall av det fossila svavlet sker som svavelsyra kommer det att fastläggas i 
betydande grad i marken. Eftersom 90% av landytan utgörs av inströmningsområden kommer 
avrinningen i utströmningsområdena att avleda endast c:a 10 procent av svavelnedfallet 
omedelbart. Den stora mängden nedfall måste passera  absorbtionsområdet och blir på så sätt 
fördröjd. 
 
I  Europa erhåller marken svavel som sulfat i mängder som väl täcker behovet för växterna  
vilket dessutom är måttligt. Före industrialismen var emellertid svaveldepositionen låg men 
kom sällan att betraktas som otillräcklig för jordbruksväxter, kanske beroende på att 
jordbruket bedrevs med låg intensitet. Fosfortillgången var troligtvis den begränsande faktorn 
inom växtodling. I början på seklet kom emellertid enstaka uppgifter om sulfatbrist dels i 
delar av Nordamerika, dels i Australien, mest uppenbar genom selenförgiftning av husdjur. 
Selen har liknande fysikaliska egenskaper som svavel och kan därför, vid sulfatbrist i marken 
ersätta svavel i växterna. En mycket måttlig sulfatgödsling kunde oftast häva detta tillstånd. I 
Sverige har effekter av sulfatgödsling undersökt grundligt (Johansson 1959) men med dagens 
tillförsel från atmosfären torde alla risker för sulfatbrist i vegetation vara undanröjda. 
Däremot kan det tänkas att sulfatet förtränger fosfater och på så sätt påverkar skördeutfallet. 
 
Svavel förekommer i organiskt material i varierande halter. I vitmosstorv är de mycket låga 
och antyder ingen trend  vilket innebär att vitmossan inte assimilerar mer än nödvändigt. I 
starrtorv och kärrtorv är svavelhalterna betydliga även i äldre avlagringar. Dessa torvarter 
utbildas på utströmningsområden. Sulfatet utnyttjats som oxidationsmedel i torven i brist på 
syrgas. Det sulfat som frigjorts genom vittring av svavelhaltiga mineral anrikas i 
grundvattenströmningens väg och omvandlas till sulfidsvavel i torven, vanligen som 
sekundär pyrit av den typ som finns i gyttjajordar. Alunskiffrarna sätter alltid sitt märke på 
starr- och kärrtorv  (Assarsson 1961, Fredriksson et al. 1984). 
 
I vegetationen inkorporeras svavlet  i reducerad form  och vid nedbrytning bildas svavelväte 
som snabbt oxideras till sulfat vid lufttillträde som i den omättade zonen i 
inströmningsområden. I utströmningsområden reduceras sulfatet till sulfid och elementärt 
svavel i närvaro av organisk substans. I närvaro av ferrojärn bildas pyrit, FeS2  som tidigare 
påpekats. En liknande situation uppstår i grunda havsvikar genom anrikning av organisk 
substans och järnhydroxider i sedimenten tack vare god tillgång på sulfat  Det starkt 
reducerade sedimentet blir här gyttjelera. 
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I inströmningsområden kommer nedfall av svavelsyra och sulfat att passera genom 
humusskiktet utan annan påverkan än de som betingas av katjonbytesjämvikter. I B-
horisonten kommer adsorptionsjämvikt med sulfatjoner att inställa sig.  Under 
försurningsbetingelser kommer denna process att avlägsna en del vätejoner ur marklösningen. 
Mineralvittring bidrar också till denna neutralisering. Under B-horisonten avtar 
sulfatadsorptionen i och med att aluminium- och järnhydroxiderna avtar och pH ökar. 
 
Sulfatadsorptionen  kan beskrivas som en Langmuir-adsorption 
 
 Rfe =  Csu

( 1
Ksu

  +  Csu) 
  

 
där  Rfe är den andel av adsorptionskapaciteten som utnyttjas av SO4 jonen, Csu är produkten 
(H+)(SO4

2-)  och Ksu är stabilitetskonstanten, d.v.s. produkten vid 50% adsorption..Mängden 
adsorberat sulfat (uttryckt som svavel) i svenska skogsjordar varierar påfallande från söder 
till norr att döma av data från studien om skogsmarkförsurning  (Eriksson et al. 1995). I den 
översta metern av profilerna  är mängderna omkring 5 ton/ha i sydvästra Sverige upp till och 
med Värmland medan sydöstra Sverige har något lägre värden kring 3 ton/ha. I norra delen 
av landet varierar mängderna mellan 1 och 2 ton /ha.  
 
4.5 Lokala kretslopp – exempel från Skogaby 
 
Lokala kretslopp syftar på processer inom begränsade områden mellan reservoarerna 
atmosfären, vegetationen och marken. Frånsett strömningsvägarna som har generella mönster 
har varje område unika kvantitativa egenskaper i huvudsak beroende på klimat i vid 
bemärkelse. I föreliggande avsnitt kommer vi att nyttja observerade data från Skogaby, ett 
fältförsöksområde i barrskog (gran) i södra Halland någon mil från kusten, drygt 100m över 
havet. Fältförsöket som anlagts för att utröna effekterna av s.k vitaliseringsgödsling 
innehåller kontrollområden för att kunna fastställa effekterna av olika behandlingar. Det är 
observationer från  kontrollområdena som utnyttjas här. Datainsamligen påbörjade 1988/89 
men av olika anledningar är de första två åren av krondroppsdata inte helt jämförbara med 
senare. Därför har endast data från 1990/91 till och med 1995/96 utnyttjats. Den 
huvudsakliga delen av data har erhållits av Johan Bergholm  vid SLU:s avdelning för ekologi 
och miljöforskning, Uppsala. En del information har hämtats från Progress Report January 
31, 1991 redigerad av Lars-Owe Nilsson, SLU. Resultatet av vår analys kan sägas vara 
rekonstruktioner av lokala biogeokemiska kretslopp  för några kemiska komponenter.  
 
Försöket startade vintern 1987/88 med att 40 träd fälldes, varvid dess komponenter sorterade 
och  användes bl.a. för bestämning av biomassa och dess innehåll av N, P, K, Ca och Mg.  
Trädbeståndet var då 22 år gammalt. Den årliga ökningen i biomassa kan grovt sett beräknas 
genom att dividera mängderna med 22. Analyserav jordprover tagna till halvmeters djup ger 
information om rotzonens mängder av aktuella kemiska komponenter vid försökets start. 
Flödena från atmosfären, vått nedfall, och från trädkronorna, krondropp och från rotzonen, 
utflöde, omräknades till medelvärden för de 6 åren. De representerar därför situationen 1993. 
Då var beståndet 27 år. Troliga  mängder vid denna tidpunkt fås som 27 ggr den årliga 
tillväxten av aktuella ämnen. 
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Fig. 4.2. Den årliga omsättningen av H2O, N, Na, K, Mg och Ca i Skogabys granbestånd          
 
Eftersom  torrt nedfall inte kan mätas måste det beräknas. Krondropp innehåller givetvis 
också det torra nedfallet men dessutom även ämnen som utsöndrats av bladmassan samtidigt 
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med transpirationen. Därtill kommer den utlakning av fallförna, framförallt från  barr som 
också måste räknas in i  krondropp. Ett ämne som inte deltar i det biologiska kretsloppet är 
klorid. Genom att jämföra nedfallsmängden klorid i det våta nedfallet med depositionen i 
krondropp får man ett mått på det torra nedfallet. Vi bildar först kvoten mellan klorid i 
krondropp och i vått nedfall. Därefter multiplicerar vi denna kvot med  nedfallsmängder i 
nederbörden. Resultatet blir då summan av vått och torrt utfall. Summan subtraheras från  
krondroppets mängder. Differensen blir nu mängder som utgör det lokala kretsloppets del i 
krondroppet. Tabell 4.1 sammanfatter denna procedur och anger de mängder som ingår i de  
det lokala kretsloppen. 
 

Tabell 4.1 
Kemiska ämnen i det lokala kretsloppet i Skogaby. I molc / ha och år 
  H Na K Mg Ca Mn NH4 NO3 Cl SO4 
Totalt nedfall     695    1063        70     268         181         2    1130     930    1327   1095 
Krondropp     234    1054      430      420      417     117      610     529    1327   1091 
Differens    -461       -30      360     152      236     115     -520     -384          0        -4 
Utflöde     263    1378        23     210        91       26          3          0    1495   1058 
Vittring         -           -        50       50      150         -          -          -          -         - 
Lager 87/88 98924    5700    7308  12070  25512         -          -          -          -         - 
      
Vi ser nu att krondroppet innehåller mindre vätejoner än totala nedfallet. Differensen 
motsvarar den mängd katjoner som lakats ut från barr och fallförna där dessa joner är 
associerade till organiska svaga syror. Om man vill kan processen betraktas som jonbyte. 
Natrium är också negativ fast liten vilket kan tolkas bero på att Na koncentrationen är hög 
och har bytt ut en mindre del andra katjoner. Men effekten ligger i detta fall nära de 
analytiska felgränserna. Intressant är att ammonium- och nitratjonen verkar ha adsorberats 
men det är troligen en ren assimilation av luftburna kväveföreningar i bladmassan till 
aminogrupper. Man bör därför i balansräkningen anse dem som upptagna av växten från 
luften parallellt med upptag via rötterna. Beträffande sulfat förefaller det som om växtmassan 
är mättad på svavel. Det sker inget upptag. Differensen mellan inflöde och utflöde  beror på 
adsorption av sulfat i framförallt B-horisonten. Vad som händer under rotzonen är okänt. 
 
Vittringsintensitet har också lagts in i tabellen. Den motsvarar förhållandena i närbelägna 
Yllevad men förhållandena mellan dem baseras på data från Skogaby. Den sista raden ger de 
mängder som beräknas ur helträdsanalyserna vid starten.. De anges i molc/ha och är upplagrat 
i träden. 
 
Man kan nu åskådliggöra flödena  grafiskt med boxar, dvs reservoarer (=lager) mellan vilka 
flödena representeras av pilar med text som anger lagerhållning och flöden. Fig. 4.2 visar 
detta för 6 ämnen,  vatten, totalkväve, natrium, kalium, magnesium och kalcium. 
 
Vattnets lokala kretslopp. Nederbörden är 1087 mm/år. Av detta blir når 709 mm markytan 
som krondropp. Vattenflödet från rotzonen till grundvatten är 467 mm. Då ingen ändring i 
upplagring kan ske  måste rotzonen förse växtmassan med  242 mm/år. Då blir utflödet från 
växtmassan till atmosfären 620 mm. Av detta utgör 242 mm transpiration medan 378 mm/år 
är avdunstning från barrytor. 
 
Kvävets lokala kretslopp. Här redovisas summan av ammonium- och nitratkväve.  För det 
första måste växtmassans kväve öka med tillväxten  och är 28110 molc / ha  efter 27 års 
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tillväxt. Detta innebär en årlig ökning av 1041. I rotzonen är kväveupplagringen så stor att  
årligt uttag eller inflöde knappast kommer att märkas. Växtmassan balanseras när 
rottillförseln blir 138 och upplagringen ökas med 1041. I rotzonen uppkommer då ett 
överskott på 998 som adderas till lagret 878000. Det är naturligtvis det stora nedfallet som 
leder till denna ökning i rotzonen. Avgång ur rotzonen genom denitrifikation är inte otänkbar 
men har heller inte studerats. Rotzonen företer inga symptom på den typ av övermättnad som 
antas leda till höga avrinningsflöden.   
 
Natriums lokala kretslopp.  Från atmosfären tillförs 1083 molc/ha och år och med 
krondroppet  följer 1054. Differensen är 29 som ackumuleras i växtmassan. Någon 
rotupptagning av natrium sker inte. I  rotzonen tillförs 1054 enheter och bortförs 1378. 
Differensen, 324 molc / ha och år tas från utbytbart natrium som vid detta tillfälle bör vara 
4080 molc / ha.  
 
Kretsloppet är således mycket enkelt. Den ökning i växtmassan som sker, 29 enheter, kan ses 
som effekten av jonbyte i barr och fallförna tack vare den höga koncentrationen av natrium 
jämförd med andra katjoner. I rotzonen trängs emellertid natrium ut under den pågående 
utlakningsprocessen. Uppgift över natriumupplagring i växtmassan saknas. 
 
Kaliums lokala kretslopp. Växtmassan får 70 enheter från atmosfären men förlorar 430 till 
rotzonen. Då tillxäxt kräver 157 enheter måste rotzonen leverera 517 enheter som rotupptag.  
I rotzonen ger vittring ett tillskott av 50 enheter. Balansen för rotzonen blir då 430 + 50 – 517 
– 23 = - 60 molc /ha och år.  Lagret i rotzonen var vid starten 7308 och blir då 5 år senare 
7008 molc / ha. 
 
Magnesiums lokala kretslopp  Växtmassan får 288 enheter  från atmosfären och levererar 420 
till rotzonen. Då växtmassan ökar vid tillväxten måste magnesiuminnehållet också öka med 
128 enheter.  Därför krävs ett rotupptag från rotzonen på 280 enheter. Vittringen i rotzonen 
ger 50 enheter magnesium. Balansen blir då 420 + 50 – 210 – 280 = -20 molc / ha och år som 
måste tas från lagret som blir 11995 molc / ha. 
  
Kalciums lokala kretslopp. Växtmassan får får 181 enheter från atmosfären och levererar 417 
till rotzonen. Då växtmassan ökar måste kalciummängden öka med 367 enheter. Balansen för 
växtmassan blir då 181 – 417 – 367 = -603 enheter som tas från rotzonen. Då vittringen ger 
150 enheter per år blir balansuttrycket 417 + 150 + - 603 – 91 =  - 127 vilket innebär att 127 
molc / ha och år måste tas från lagret som då kommer att bli 24887 molc / ha.  
 
Slutord. Den analys som utförts  gäller strikt vid stationära tillstånd vilket kan anses råda vid 
ettåriga växtbestånd. För skogsbestånd måste man anta att den årliga ändringen i upplagring 
som oföränderlig. Skulle detta inte vara fallet måste också de dynamiska villkoren beaktas 
vilket leder till analys i någon form av matematisk modell med tidsteg. 
 
Innan vi lämnar den enkla analys som utförts bör vi undersöka relationerna av dessa flöden 
till det som vanligen benämns försurning  oftast med tanke på mark. Två typer av försurning 
diskuteras nämligen, biologisk försurning och antropogen försurning. Den biologiska 
försurningen är en påtaglig företeelse i manipulerade bestånd, d.v.s. under rationell 
skogsskötsel med likåldriga bestånd och leder till periodiska variationer i skogsmarkens 
basstatus. Vid blädning däremot försvinner den periodiska karaktären men ersätts av en 
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långsam trend i basstatus mot ett tillstånd där markvittringen ersätter den bortförda näringen 
helt. Samma långsamma trend underlagrar den periodiska variationen i basstatus i den 
moderna skogsskötseln.  
 
Bergholm (1995) återger några aktuella definitioner som rör biologisk försurning: 
 
• Potentiell biologisk försurning  beräknas som biomassans upplagring av ett 

baskatjonöverskott  (katjoner – anjoner)  beroende på ökningen i växtmassan i ett 
skogsbestånd. 

• Alkalisering  äger rum när det organiska materialet bryts ner (mineraliseras) och 
förbrukar vätejoner i den processen. Alkalisering drabbar i stort sett fallförnan. 

• Nettoförsurning  (eller nettoalkalisering) är differensen mellan potentiell biologisk 
försurning och alkalisering. 

 
I Skogaby data kan man se ökningen i katjonsupplagring som nettoförsurning eftersom 
fallförnans bidrag redan inberäknats i krondroppet – fallförnan insamlas på en gles väv på  
trattarna för krondropp. Under exponeringen av tratten i fält får man automatiskt en utlakning 
av fallförnan som i Skogaby till 90 procent består av barr. 
 
Förutom biologisk försurning kan man definiera antropogent orsakad försurning som den 
process som som urlakar rotzonen på grund av surt krondropp. Kvantitativt kan den sägas 
vara lika med minskningen i flödet av vätejoner under passagen genom rotzonen . 
 
Med data i  Fig. 4.2 ser vi att den årliga ökningen av baskatjoner i växtmassan ger ett tillskott 
till nettoförsurningen som är 29 + 157 + 128 + 367 = 681 molc / ha och år. Å andra sidan är 
tillförsel från atmosfären av dessa baskatjoner 1083 + 70 + 268 + 181 = 1602 molc / ha och år 
samtidigt som utflödet till grundvattnet är 1378 + 23 + 210 + 91 = 1702 molc / ha och år. Av 
detta framgår att i systemet växtmassa plus rotzon minskar baskatjonmängden med 100 molc / 
ha och år d.v.s. ger en liten förlust som dessutom är något osäker. Någon antropologisk 
försurning  av betydelse kan inte konstateras, endast den biologiska nettoförsurningen 
Tydligen har rotzonen anpassats till det rådande sura klimatet och reagerar därför inte. Enligt 
Eriksson et al (1995) och  Eriksson och Karltun (1995) skapar försurningen en väl avgränsad 
frontzon som rör sig nedåt i profilen. Ovanför fronten sker ingen försurning eftersom den är 
begränsad till frontzonen. I denna del av Sverige ligger frontzonen på c:a 3 m djup. Därför är 
den antropogena försurningen i Skogabyförsöken är historia och påverkar därför inte 
försöksmiljön som sådan. Att rotzonens tillstånd i början av 1900-talet var en helt annan 
påverkar heller inte nuvarande försök. 
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5. Modeller 
 
5.1 Allmänt 
 
Begreppet modell är mångtydigt. Inom hydrologi kan den sägas återge en approximativ 
beskrivning av processer inom det område eller domän den anses representera. Modellens 
huvuduppgift kan sägas vara att återge processerna på ett begreppsmässigt korrekt sätt med 
de förenklingar som betingas av kravet på översiktlighet. Det sistnämnda innebär att det finns 
en klar målsättning för modellens tillämpning. Modeller är verktyg för forskning såväl som 
för utredningsarbete. 
 
En modell är giltig för en i förväg avgränsad domän i specificerad dimension. Domänen har 
en kontaktpunkt, -linje eller –yta för inflöde av vatten och däri lösta ämnen och en 
motsvarande  kontakt för utflöde. Vattnet är mediet som transporterar ämnena vars 
koncentrationer är tillståndsvariabler. Transport och kemiska processer i domänen styrs av 
parametrar vilka vanligen anses konstanta. Exempel på modellparametrar är jämvikts- och 
stabiltetskoefficienter, porositet, hydraulisk konduktivitet, etc. Inflöden av vatten och lösta 
ämnen bestäms av modellanvändaren. Utflödet är strikt sett simuleringar. 
 

Modeller för enbart 
vattenflöde är väl etablerade 
och kräver endast ett fåtal 
parametrar. Modeller för 
samtidig transport av lösta 
ämnen är mindre vanliga. Det 
enklaste fallet torde vara 
transport av kloridjoner 
eftersom den uppför sig 
huvudsakligen som ett väl 
fungerande spårämne för 
vatten utom  i  gränsskiktet  
till luften eftersom  

 Fig. 5.1. Arrangemang av reservoarer för modelländamål        kloridjonen inte kan 
                                                                                                      avdunsta  som  vatten. För  
mer komplexa organiska föreningar med adsorption och jonbyte krävs ett större antal 
parametrar.                                                                 
 
Hydrologiska domäner är oftast stratifierade med exempelvis rotzon, intermediär zon, 
grundvatten i morän och grundvatten i berg. Varje zon som är någorlunda homogen kan 
betraktas som separata enheter – boxar eller reservoarer – mellan vilka flödena sker. På så 
sätt är SMHI:s s.k. HBV-modell konstruerad, visserligen i endimensionell skrud. Inget 
hindrar emellertid att utströmningsområden får egna reservoarer som anknyts till det enklare 
systemet.  Detaljerings-graden beror på tillgänglig information och modelleringens syfte. Fig. 
5.1 visar hur homogena strata bryts upp i fristående reservoarer. Med flygfoton är det 
tämligen enkelt att beräkna exempelvis arealer av inströmnings- och utströmningsområden 
 
Reservoarmodellerna har blivit populära inte minst på grund av sin enkelhet vid beräkning av 
avrinning ur meteorologiska observationer. Reservoarerna som representera kontakten med 
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atmosfären kan behandlas tämligen strikt med de program som utvecklats för vattenbalans-
beräkningar. Det finns pålitliga databaser över de parametrar som behövs. Det är emellertid 
viktigt att utströmningsområden ingår som delar då deras vattenbalans kan skilja sig mycket 
från inströmningsområdenas. Hittills förefaller det som om detta inte beaktas i önskvärd 
omfattning. Inströmningsområdenas vattenbalans ger som resultat grundvattenbildningen. I 
utströmnings-områdena är vattentillgången i regel så god att potentiell evapotranspiration kan 
upprätthållas. 
 
5.2 Grundvattenrespons   
 
Utgår man från grundvattenbildningen som inflöde till grundvattenmagasinet kan resten 
verka enkelt. I bästa fall bestäms grundvattenytans lägen av en enda parameter. 
Förutsättningen för detta är att grundvattenflödet sker på plant, homogent underlag. 
Grundvattenytans respons på ett grundvattentillflöde  beror då på den effektiva porositeten 
och på en exponentiell återgång – recession – till utgångsläget. Recessionen blir helt enkelt 
proportionell mot grundvattenflödet som i sin tur växer linjärt i strömningsriktningen. Om 
underlaget är vågformat kommer  mäktigheten av grundvattenflödet att variera längs 
strömningsvägen. Transversella vågor i underlaget har ännu större effekt såtillvida att 
huvudströmningen lokaliseras till svackorna som ger en kraftig respons på 
grundvattentillströmning. Längs ryggarna divergerar flödet och responsen blir svag. 
Observerad recession kan utnyttjas för beräkning av den den parameter som styr utflödet från 
grundvattenmagasinet.  
 
Om berggrunden ingår i modellen som reservoar krävs en viss försiktighet i valet av 
övergångstyp mellan moränströmning och strömning i uppsprucket berg. I bottenmorän som 

 Fig. 5.2. Grundvattennivå  i två ej använda brunnar och  vattenstånd i närliggande sjö. 
   
oftast är tät med låg hydraulisk konduktivitet  är horisontell grundvattenströmning  praktiskt 
taget utesluten. Skulle underliggande berg  vara sprickfattigt tvingas grundvattenavrinningen 
till den överliggande ytmoränen som dessutom oftast är påverkad av tjäle och har god 
hydraulisk konduktivitet. Däremot är en vertikaltransport genom bottenmoränen oftast 
tillräcklig för att balansera grundvattenbildningen på sikt, såvida den underliggande 
berggrunden har tillräcklig ledningsförmåga. Är konduktiviteten i berget större än i moränen  
uppstår en instabil situation med luftinträngning i sprickorna och dubbla grundvattenytor. 
Berggrundvattnet förlorar nu all kontroll av tillrinning från moränen som därför tjänstgör som 
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ett filter för det vertikala grundvattenflödet. Denna situationen torde inte vara alltför ovanlig. 
Ett sådant fall demonstreras i Fig. 5.2  av registrerade grundvattennivåer i två brunnar som 
inte används för konsumtion. Det tunnare strecket är en brunn på morän underlagrad av 
skiffer på 6 m djup. Här ser man hur recessionen från påfyllningen efter snösmältningen 
sjunker linjärt med tiden och helt oberoende av vattennivån i närliggande sjö. Den andra 
brunnen ligger i ytan av ett 100 m mäktigt s.k. issjösediment som har flytjordkaraktär och kan 
möjligen påverkas genom deformationen av sjöns varierande nivå. Det maximala 
bottendjupet i intilliggande sjö är c:a 100 m. 
 
5.3 Några tidsbegrepp 
 
Varje reservoar i den nu aktuella typen av modell har en viss effektiv vattenvolym, 
porvolymen, säg V. För ett givet flöde Q, förnyas  detta porvatten efter tiden τo = V / Q. Detta 
tidsmått har ett flertal benämningar men omsättningstid torde gå an. Analys av olika begrepp 
och föreställningar ger en djupare förståelse för den tillämpning som är möjlig 
experimentellt. Den enklaste analysen är det fall när ett spårämne, som troget följer 
vattenflödet,   adderas momentant till inflödesytan av den reservoar som är aktuell. Även om 
mediet, dvs vattenflödet sker under stationära betingelser, kommer spårämnet att förete en 
helt transient process. Tillsättningen sker vid tiden τ = 0 av kvantiteten M och registreringen 
av spårämnet i utloppet påbörjas samtidigt och pågår så länge spårämnet kan identifieras och 
mätas. Samtidigt registreras också avrinning.  

 
Fig. 5.3. Schematisk fördelning av transittider i ett avrinningsområde. 
  
Om man avsätter koncentrationen mot tiden på ett diagram visar denna kurva vad man kan 
kalla en täthetsfördelning av spårämnet i det utströmmande vattnet. Vi tänker oss att 
vattenströmningen sker i strömrör som börjar på grundvattenytan och slutar i utloppet. 
Koncentrationerna i utloppet anger därför antalet strömrör per tidsenhet som avlämnar 
medfört spårämne vid denna  tidpunkt  Den kurva vi får börjar på nollstrecket och kan 
fluktuera men efter att ha passerat ett maximun sjunker den och närmar sig  tidsaxeln. 
Täthetskurvan kan normaliseras genom att multiplicera värden med Q/M. Denna funktion 
betecknas med φ(τ). 
 
I nästa steg integreras φ(τ) över intervallet 0 till τ och denna funktion betecknas Φ(τ) och är 
en kumulativ fördelning. Den visar andelen av alla strömrör för vilka transporttiden – 
transittiden – från grundvattenytan till utloppet är mindre eller lika med τ. Funktionen Φ(τ) 
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kallas nu transittid-fördelningen i reservoaren. Den är dimensionslös,  går från 0 till 1 och ser 
i princip ut som kurvan i Fig. 5.3. 
 
Av intresse är nu området mellan denna kurva och linjen Φ(τ) = 1. Om  Q(1 – Φ(τ)) 
integreras över τ = 0 till τ =  ∞  blir resultatet volymen vatten, V,  i reservoaren. Detta 
innebär att integralen  ∫(1 – Φ(τ))dτ  över 0 till ∞  är omsättningstiden, τo.  Fig. 5.3  visar 
också hur rektangeln  Va = τ(1 – Φ(τ)) kan tolkas. Det är den volym i reservoaren som, enligt 
figuren, vid tiden τ fortfarande tillför utflödet spårämne i tillhörande  strömrör, jfr den 
förenklade framställningen i  Fig. 5.4, undre bilden. I volymen Vb är alla strömrör tömda på 
spårämne vilket också framgår i Fig. 5.4. Men detta innebär dessutom att 
transittidfördelningen i ett diagram som i Fig. 5.3 för varje värde på τ visar andelen  strömrör 
med spårämnesfritt vatten  och andelen strömrör med spårämne i någon del av strömrören. 
Begreppet strömrör i sammanhanget förutsätter laminär strömning i grundvattenreservoaren 
för att att vara fysikaliskt motiverat. I sjöar saknas denna förutsättning. 
Omblandningsprocessen pågår ständigt och leder till en exponentiell transittidfördelning som 
diskuteras i nästa sektion. 
 
Vi har hittills definierat τo  som omsättningstid som man bl.a. får genom integrering av 1 – 
Φ(τ) från τ = 0 till ∞. En annan term som används flitigt är residenstid definierad som 
integralen av τdΦ(τ) över samma intervall som den tidigare. Begreppsmässigt är det 
medelvärdet av tiden τ viktad med hänsyn till den normaliserade täthetsfördelningen φ(τ). 
Residenstiden skrivs vanligen τr. Enligt Fig. 5.3 är integralen av τdΦ(τ)= Vb (vid integrering 
längs ordinatan). När τ→ ∞ går Vb mot τo. Alltså är  τr är identisk med τo.         
 
Under den föregående diskussionen förutsattes stationär strömning. Om  strömningsmönstret 
inte påverkas allför drastiskt av varierande utflöde kan man införa en löpande korrigering av 
tidskalan genom att utnyttja kvoten Q(t)/Qmed  där Qmed är långtidsmedelvärdet av 
vattenföring. Detta leder till en normaliserad tidsskala. 
 
5.4 Modeller för transittidfördelningar         
 
Den enklaste modellen för en transittidfördelning i grundvattenreservoarer  torde vara den 
som är implicit  i Fig. 5.4 med Φ(τ) = ατ, för 0 ≤ τ ≤ 1/α Den innebär att en momentan 

tillsats av spårämne över reservoarens yta ger 
konstant koncentration, C = αM/Q inom det 
angivna tidsområdet. Omsättningstiden för 
denna modell är 0.5/α. Upprepas tillsatsen 
efter varje tidsintervall vid detta tillfälle 
kommer koncen-trationen att kvarstå på 
samma konstanta nivå som tidigare. 
Grundvattenreservoaren är med andra ord det 
fulländade filtret för upprepade momentana 
utsläpp av en frekvens som passar 
reservoarens omsättningstid. Utan tvivel kan   

Fig. 5.4 Förenklad  bild av grundvattenflöde     denna modelltyp tillämpas på grundvattenom- 
sättning i det korta  tidsperspektivet. 
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Det förutsätter givetvis den enkla geometri som reservoaren i Fig. 5.4 har och att den 
dessutom besitter homogenitet i fysikaliska egenskaper. I längre tidsperspektiv är modellen 
olämplig och kan ersättas av en modell av typen Φ(τ) =  1 – e-ατ. Enligt den modellen närmar 
sig Φ(τ) sitt övre gränsvärde 1 asymptotiskt. Denna modell är mycket  lämplig också för sjöar 
som är väl omblandade genom vindens försorg, framförallt källsjöar. För denna modell är 
omsättningstiden 1/α   Liksom i föregående fall bestäms transittidfördelningen av endast en 
parameter.                                                          
 
I moränmark med lucker ytmorän och tät packad bottenmorän kan transittidmodellen bestå av 
två exponentiella termer av typen  Φ(τ) = A(1 – e-ατ) + B(1 – e-βτ)  där A + B = 1 och A ≤ 1 
liksom B. Denna transittidfördelning kräver 3 av varandra oberoende parametrar. Beträffande 
strömningsmönstret genom de två reservoarerna kan man tänka sig att den övre reservoaren 
mottar hela inflödet. En del av dess utflöde går direkt till utloppet medan resten också 
passerar den undre reservoaren.      
 
5.5 Elementmodeller 
 
I denna modelltyp, som åskådliggörs i Fig. 5.5, är avrinningsområdet indelat i ett antal 
vertikalt stående enheter som indelats i delelement. Dessa representerar stratigrafiska delar av 
grunden inom området. Denna modelltyp kräver visserligen ett större antal parametrar av 
vilka ett flertal  

 
Fig. 5.5 Elementmodell över vattenströmningen längs en moränsluttning underlagrad av 
rösberg. 
 
kan baseras på mätningar och observationer i fält. Modelltypen kan beskrivas som 2-
dimensionell. Den kräver givetvis ytavrinning i utströmningsområdena  under perioder av 
intensiv vattenomsättning. 
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5.6 Hydrokemiska flödesmodeller  
 
De flesta vattenomsättningsmodeller som diskuterats kan i princip vara som bas för modeller 
av flöden och upplagring av kemiska substanser i ett avrinningsfält. Kraven på information 
över markkemi och dess stratifiering ökar givetvis parameterskaran. Möjligheterna till 
meningsfull optimering av parametrarna är praktiskt taget noll när det gäller transporter av 
substanser som ingår i det biologisaka kretsloppet. 
 
Tidskalan för transport av ämnen som klorid är  samma som för vatten.  Eftersom kloriden 
inte avdunstar kan skillnaden i transportmönster utnyttjas varvid kloriden blir ett spårämne 
för vattenbalans. Vid adsorption och jonbyte i marken måste man ta hänsyn till upplagringen 
som vanligtvis inte står i någon rimlig relation till vattenhalten. Om koncentrationen av en 
utbytbar jon är exempelvis 100 ggr större än koncentrationen i vattenfasen blir 
transporthastigheten för jonen en hundradel av vattnets. Tidskalan för jonen är således 100 
ggr den för vatten. Om vattentransporten sker i tidskalan dygn måste i så fall jonens tidskala 
vara ett kvartal. 
 
Det lönar sig följaktligen inte att studera jonens transport i vattnets tidskala. I och för sig 
innebär detta en välkommen förenkling vid modellberäkningar såtillvida att man kan nöja sig 
med medelvattenflödet på kvartalsbasis. Därför är tidskalan ett år lämplig upplösning vid 
modellering av baskatjoner liksom av sulfat. Även kväveföreningar upplagras i mark  varför 
de viktigaste processerna i detta fall är biologisk omsättning av organiskt material. Den 
intressanta tidsakalan i detta fall torde vara vecka eller månad. 
 
Massbalansen för en baskatjon kan uttryckas i differentiell form som 
 
 ∂(X + vC)

∂t
 + ∂(wC)

∂z
 = Q – S 

 
där symbolerna är: 
 X koncentration utbytbar jon 
 C koncentration i vattenlösning 
 v  porositet 
 w vattenflöde 
 Q källstyrka, ex.vis vittring eller nedbrytning av organisk subsatans 
 S  sänka, ex.vis rotupptagning 
 
Förutom dessa storheter tillkommer tillförsel till markytan från atmosfären och från mänsklig 
verksamhet och  data över initialtillstånd. Vidare tillkommer villkor som balansering av 
jonernas laddningar, och uttryck som beskriver relationen koncentration i lösning till den 
totala, för de ämnen som deltar i flödet. Jonbalansvillkoret förutsätter givetvis att alla 
ingående joner behandlas samtidigt. Med andra ord kan man inte köra modellen enbart för 
ex.vis kalcium eller enbart för nitrat eller sulfat. Man måste ta med hela det system av joner 
som fordras för att få en pålitlig jonbalans. I regel är detta Na, K, NH4, Mg, Ca, Al, SO4, 
NO3, Cl, HCO3. Som förenkling kan baskatjonerna summeras i variabeln BC. För pH-värden 
över 5 eller i närvaro av organisk substans kan Al3+ forsummas. 
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6. Vattenkvalitet - vattentäkter 
 
6.1 Vattenkvalitet 
 
Termen vattenkvalitet är ett uttryck för vattnets användbarhet i samhällen. Vattenkvalitet är 
därför en värdering av vatten för ett visst angivet ändamål. Denna värdering omfatter inte 
enbart kemiska egenskaper utan även fysikaliska som temperatur, grumlighet, färg samt lukt. 
Kvaliteten anges vanligen som gränsvärden för intensitet av egenskaper, och variera givetvis 
med typen av vattenanvändning. Följande kategorier av vattenanvändning kräver därför 
skilda gränsvärden: 
• Användning i hushåll 
• Bevattning i jordbruk 
• Processvatten i industri 
• Rekreation 
Det är inte möjligt att fastsställa universiella gränsvärden för någon av dessa kategorier. 
Längst i detta avseende har man kommit med vatten för hushåll tack vare det internationella 
organet WHO (Världshälsoorganisationen) som framkommer i Tabell 6.1, sammanställd av 
uppgifter från olika källor. Som man ser tycks varje land ha egna preferenser vilket torde bero 
på lokala omständigheter. I vissa fall är avvikelsen  beroende på extrem geologi som exempel 
fluoridhalten i Tanzania på grund av de alkaliska lavorna i Kilimanjaro-regionen. Betydande 
skillnader uppvisas av vissa länder beträffande nitratkoncentrationer. Detta beror på en 
samverkan mellan hög befolkningstäthet som levererar nitrat och torrt klimat som 
koncentrerar detta i vattentillgångarna. Det gäller således inte enbart Tanzania. 
 
Om  koncentrationerna överskrids betraktas vattnet som förorenat för hushållsbruk. På 
samma sätt är hög SAR ett tecken på förorening av natrium som gör det oanvändbart för 
bevattning  och farligt för markens dräneringsförmåga. Det  höga SAR-värdet beror oftast på 
anrikning av natriumsalter exempelvis beroende på otillräcklig mängd vatten vid bevattning 
under en längre tid. Så länge det salta vattnet är närvarande kan markens struktur vara 
tillfredsställande även om skördeutfallet är lågt. Vid försök att minska salthalten genom 
intensiv bevattning löper man stor risk att markstrukturen bryts ner såvida man inte tillför 
kalciunjoner samtidigt. Det är balansen mellan utbytbart calciun och natrium som är kritisk. 
SAR  Den definieras genom formeln   
 
 SAR = [Na]

([Ca] + [Mg])
 – 0.5 

 
Om den elektriska ledningsförmågan i vattnet betecknas med EC  är följande gränsvärden 
användbara, 
 
 Bra vatten EC<25 mS/m och SAR<7 
 Marginellt EC<75 mS/m och SAR<13 
 Olämpligt  EC<225 mS/m och SAR<20 
  
Inom industrin har man ofta speciella krav på vattenkvalitet beroende på dess påverkan på en 
viss process. Ett exempel från norra Finland krävde en fabrik för tillverkning av 
papperskondensatorer att träkolsrester från skogsbränder inte fick förekomma då det kunde 
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förorsaka kortslutning i kondensatorerna. Inom stålindustrin är höga salthalter en svår 
olägenhet, inte minst för att salterna i vattnet befordrar rostangrepp på stålrör.  
 
 

Tabell 6.1 
Gränsvärden för vatten till hushållsbruk Från Majii Review 1974 
 
Substans Enhet Internationell WHO E.WHO USA Sverige Frankrik Bulgar. Tanzania 
  Mål Tillåtlig  (a) (b) (c ) (d) (e) 
Bly µg/l - 50 100 50 20/50 - 100 100 
Arsenik   ” - 50 50 50 10/50 - 50 50 
Selen   ” - 10 10 10 10/50 - 50 50 
Krom   ” - 50 50 50 20 - 50 50 
Cyanid   ” - 200 50 10 10/20 - 10 200 
Kadm.   ” - 10 10 10 10 - 50 50 
Barium   ” - 1000 1000 1000 - - 1000 1000 
Kvicks.   ” - - - - 1/5 - - - 
Silver   ” - - - 50 - - - - 
Fluor   mg/l - 1.5 0.7 0.8/1.7 1.5 - 0.7/1.0 8.0 
Nitrat   ” - 30 50/100 45 30 44 30 (100) 
Färg mg Pt/l 5 50 - 15 10 - 15 50* 
Gruml. ”SiO2/l  5 25 - 3 svag - 30 cm(y) 30* 
pH  7.0-8.5 6.5-9.2 - - 6.0-8.0 - 6.5-8.5 6.5-9.2 
TDM mg/l 500 1500- - - 200 2000 - 2000* 
Hårdhet   ” - - 500 - - 300 450 600* 
Kalcium   ” 75 200 - - - - 150 - 
Magnes.   ” 50 150 125 - - 125 50 - 
Sulfat   ” 200 400 250 250 25/250 250 250 600* 
Klorid   ” 200 600 600 250 25/250 250 250 600 
Järn   ” 0.3 1.0 1.0 0.3 0.2 0.2 0.2 1.0* 
Mangan   ” 0.1 0.5 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.5* 
Koppar   ” 1.0 1.5 0.05 1.0 0.05 0.2 0.2 3.0* 
Zink   ” 5.0 15.0 5.0 5.0 0.3 3 3 15.0* 
Fenoler µg/l 1 2 1 1 - - 1 2 
 
y) Transparens mätt som skikttjocklek av vatten genom vilket standardtext kan läsas 
a) USA Folkhälsobyrå dricksvattenstandard 
b) Vattenkvalitetskrav för svenska ytvatten, SNV 1969 
c) Handbok i vattenbehandling, Paris 1965 
d) Okänd källa 
e) Föreslagna temporära standardvärden för landsbygdens vattenförsörjning, Tanzania 1973 

 
 
För rekreation krävs i allmänhet att sjöar och vattendrag besitter ett visst skönhetsvärde 
varför grumligt vatten anses ha låg kvalitet. Vidare bör dessa vatten tillåta sportfiske, helst på 
öring och harr men i nödfall på gädda och abborre. Utsläpp av närsalter befordrar den 
biologiska omsättningen i sjövatten till den grad att syrefria förhållanden kan inträda under 
vissa årstider med åtföljande kraftig algblomning under vegetationsperioden  Detta gör 
sjövattnet mindre attraktivt för bad och fiske. 
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Dricksvatten - aktuella föroreningar 
 
Man kan indela dessa substanser i organiska och oorganiska. Till de organiska  räknas i första 
hand humusämnen  som förekommer i alla ytvatten och som ibland kan återfinnas i det ytliga 
grundvattnet. Med humusämnena följer vanligen coliforma bakterier som kan medföra 
matsmältningsrubbningar vid  intag. Det är inte ovanligt att kortare farsoter av denna art 
inträffar under snösmältning då humusämnena tillförs från  stora temporära utströmnings-
områden och infekterar inte enbart ytvatten utan också det ytliga grundvattnet. Nedbrytning 
av detta organiska material sker bakteriellt. Det syre som fanns löst i det ytliga grundvattnet 
förbrukas under denna fas vilket kan medföra reduktion av ferrihydroxider till löst ferrojärn. 
Mangandioxid  kan också tjänstgöra som oxidationsmedel varvid det bildade tvåvärda 
manganet går i lösning. Humussubstanser kan därför ses som en viktig potentiell förorenare 
för dricksvatten. 
 
Bland övriga organiska föreningar torde de som betecknas som klorerade kolväten ha största 
intresse. De absorberas i organiskt material i marken I en utsträckning som beror på deras 
hydrofoba egenskaper. Ett accepterat mått på deras absorbtionsbenägenhet är Koc, fördel-
ningen av en organisk substans mellan oktanol och vatten. För bensen är detta 83 , för 
trikloretylene är det 160 och för DDT är det 243000.  Detta innebär att ämnen som DDT rör 
sig  ytterst långsamt i rotzonen och torde därför inte utgöra någon föroreningskälla. En del av 
de klorerade kolvätena är relativt flyktiga. Som exempel är förhållandet mellan mängden i 
vatten och  i luft  (lika volymer) för bensen 4.2, för trikloretylen 2.4 och för DDT 590. DDT 
har följaktligen mycket lågt ångtryck medan trikloretylen är relativt flyktig. 
 
Den biologiska nedbrytningen av organiska föroreningar har studerats ingående. De 
viktigaste aktörerna är mikroorganismer, bestående av ett stort antal bakteriearter svampar 
och amöbor. Tabell 6.2 visar resultat från inkuberingsstudier utförda på jord,  angivna dels 
som hastighets-koefficienter för nedbrytning, dels som halveringstider i dagar allt för en serie 
tämligen välbekanta biocidprepaparat. För DDT är nedbrytningahastigheten låg, 0.00013 
delar per dygn dvs en halveringstid av 5330 dygn eller 14.6 år. Under anaeroba förhålladen 
ökar nedbrytningshastigheten med minst en storleksordning. Uppgifterna har hämtats i en 
publikation av Guswa et al (1984). 
 
                                                                               Tabell 6.2   
                                       Halveringstider i dygn för biologisk nedbrytning av olika biocider 
Ämne Thalv, dygn Ämne Thalv, dygn Ämne Thalv, dygn Ämne Thalv, dygn 
Aldrin 53 DDT 5330 Lindan 267 Phorate 83 
Atrazin 37 Diazinon 30 Linuron 72 Picloram 95 
Bromacil 90 Dicamba 32 Malathion 0.5 Simazin 50 
Carbaryl 19 Fonofos 58 M.parathion 4.3 Terbacil 46 
Carbofuran 15 Glyfosat 7 Paraquat 433 2,4-D 11 
Dalapon 15 Heptaklor 63 Parathion 24 2.4.5-T 20 
        
 
 
Organiska föreningar kan också genom hydrolys som innebär att föreningen reagerar med en 
vattenmolekyl exempelvis som 
 
 R-X + H2O → R-OH + X- + H+   
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där R är en en kolförening. Halveringstiderna för hydrolysreaktioner  varierar över 7 storleks-
ordningar. Temperaturen har stort inflytande på reaktionshastigheten. 
 
De oorganiska ämnen som kan uppträda som föroreningar i grundvatten är metallerna Fe och 
Mn  Bland anjoner är det närmast nitratkoncentrationen som kan överstiga gällande gräns-
värden som avser att skydda dibarn från förgiftning via modersmjölken. På senare tid har 
höga nitrathalter i flodvatten ansetts vara menligt för de biologiska processerna i Öresund 
liksom för skärgårdmiljön på ostkusten. 
 
6.2 Vattentäkt 
 
Med vattenhantering avses all verksamhet som är förbunden med åtkomst och hantering av 
vatten, antingen det gäller ytvatten eller grundvatten. Vi begränsar denna del till vad som ofta 
benämns hushållsvatten, avsett för dricksvatten, för matlagning  och för att uppehålla en 
rimlig hygienisk standard. Ordet vattentäkt hänför till det område i naturen varifrån vattnet 
erhålls. De finns två huvudtyper av vattentäkter, nämligen grundvattentäkter och 
ytvattentäkter. De kan ingå i såväl kommunala som privata vattentäkter. En kommunal 
vattentäkt försörjer  en tätort med hushållsvatten medan privata vattentäkter sörjer för 
vattenbehovet i glesbygd. Tekniskt sett är de givetvis olika. I kommunala vattentäkter är 
vattenkvalitetskraven stora med löpande kontroll medan de privata vattentäkterna som i regel 
försörjer endast ett hushåll inte står under någon rutinkontroll.  
 
6.3 Kommunala vattentäkter  
 
Grundvattentäkter 
 
Vattentäkten utgörs vanligen av en rullstensås eller annan fluvial avlagring med sand och 
grus som vattenförande strata. För att minimera risk för förorening vid markanvändning 
indelas täktområdet i ett inre och ett yttre skyddsområde. Gränsen mellan dessa läggs så att 
grundvattnet i det inre området beräknas tillbringa mindre än ett år i grunden medan för det 
yttre området den lägsta uppehållstiden är ett år. Tanken med detta är att vid längre 
uppehållstider för vattnet hinner de föroreningar som tillförts vid markanvändning brytas ner 
bakteriellt inom ett år varför tillförseln av föroreningar i det yttre området utgör en  mindre 
risk för förorening av uttaget vatten. De föreskrifter som reglerar markanvändningen inom 
dessa områden är tämligen detaljerade.  
 
Efter vattenuppfordring kan vattenkvaliteten påverkas genom olika åtgärder. Om vattnet är 
järn-och manganhaltigt måste det luftas så att ferrihydroxid och mangandioxid bildas. De 
avlägsnas med sandfilter som renas periodvis genom backspolning. Om grundvattnet 
innehåller hög halt av koldioxid är det korrosivt för de delar av distributionsnätet som 
innehåller metaller. Genom tillsats av alkali neutraliseras aggresiviteten samtidigt som 
bikarbonathalten ökar. I detta skick kan vattnet ledas ut på distributionsnätet.  
 
Vid grundvattentäkt kommer, även efter sandfiltrering, en del löst organisk substans av typ   
fulvosyror att följa med in i distributionsnätet. Detta leder till avsättningar av organiskt 
material på vattenledningar, en avsättning i vilken bakterier trivs och som därvid ökar halten 
colibakterier. Vattenverken försöker genom s.k. chockklorering sanera ledningsnätet vilket 
temporärt kan förorsaka oangenäm lukt och smak. 
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Kommunala ytvattentäkter  
 
I brist på lämpliga grundvattentäkter kan en kommun utnyttja närliggande sjö eller vattendrag 
som vattentäkt, i synnerhet som kommuncentra i sjörika områden ofta ligger nära vattendrag. 
Dessutom är vattendraget mottagare av det avloppsvatten som vattenhanteringen skapar. I så 
fall placeras vattenintaget nära ytan medan avloppsvattnet släpps ut nära botten i de djupare 
partierna. Detta fungerar väl under större delen av året när temperaturskiktningen garanterar 
stabil skiktning. De kritiska perioderna är emellertid senhöst och försommar när temperaturen 
i sjön är +4°C . Under sådana förhållande kan avloppsvatten blandas in i sjöns ytskikt. Då 
kan plötsliga ”farsoter” av magbesvär uppträda bland konsumenterna av kommunens vatten. 
Bästa sättet att undvika detta torde vara effektiv rening av avloppsvattnet före utsläpp parad 
med effektiva sandfilter för sjövattnet. I genomströmningssjöar är riskan för denna typ av 
olägenhet mindre, förutsatt att intaget placeras på betryggande 1avstånd uppströms 
utsläppspunkten. 
 
Ytvattentäkt kräver i regel någon form av rening eftersom detta vatten innehåller bakterier, 
särskilt under perioder av snösmältning och kraftiga regn. Dessa medför kraftig ökning av 
utströmningsområden  varvid det utströmmande grundvattnet bokstavligt talat tvättar ur 
bakterier från rotzonen. Under dylika förhållanden kan även den friskaste fjällbäck temporärt 
förvandlas till källa för akuta magbesvär. Kommunala vattenverk tvingas ofta till användning 
av klor för att begränsa bakterietalen. För full effekt krävs ett visst överskott på klor vilket 
medför oangenäm lukt och smak på vattnet. I stället för klor används ozon som genereras 
elektriskt på platsen. Eftersom överskottet på ozon bryts ner ganska snabbt har denna metod 
uppenbara fördelar framför klorering.  
 
6.4 Vattentäkt i glesbygd 
 
I glesbygdsområden blir kostnaderna för kommunala nät väldigt höga på grund av de långa 
ledningarna. Man bör också betänka att befolkningen i glesbygd föredrar i inte så få fall en 
viss frihet från den centraldirigering som exempelvis kommunala anläggningar medför. 
Idealet beträffande vattenförsörjning förefaller  vara en vattentäkt per familj. En lyckad 
vattentäkt ger en viss extra status i glesbygdssamhället. Tidigare var en bra kallkälla 
eftersträvansvärt men i den mån den inte kunde realiseras inom tomtgränserna återstår 
grundvattentäkt. Bland dessa finns två typer, grävd brunn och bergborrad brunn.  
 
Placering av gårdsbrunn 
 
Placeringen av en gårdsbrunn bestäms av i huvudsak  två faktorer. Den bör ligga så att 
föroreningar från hushåll och ekonomibyggnader inte kan nå brunnen  och samtidigt så nära 
intill dem att grävningskostnaden med hänsyn till rör0ledningsnät blir så låg som möjligt. Om 
detta lyckas beror i hög grad på grundvattnets rörelseriktning. I vissa fall kan detta lätt 
utrönas med hjälp av observationsrör för grundvattenstånd men i andra fall måste man lita på 
terrängens lutning inom tomten. God ledning kan man också få från topografin om den   
antyder sprickzoner i berggrunden. Man må emellertid betänka att ett visst vattenuttag per 
dygn påverkar grundvatten-strömningens riktningsmönster. Man bör som början göra en grov 
uppskattning av det område kring brunnen som, med tanke på ortens normala 
grundvattenbildning, kan anses vara tillräckligt för det planerade grundvattenuttaget. Antag 
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att hushållet behöver 1 m3/dygn och att den årliga grundvattenbildningen (≈ 
medelavrinningen) är 365 mm/år. Detta ger 1 liter/dygn. Med tanke på behovet måste 
tillströmningsarealen för brunnen vara 1000 m2. Detta innebär en cirkelyta runt brunnen med 
radien 18 m. Detta ger en anvisning om hur brunnen bör placeras i förhållande till potentiella 
föroreningskällor. 
 
Grävda brunnar   
 
Denna typ fordrar en lämplig jordart som dels är tillräckligt vattenledande och dels  
garanterar ett tillräckligt åtkomligt vattenmagasin. Fluviala avlagringar av grus, sand och 
grovmo lämpar sig väl för vattentäkt. Även sandig, moig morän duger förutsatt att 
blockstorleken möjliggör grävning. Grundvattenytans minimihöjd bör ligga någon meter över 
brunnsbotten och maximihöjden minst 2 m under markytan. Vid brunnsgrävning används 
numera s.k. brunnsringar av betong som travas på varandra i den grop som grävts. Den 
översta ringen bör ha sin överkant minst en halv meter från markytan. De övre ringarna 
sammanfogas med betongbruk för att ge en tät vägg ner till c:a 2 m djup. De två nedersta 
ringarna perforeras med hål som underlättar tillrinningen till brunnen. I botten läggs först 
grovt grus eller singel och ovanpå detta mellansand. Om jorden är flytbenägen vid högt 
portryck täcks bottenskiktet av ett betonglock försett med ett antal borrade hål. 
 
Utanför betongringarna fylls utrymmet med singel upp till 2 m från markytan. Närmast 
gropens vägg läggs fin singel och närmast betongringarna den grövre singeln. Mellan mark-
ytan och singellagret läggs tätjord som får bilda en upphöjning av marken runt brunnen. 
Tätjorden förhindrar snabb infiltration av nederbörd och smältvatten som annars skulle 
förorena brunnsvattnet. Brunnens vattenmagasin kommer nu att omfatta inte enbart utrymmet 
inne i brunnen men även porvattnet i singeln utanför. Den effektiva diametern med avseende 
på magasinering kan därför bli avsevärd om det grävda utrymmet är stort. Brunnsöppningen 
täcks av ett betonglock försett med ventilationsrör. 
 
Om brunnen placeras i ett temporärt utströmningsområde kan vattennivån tidvis nå upp i 
rotzonen. Detta kan medföra utlösning av ferrojärn som förorenar vattnet. För att förhindra 
detta lägger man ett system med dräneringsrör på lämpligt avstånd från brunnen – kanske 10 
m – och avleder detta dräneringsvatten från  brunnsområdet. Under vår och höst kommer 
brunnen att verka som källa vilket förhindrar inträngning av grundvatten från rotzonen. 
Dräneringen bör ske på minst 1.5 m djup. 
 
Bergborrade brunnar   
 
I områden med relativt tunna jordskikt kan det vara svårt att nå erforderliga djup genom 
grävning. Under sådana förhållande är det lämpligt att borra brunnen i berg förutsatt at berget 
är någorlunda vattenförande. Berggrunden i Sverige är i regel väl uppsprucken ner till några 
tiotals meter. Dessutom kan sprickzoner lokaliseras utifrån topografin. Brunnsdjupen varierar 
ganska kraftigt men chansen är tämligen stor att träffa på vattenförande sprickor i de övre 
delarna av berget. Med otur kan man givetvis få en torr brunn. 
 
Under borrningens gång kontrolleras vattentillrinningen och när den anses tillräcklig stoppas 
borrningen. För vattenuppfordringen används vanligen dränkbara pumpar som hänger i den 
elektriska kabeln och det plaströr som leder vattnet till pumpgropen. Om vattentillgången är 
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god och grundvattenytan ligger nära bergytan kan man använda enklare och billigare typer av 
pumpar.  
 
Om brunnen är djup finns det risk för att grundvattnet innehåller smärre halter av ferrojärn 
och mangan. Orsaken är att vattnet på sin väg i berggrundens spricksystem.löser ut ferrojärn 
vilket konsumerar det lösta syret. När syret är slut anrikas ferrojärnet  och gör vattnet mindre 
tjänligt. Det finns emellertid relativt billiga filter som tillsätter permanganat i tillräcklig 
mangd för att oxidera ferrojärnet till ferrihydroxid som fälls ut. Dessa aggregat arbeter 
automatisk och kräver föga tillsyn. Med lämpliga intervall avlägsnas ferrihydroxiden  genom 
backspolning. Bergrundsvatten är  något saltrikare än ytligt grundvatten. Detta medför något 
hårdare vatten som kräver mer tvättmedel. I övrigt är vattnet väl lämpat för hushållsbruk   
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7. Markanvändningens påverkan på vatten 
 
I detta kapitel granskas möjliga effekter av markanvändning på det terrestriska systemet av 
flöden som beskrivits tidigare. Effekterna kan ses som störningar på det naturligt betingade 
kretsloppet. Visserligen är människan en del av  systemet men detta förhållande hindrar inte 
analysen. Huruvida den är meningslös eller inte ligger utanför vetenskapens domäner och 
utgör därför inget hinder. Samma typ av analys skulle kunna göras över exempelvis sorkarnas 
markanvändning som kan vara ett nog så intressant och lärorikt tema. Skillnaden mellan 
sorkar och människor är att de senare befinner sig i en än så länge ständigt ökande antal 
medan sorkarnas antal varierar mer eller mindre periodiskt. I den växelverkan som råder 
mellan arter får människan därför ett allt starkare inflytande på naturmiljön. Den fort satta 
diskussionen kommer att hämta exemplen från Norden. 
 
7.1 Påverkan av vattenregleringsåtgärder  
 
Dikning av odlad mark 
 
Vattenavledning från mark till större vattensamlingar är  en del av den mänskliga kulturen. 
Ändamålet är närmast att skapa lämpligare närmiljö och att öka produktionen av livsmedel, 
det sistnämnda taget i dess vidaste betydelse. För jordbruk är ofta dikning helt avgörande för 
möjligheten att producera födoämnen. 
 
De i Sverige odlade jordarna kan grovt sett indelas i fyra klasser, torvjordar, lerjordar, 
sandjordar och moränjordar. 
 
Torvjordar  är vanligen bildade i sjöbäcken och är definitionsmässigt utströmningsområden 
med undantag för högmossar som bildas på flackt underlag med svårgenomsläppligt berg. 
 
Lerjordar är hydrologiskt sett till stor del utströmningsområden för grundvatten som har sitt 
ursprung i de högre belägna moränkullarna. 
 
Sandjordar kan ses som gamla deltabildningar från  isavsmältningen eller utsvallat material 
från rullstensåsar som utsatts för vågerosion under landhöjningen. De är vanligen 
inströmningsområden för djupare aqvifärer, t.ex. i  rullstensåsar.  
 
Moränjordar täcker en tämligen stor del av Sveriges yta och är i stora drag utformade som  
ytlig, ganska lucker morän, ablationsmorän, underlagrad av en tät, hårt packad bottenmorän, 
lokalt kallad pinnmo.  Dräneringen i moräner sker vanligen som lateral strömning inom 
ablationsmoränen men som vertikal strömning i bottenmoränen förutsatt att den vilar på ett 
poröst underlag, ett uppsprucket urberg eller en porös sandsten. De högre liggande partierna 
är inströmningsområden medan de lägre blir utströmningsområden. 
 
Dikning av torvjordar sker vid uppodling av torvmark. Först grävs tegdiken, till vilka ett 
system av täckdiken anläggs på 10 – 20 m avstånd från varandra. Till följd av tillförd 
handelsgödsel utsätts torvjorden för tämligen snabb nedbrytning, ett fenomen som brukar 
kallas bortodling. Observationer i Norrlands inland tyder på en bortodling av ett par cm per 
år. Resultatet blir att torvytan sjunker och når med tiden det stam- och stubblager av tall som 
bronsåldern lämnade efter sig när det kyligare och fuktigare klimatet tog över. På många 



 
74 

platser i Norrland övergavs myrodlingarna på grund anhopningen trävirke som omöjliggjorde 
plöjning och annan brukning. Den odlade torvjorden gav rika skördar under varma somrar 
tack vare mineraliseringen av torvens kväve. Mineraliseringen torde ha bidragit till en viss 
eutrofiering av berörda vatten, dock icke speciellt påtagligt. Vallodlingen har präglat dessa 
torvjordar som visar en förvånande resistens mot viden och andra fuktälskande buskar och 
träd. Längs tegdikena går bårder av snabbväxande björk, men den förmår inte tränga in i den 
täta vallfloran. På platser där tegdikena av någon anledning raserats kommer halvgräs och 
vitmossor att återställa jorden till dess ursprungliga tillstånd.  
 
Av mineraljordarna är det främst lerjorden som kräver dränering. Den sker numera som 
täckdiken med perforerade plaströr. Dikesavståndet är tämligen litet. Under odling utvecklar 
lerjordarna en c:a 1 m mäktig. torrskorpehorisont som består av torksprickor stabiliserade av 
organisk substans. De ger lerjorden en avsevärd ledningsförmåga för vatten, av stor vikt vid 
dräneringen Lerjordens karaktär i övrigt ger den en hög vattenhållande förmåga. Genom 
täckdikningen garanteras en snabb upptorkning av ytskikten. Någon större påverkan på 
vattenomsättningen torde emellertid täckdikningen inte ha. Däremot kan den minska den 
bortförsel av lerpartiklar som kan ske vid vattenmättad jord och ytavrinning.  
 
Sandjordar är vanligen självdränerande på grund av den höga ledningsförmågan för vatten. 
På plana områden kan det emellertid vara nödvändigt att sänka grundvattenytan med ett glest 
system av täckdiken. Sandjordar har i regel låg vattenhållande förmåga.  
 
Odlad jord på morän är vanlig i inlandet, särskilt de med relativt hög lerhalt. Täckdikning kan 
förekomma i utströmningsområdena. Dikning är emellertid mindre attraktiv på grund av 
stenigheten som kräver tunga grävmaskiner.  
 
Skogsdikning  
 
Enligt Malmströms (1946) korta men innehållsrika artikel  förekom skogsdikning under 
1800-talets senare hälft ”särskilt på syd- och mellansvenska bruks- och herrgårdsskogar men 
också på statsskogar.” Först omkring sekelskiftet fick skogsdikningen fart,eftersom man nu i 
dikningen såg  möjligheten att utvidga den produktiva skogsarealen, samtidigt som man 
ansåg sig förhindra den snabba försumpning som drabbade marginalområden mot myrmarker 
efter en kalhuggning. År 1906 tillkom dessutom den lag som förbjöd skogsbolagen att genom 
köp förvärva nya skogsfastigheter. Detta medförde att bolagen nu började ägna sig åt 
skogsdikning för att höja de egna områdenas produktion. 
 
Det statliga organet Domänverket utförde en  inventering av  torvmarker inom  egna skogs-
områden under åren 1936 – 1943. För Norrlands del blev resultatet: 
 
• Dikade torvmarker av lämplig typ                               92000 ha 
• Dikade torvmarket av olämplig typ                             75000 ha 
• Odikade torvmarker av lämplig typ                             98000 ha 
• Odikade torvmarker av olämplig typ                         519000 ha 
 
Liknande uppgifter för privatägda skogar saknas. Skogsvårdsstyrelsen förde dock statistik 
över dikesverksamheten uttryckt i km diken (inklusive bäckrensning). Under tiden 1905 – 
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1940 var dikeslängden 78835 km. Under den intensivaste dikningsperioden, 1931 – 35 
grävdes 5565 km diken / år vilket är drygt dubbla längden av Sverige. 
 
Skogsdikningen och dess uppföljning både resultatmässigt och experimentellt , tillförde ett 
avsevärt erfarenhetsmaterial som ledde till en klassifiering av dikningsvärd skogsmark i 5 
grupper: 
 
1. Områden med övervägande goda och mycket goda möjligheter för skogsdikning 
2. Områden med tämligen goda möjligheter för skogsdikning 
3. Områden med tydligt begränsade möjligheter för skogsdikning 
4. Områden med starkt begränsade möjligheter för skogsdikning 
5. Områden med mycket starkt begränsade möjligheter för skogsdikning. 
 
Med dagens begreppsmässiga uppfattning av hydrologiska och hydrokemiska processer kan 
man omskriva de fem punkterna på följande sätt: 
 
1. Områden med utströmning av kalkrikt grundvatten och låg avrinning 
2. Områden med utströmning av kalkrikt grundvatten och måttlig avrinning 
3. Områden med måttlig utströmning av grundvatten och måttlig avrinning 
4. Områden med låg utströmning av grundvatten och tämligen hög avrinning 
5. Områden med ingen eller ringa utströmning av grundvatten men med hög avrinning 
 
Malmström (1946) ger också en översikt av gödslingsförsöken på torvmark kombinerade 
med skogsdikning. Man fann tidigt att dikning av myrmark inte garanterade skogstillväxt 
men erfor snart att träaska som tillfördes åstadkom mycket kraftig tillväxt efter dikning. Så 
småningom fann man genom fältförsök att torvmarkerna led brist framförallt på fosfat och 
kalium. Eftersom träaska är kalirik – lokalt användes den på gårdarna för tillverkning av såpa 
från ister - kan man förstå effekten. Kvävegödsling hade däremot föga effekt vilket beror på 
att torven har hög halt av organiskt bundet kväve och den frigörs som nitratkväve vid torvens 
nedbrytning. 
 
Under de senaste årtiondena har skogsdikningen avtagit och förbjöds i början av 1990, allt 
som följd  av den  våtmarkshysteri  som  utbröt   vilken, förhoppningsvis,  kommer att ebba 
ut. Däremot tillkom intresset för torv som bränsle – med tanke på att den möjligen kunde 
ersätta kärnkraft. Under 1980-talet tillkom en undersökning över skogsdikningens inverkan 
på de hydrologiska processerna i dessa områden . Lundin(1984) redovisar resultat för en 
sådan undersökning från sydöstra Jämtland, - Dockmyren med angränsande områden . 
Dikningens inverkan på grundvattenståndet var klar – c:a 0,4 m lägre grundvattenstånd – 
medan  inverkan på årsavrinning var ringa. De 2 första åren var den mindre men tredje året 
var den större än väntat. Osäkerheten är emellertid avsevärd. Den kemiska  
sammansättningen påverkades däremot påtagligt med c:a 25 % högre bortförsel av löst 
substans. Detta värde minskade efter ett par år till 10-30% jämfört med odikat område. 
Nitrathalterna ökade under vårflod och höst till c:a 3 ggr bakgrundsvärdet och nådde 0,09 
mg/l eller 0.25 kg/ha som bortförsel. Sulfathalten var normalt låg men ökade med 1,2 mg/l 
efter dikning. Den högsta observerade halten var 5,4 mg/l och avrinningen av sulfat ökade 
med  10 kg/ha och år. Effekterna av skogsdikningen i detta fall är tydligen små. Samma 
erfarenhet har man från områden där torvbrytning pågår.  
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7.2 Påverkan av sjösänkningar 
 
Sjösänkningar företas vanligen för att vinna ny jordbruksmark på  strandängar som inte kan 
dikas på grund av sjöns vattenstånd. Det är huvudsakligen sjöar under  högsta kustlinjen, HK, 
tillhörande ett forntida system av vikar som genom landhöjningen avsnörts från den forna 
havsviken. Sjöns lägsta nivå begränsas av någon moräntröskel i den gamla havsviken. Sänker 
man denna tröskel kommer sjöns vattenstånd också att sänkas och dränering av tidigare 
strandängar blir möjlig. 
 
Sänkningen innebär emellertid att det tidigare strandplanet  med tillhörande finsediment lyfts 
upp över sjöns yta. Det kommer nu att torka upp och, tack vare finsedimentet som innehåller 
organisk substans kommer permanenta torksprickor att bildas till den nivå som 
dräneringssystemet når. Luftningen innebär att luftens syre blir tillgängligt för de starkt 
reducerande produkter som ansamlats i sedimentet. Dit hör bl.a. s.k. sekundär pyrit, FeS2 . Så 
länge sedimentet är orört under vattenytan är det stabilt eftersom det inte kan nås av syre. 
Förutsättningarna för pyritbildning är att det finns organisk substans som kan leverera nödig 
energi, att det finns sulfat i vattnet och att det finns järn i någon form. Havet tillhandahåller 
sulfatet och från land kommer järn som sediment  och dessutom den växtnäring som bildar 
organiskt material.  Sedimentationen blir vanligen stor i dessa smala havsvikar med ringa 
ventilation mot havet och med rik tillförsel från land. Ett stycke ner i sedimentet blir 
syrehalten noll och nedbrytningen av organiskt material hänvisas till sådana ”syre”– källor 
som sulfat och järnhydroxid. Den energi som utvinns vid förbränningen är mer än tillräcklig 
för dessa processer. Resultatet blir med bakteriernas hjälp pyrit.  
 
Efter sjösänkningen och under upptorkningen kommer pyriten att exponeras för syre vilket 
vänder på processen. Därvid oxideras svavlet lättast till sulfat så att ferrojärnet frigörs. Det 
kan därför tillsammans med det bildade sulfatet transporteras med det något försurade 
grundvattnet till sjön. I den syrerika miljön oxideras ferrojärn till ferrihydroxid som faller ut. 
Sulfatet kan fortsätta och når därför sitt ursprung, havet. Hela processen medför givetvis  
ekologiska förändringaar. Huruvida dessa anses goda eller dåliga påverkar inte processen 
som sådan.   
 
7.3 Påverkan av kalhuggning  
 
Vid  kalhuggning kan man förvänta att både avrinning och vattenkemin påverkas. 
 
Avrinning  
 
Kalhuggning medför två förändringar. För det första ändras markytans strålningsklimat som 
före kalhuggningen var starkt begränsat av trädkronorna. Kalhuggning ökar inflödet av ljus 
såväl som markytans ventilation. Detta påverkar i hög grad snösmältningens förlopp under 
våren och örtvegetationens utbredning under sommaren. Grip (1982) studerade effekten av 
kalhuggning i försöksområdet Kloten och fann att den ökade avrinningen med 37 mm under 
vintern och med 142 mm under sommaren. Han fann också att snösmältningen skedde 
tidigare än förr. Den ökade avrinningen sommartid beror på den minskade transpirationen 
från vegetationen till följd av den stora minskningen i bladyteindex genom att trädkronorna är 
borta. Vanligen beväxes den kalhuggna ytan så småningom med gräs, framförallt kruståtel, 
varvid transpirationen ökar. Den processen kan ta ett par år – hyggesresterna måste brytas ner 
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för att lämna plats för örter och gräs. Före plantering sker hyggesberedning vilken också 
gynnar lövsly och inom inte alltför lång tid är transpirationen helt tillbaka. Den ökade 
avrinningen efter kalhuggningen är således temporär. 
 
Hydrokemi  
 
Grip (1982) fann också att kalhuggningen medförde ökning av koncentrationer av framförallt 
kväveföreningar och av kalium men att effekterna försvann efter några år. (Variansanalysen 
gav mera positiva resultat såtillvida  att statistiskt säkra effekter iakttogs för ett flertal 
ämnen). Effekterna är inte oväntade eftersom det ändrade ljus - och värmeklimatet 
påskyndade humusens nedbrytning och frigjorde dessa ämnen. Även den effekten torde ebba 
ut efter några år vid en ymnig gräsväxt som tar upp eventuella överskott. 
 
Grundvattenstånd  
 
Eftersom avrinningen är relaterad till grundvattenståndet innebär ökningen i avrinning också 
ett högre grundvattenstånd. På flacka områden kan ökningen i grundvattenstånd medföra 
försumpning av marginalområdena mot omgivande myrar. Att dylik försumpning inträffat på 
grund av kalhuggning är väl belagt. Den kan förhindras genom diken som sänker 
grundvattenytan i dessa marginalområden. En utförlig studie av grundvattenstånd och 
grundvattenflöde redovisas av Lundin (1982). 
 
Erosion i älvdalar  
 
En översiktlig beskrivning över människans  inverkan på sedimenttransporten i svenska älvar 
har publicerats av Nilsson (1976). Han finner att den ökar under byggnadstiden av dammar 
och kraftverk och att en avsevärd ökning av näringsamnen inträder beroende på höjningen av 
vattenstånd. Den effekten försvinner så småningom. Uppdämningen minskar emellertid den 
tidigare transporten av sediment. Det suspenderade materialet hinner till stor del avsättas i 
regleringsmagasinet. Nedanstående tabell belyser detta väl: 
 
                                                            Tabell 7.1 
Årlig transport av suspenderat material före, under och efter utbyggnad 
i några större älvar. Mängder i kiloton/år.  Från Nilsson 1976. 
Älv Före utbyggnad Under utbyggnad Efter utbyggnad  
    
Ume älv 100 150 – 185 40 – 50 
Ångermanälven   92 116 34 
Indalsälven   76   95 26 
 
I älvdalarnas nedre lopp – under högsta kustlinjen – är älvsträckorna inbäddade av finjord av 
den typ som bildat nipor mot de branta moränsluttningarna. Ett typiskt drag är gamla raviner 
som vandrat in i finsedimenten mot moränsluttningarna. De har bildats genom att finjorden 
på grund av högt portryck under snösmältning och häftiga regn pressats ut i älvfåran oftast 
under vattenytan och underminerat andra delar av finsedimenten som då gått samma väg. 
Raviner fanns långt före vattenregleringarna. På många ställen kan man iaktta nipor som står 
på land och raviner som grävt in sig långa vägar i sedimenten. Processen pågår fortfarande 
och befrämjas sannolikt av kalhuggning på moränslänterna. Temporärt ökar den avrinningen 
och därför också grundvattenståndet och portrycket i sedimenten. Larsson & Gretener(1982) 



 
78 

 

studerade ett flertal skred i Klarälven  och beskriver  ingående dessa. En del tycks ha 
initierats i de djupa hjulspår som uppstår vid transporten av timret. 
 
7.4 Påverkan av skogsgödsling på vattenkemin 
 
Den tidigare citerade studien av Grip (1982) omfattade också effekten av gödsling på bäck-
vattnets kemi i Kloten - området. Två sorters kvävegödsel användes, urea  och ammonium-
nitrat. Frånsett den omedelbara responsen beroende på att gödselmedlen  också tillfördes 
bäckarna vid gödslingen blev effekterna på lång sikt måttliga och förefaller ha ebbat ut under 
det femte året. Alla större konstituenter påverkades mer eller mindre. Under de fem åren hade 
2 – 9 % av urea lämnat området medan förlusten av ammoniumnitrat var lägre, 2 – 4 %, över-
vägande  som  nitrat. pH  ökade  något med urea men   minskade något med ammoniumnitrat.   
Utflödet av fosfatfosfor ökade med 4 % efter urea gödslingen men minskade med 27 % efter 
gödsling med ammoniumnitrat. Också baskatjoner – Na, K,  Ca, Mg ökade med 25 – 55  % 
med urea  och varierade mellan – 7 och +19 % vid gödsling med ammoniumnitrat. Sulfat 
ökade 19 resp. 3 %. 
 
De förändringar som registrerats i detta försök är väl knappast överraskande men ändå 
värdefulla som verifiering av förväntade effekter. 
 
7.5 Effekten av gödsling av odlad mark  
 

Brink (1981) ger en intressant 
bild av nederbörd, avrinning 
och utlakning av 
kväveföreningar i olika delar 
av Sverige, allt baserat på ett 
ett omfattande försöksmaterial. 
Fig. 7.1 återger dessa  resultat i 
diagramform. I ett senare 
arbete har Rune Andersson 
(1986) behandlat problemet 
förluster av kväve och fosfor 
från åkermark. Förlust  av 
kväve antas bero på att jordens 
förmåga att binda kvävet är 
begränsat och att det som då 
inte längre kan tas upp av 
växterna adderas till 
grundvattnet för att senare 
uppenbara sig i vattendragen. 
Lantbruksmyndigheterna har 
utfärdat rekommendationer 
över   kvävegivornas   optimala   

Fig. 7.1. Utlakning av kväve från åkermark                           storlek för olika grödor. Speciellt   
                                                                                                oljeväxter  är kvävekrävande. I 
Nordvästra Skåne visar det sig att de tillförda kvävemängderna handelsgödsel också följer 
dessa rekommendationer men att kreatursgödseln inte räknas in. Dessutom sprids den 
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huvudsakligen på hösten när den inte tas upp utan går mer eller mindre direkt till 
grundvattnet. Anderssons beskrivning av situationen är ypperlig och visar behovet av 
förbättrade rutiner i jordbruksdriften till båtnad för vattenförbrukarna. 
 
Förlust av fosfat är mindre bekymmersam. Borttransporten av fosfat sker inte i lösning utan 
som adsorberad på lerpartiklarna. Vid häftiga regn kan en del lera spolas av fälten och 
ansamlas i vattendragen och sjöarna. 
 
7.6 Försurning  
 
Termen försurning är ett uttryck för den minskning av baskatjoner som pågår i mark och 
vatten, delvis till följd av syradeposition från atmosfären. De följande avsnitten handlar först 
om försurning  av mark, därefter försurning av grundvatten och slutligen försurning av 
vattendrag och sjöar.  
 
Försurning av mark 
 
Markförsurning drabbar i första hand grövre jordarter som grus, sand och mo  medan 
lerjordar har oftast en stor kapacitet att neutralisera tillförd syra. Moränjordar tillhör den 
känsliga kategorin även om de förutom grus, sand och mo ofta har ett mindre inslag av 
lermineral. Moränleror tillhör givetvis den resistenta kategorin. 
 
Markförsurningens omfattning i skogsjordar på moränmark har undersökts i projektet 
”Acidification of forest soils on glacial till in Sweden”. Projektet omfattar det kemiska 
tillståndet i 25 markprofiler fördelade på tre linjer enligt Fig. 7.2. Profilerna grävdes 3 m 
djupa när jorddjupet så tillät, beskrevs och provtogs i detalj ner till max. 2.6 m djup. 
Resultaten av arbetet återfinns  i  SNV   Rapport 4427  av Erik Karltun.  
 
Profilerna förlades till provytor över tillväxt som utlades över hela Sverige åren 1942 till 
1964, ett program som döpts till Stora P, dvs stora produktionsundersökningen. För varje 
provyta var data tillgängliga över tillväxt och massainnehåll vilket gjorde det möjligt att  
beräkna den s.k.biologiska försurningen, d.v.s den mängd baskatjoner som transporterats ut 
från området vid avverkningar. 
 
Fig. 7.3 visar profiler av pH i dest.vatten med jord. De ger en tämligen god bild av 
försurningens förlopp. Man kan som tidigare påpekats se försurningen som en front som 
långsamt söker sig mot djupet, allteftersom ovanliggande delar berövats baskatjonerna. I 
profil 1 har försurningen nått   botten  av  gropen  och bör i detta läge gett upphov till surt 
grundvatten. Även i profil 11 har hela sträckan försurats medan profil 8 tyder på att fronten 
nått ungefär 1 m djup. Profil 10 är minst påverkad i denna rad och är den östligaste. Den 
nordligaste linjen visar knappast någon försurning alls. 
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 Fig. 7.2. Profilernas lägen              Fig. 7.3. pH i några av profilerna.                                 
 
Fig. 7.4 visar försurningsprocessens inverkan på utbytbart kalcium och bekräftar de 
föregående slutsatserna. 
 
Slutsatsen av denna undersökning är att västkustlanskapens moräner har drabbast hårdast av 
den sura nederbörden medan Nord – och Östsverige är minst påverkade  
 
Grundvattenförsurning 
 
Det ytligt strömmande grundvattnet kan förväntas vara starkt beroende av moränens 
försurning. Grund-vattenströmningen i moränen sker huvudsakligen i den s.k. ablations-
moränen som har relativt hög ledningsförmåga för vatten. Västkustlandskapen förväntas där-
för ha försurat morängrundvatten, det vatten som vanligen förekommer grävda   brunnar.  I   
andra delar av landet har man knappast surt grundvatten i moränbrunnar. 
 
I SNV – projektet ”Effects of acidification on groundwater” har man tämligen detaljerade 
undersökningar bl.a. av vatten i moräner på följande platser: ( SNV Rapport 4388, Redaktör 
Lena Maxe) 
 
Fårahall, en skogsklädd sluttning i södra Halland 
Stubbetorp, ett skogsområde i Kolmården  
Masbyn, ett skogsområde i Kloten, Bergslagen 
Risfallet, ett skogsområde i sydöstra Dalarna 
Djursvallen, källor i skogsterräng  nära Lofssjön 
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Endast Fårahall visade permanent försurat grundvatten i moränen. Situationen i Djursvallen 
är komplicerad. Tillrinning sker i issjösediment som sannolikt innehåller pyrit, som kan vara 
sekundär i likhet med fallet  i sedimentär miljö, jfr deltan. Under torra perioder kan syre nå  
pyriten varvid den frigör ferrojoner under bildning av sulfat. Så länge som pyrit är närvarande 
skyddas ferrojonerna mot oxidation och transporteras därför till den bäck som avvattnar 
området. Kontakten med syre leder till oxidation av ferrojonen och utfällning av limonit som 
övergår i götit. För varje utfälld ferrijon bildas tre vätejoner. Surheten är ett 
faktum.Beträffande det djupare grundvattnet finns inga data från undersökningen. Det 
djupare grundvattnet kan betraktas som berggrundvatten som sannolikt inte är försurat. 
 

Försurning av vattendrag och sjöar  
 
Eftersom ytvatten har sitt ursprung i 
ytligt grundvatten kan kalkning av 
utströmningsområden höja alka-
liniteten i det utströmmande vattnet. 
Kalkningen kräver givetvis noggrann 
besiktning av utströmningsområdet. 
Man torde inte kunna förhindra att en 
del av kalken binds till organiskt 
material och bildar kalciumhumat, i 
stället för att neutralisera mineralsyra 
i ytvattnet. Därför får man räkna med 
kanske dubbelt så hög giva än vad 
som krävs för vattendelen. En annan 
effekt av kalkning som inte kan 
undvikas är påskyndad oxidation av 
organiskt material med samtidig 
nitratbildning av kvävet i materialet. 
Måttliga mängder nitrat torde vara 
välkommet (Brodin 1990). 
 
 
 

Fig. 7.4. Utbytbart Ca i några profiler 
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8. Datainsamling och analys 
 
Inom hydrokemin är det två kategorier av datainsamling. Den ena kan benämnas inventering  
och syftar till att erhålla en överblick av vissa egenskaper inom en begränsad yta. Den andra 
typen kan benämnas övervakning  och syftar till att följa vissa processer och tillstånd under 
en viss begränsad tidrymd. De två typerna kan givetvis kombineras genom upprepade 
inventeringar vid olika tidpunkter. 
 
Datainsamling sker vanligen i punkter där varje punkt förutsätts representera en yta i närheten 
av punkten. I inventeringsprogram kan punkterna läggas längs en linje eller i ett nät av 
punkter. I bägge fallen är regelbundna avstånd mellan punkterna effektivare än slumpmässigt 
valda lägen. 
 
Övervakning utförs också i strömmande vatten varvid ett prov representerar hela 
avrinningsområdet uppströms. Provtagning kombineras därvid vanligen med 
vattenföringsmätning för beräkning av utflöden av olika ämnen. 
 
För val av avstånd mellan mätpunkter i ett nät krävs information om avståndskorrelationen. 
Om den är hög kan nätpunkterna läggas glest. Om den inte är känd för de egenskaper som 
inventeringen gäller får man välja ett rimligt punktavstånd för att senare eventuellt korrigera 
nätverket. För markvatten och markkemi har man viss ledning av avståndskorrelationen för 
dygnsnederbörd som är hög, enligt olika studier är den c:a 0.3 vid 100 km avstånd i 
skogsterräng. Markvattenförhållandena i inströmningsområden i skogsterräng torde därför 
också visa hög avståndskorrelation. Markvattnet i utströmningsområden kan förväntas visa 
annat beteende. 
 
Vid övervakning kommer tidserier att innehåla periodiska komponenter som återspeglar 
variation under dygn eller under år. De periodiska komponenterna kan beräknas och 
avlägsnas ur serien. Återstoden kan då betraktas som en stokastisk process styrd av 
autokorrelation och  restvarianser.   
 
I de avsnitt som följer kommer autokorrelation att beskrivas närmare i sammanhang med 
dataanalys, som är beteckningen för all aktivitet som rör insamlade data -  
sammanställningar, kontroller och bearbetning. Delar av analysen är vanligen specifik för 
frågeställningen bakom datainsamlingen, exempelvis för att bestämma parametrar för någon 
modell eller studera samband mellan variabler. Andra delar kan betraktas som  beskrivning 
av det aktuella tillståndet genom tillämpning av användbara metoder och kommer att ägnas 
uppmärksamhet. Dit hör bl.a. metoder för analys av tidsserier med avseende på periodicitet, 
trender och autokorrelation. För tidserier med ett flertal variabler kan analysen utökas till att 
omfatta klusteranalys, principalkomponentanalys och faktoranalys. Anpassning av  data till  
regressionsmodeller behandlas också. Räkneexempel ingår och kommenteras 
 
8.1 Linjär  regression 
 
Med linjär regression menas regressionssamband av typen  y = a + bx där parametrarna a och 
b erhålls genom tillämpning av minsta kvadrat metoden på aktuella data. En kritisk 
granskning av denna  flitigt utnyttjade metod kan därför vara på sin plats. 
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Det linjära funktionssambandet skrivs vanligen 
 
 y = a + bxx 
 
och med referens till medelvärden av y och x 
 
               y – ym = bx(x – xm) 
 
På samma sätt kan man skriva 
 
               x – xm = by(y – ym) 
 
För funktionssambandet i första ekvationen är bxby  = 1,  dvs by = 1/bx. I ett x–y diagram är bx- 
linjens lutning mot x-axeln dy/dx, medan by är lutningen mot y-axeln, dx/dy. Med 2 datapar 
kan således funktionssambandet fastställas eftersom 1/by = bx. Vid fler än 2 datapar kan ett  
funktionssamband inte fastställas. Det ersätts då vanligen av regressionssamband som kan 
härledas på följande sätt. 
 
Multiplisera bägge leden i andra ekvationen  med x – xm och bilda medelvärden av alla 
datapar. Det vänstra ledet blir då cov(x,y) och det högra bxvar(x). Därför blir 
 
               bx = cov(𝑥,𝑦)

var(𝑥)
 

 
På liknande sätt blir bägge leden i tredje ekvationen, multiplicerade med y – ym  efter  
medelvärdesbildning  cov(x,y) till vänster och byvar(y) till höger så att by blir 
 
               by = cov(𝑥,𝑦)

var(𝑦)
 

 
av de två sistnämnda får vi nu 
 
               bxby = cov2(𝑥,𝑦)

(var(𝑥)var(𝑦))
 = r2 

 
där r är korrelationskoefficienten. Detta innebär att bxby för regressionssamband till skillnad 
från funktionssamband alltid är mindre än 1  Sambandet mellan bx, by och r2 kan också 
skrivas 
 
                 by = 𝑟

2

𝑏𝑥
  

 
eller, analogt  med dy/dx, 
 

1
𝑏𝑦

 = 𝑏𝑥
𝑟2

 

 
där by är lutningen mot y-axeln, dvs dx/dy. 
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Vid regression får vi således två  regressionslinjer med lutningarna bx och bx/r2  i relation till 
x-axeln Bägge går genom medelvärdena men med olika lutningar. Ingen av linjerna kan 
representera något funktionssamband. De kan sägas omgärda det funktionssamband som kan 
finnas. Den ena linjen – den vanliga regressionslinjen – underskattar funktionssambandet, 
den andra  överskattar det. Om r2 är nära 1 blir vinkeln mellan linjerna liten och därför 
underskattning och överskattning ringa. 
 
Om regressionsresultatet avser att parameterisera ett förmodat funktionssamband är risken 
stor att man får underskattning av det korrekta b (eller överskattning om b är negativ). Om 
vinkeln mellan de båda linjerna är liten blir också felet litet men det är fortfarande ett 
systematiskt fel. En korrektare procedur som beskrivs i det sista avsnittet i kapitlet är att 
bestämma minsta kvadratsumman av de ortogonala avstånden från data till regressionslinje. 
 
Man kan betrakta ett regressionssamband som en enkel model med de två variablerna som 
indata  och lutningskoefficienten som utdata. Som sådan gäller den för interpolering inom det 
dataområde som använts vid beräkningen. Man kan säga att regressionsmodellen är 
kalibrerad med hjälp av minsta kvadratmetoden inom detta område. För att använda den 
utanför området för extrapolation måste den valideras för det tilltänkta utvidgade 
dataområdet. I annat fall är  extrapolering inte godtagbar. 
 
8.2 Tidserier: trend 
 
Trend är en observerad, oftast oväntad, systematisk ändring av ett förlopp i tiden eller i 
rummet (spatialt förlopp). Intresset för trender beror på de möjliga konsekvenser som 
utvecklingen kan få i framtiden eller, när det gäller spatiala ändringar, utanför observations-
området. Trendstudier är därför ofta knutet till möjligheten att förutsäga utvecklingen. 
Observationerna måste därför ordnas och bearbetas på ett sätt som gör det möjligt att 
kvantifiera förutsägelserna. Men trendstudier är också vägledande för att planlägga de 
åtgärder som bör företas för att bryta en given utveckling.  
 
Olika procedurer har föreslagits för att beräkna trender. Ofta är de tillgängliga dataserierna 
korta vilket är naturligt eftersom termen trend associerar till fenomen i kortsiktiga perspektiv.  
Den vanligaste metoden att bestämma linjär trend är med regression mellan tid eller avstånd 
och den aktuella variabeln. Den kan då representeras av en rät linje med en ur analysen 
beräknad ändring per tidsteg för tidserier eller avståndsenhet för spatiala serier. 
 
I en studie av svaveltillförselns inverkan på moränprofiler i skogsmark (Karltun, Ed., 1995), 
diskuterad i kap.7, skedde en del av undersökningen längs en transekt från södra Halland till 
Ankarsrum i norra Småland (Fig. 7.2). Den årliga tillförseln av svavel uppskattades med hjälp 
av data över tillförsel med nederbörd och data om svavel i krondropp. I Tabell 8.1 listas dessa 
data tillsammans med avstånd i mil från Hallandsstationen, Yllevad. Om x är avståndet och y 
är den årliga tillförseln per ha kan trenden i serien beskrivas  
  
                                                                     Tabell 8.1 
                              Data för trendberäkning, från Karltun (1995) 

Avstånd i mil    0    3    6    8    15    17    17    17    27    30  
Deposition, kekv/ha och år 1.84 1.9 1.54 1.50 1.29 1.27 1.27 1.27 1.01 1.15 
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av den linjära trenden som   y =  a + bx där a =  ym - bxm  enligt det tidigare stycket om linjär 
regression. En enkel procedur för regression finns i programmet EXCEL. Tabellens avstånd 
och tillförsel insätts i varsin kolumn. Resultatet av analysen redovisas i följande tabell: 
 
 Konstant (= a)  1.800747 
 Standardavvikelse för ber. Y 0.123909 
 R2 (= r2)   0.845905 
 Antal datapar   10 
 Frihetsgrader    8 
 x-koefficient (= b)  -0.02784 
 x_koefficientens standardavv. 0.004201 
 

Data och resultat är inlagda på 
diagrammet i Fig. 8.1 Den 
heldragna linjen visar den 
beräknade regressionslinjen 
med a som startpunkt på Y-
axeln  och lutningen –0.02784. 
De punktstreckade linjerna 
över och under visar konfidens-
intervallet för gränserna ±2 ggr 
σ (σ= 0.1239).  
 

Fig. 8.1. Trend i tillförsel av S längs transekt I 
                                                     
Alla observationer ligger innanför dessa gränser men en viss snedhet kan spåras i punkternas 
läge. Av olika skäl kan man förvänta att tillförseln avtar exponentiellt med avståndet från 
kusten, varför den linjära trenden blir i bästa fall en approximering. 
 
Lutningskoefficienten är också behäftad med osäkerhet uttryckt genom dess standard-
avvikelse. Den innebär att koefficienten skulle kunna variera mellan –0.01984 och –0.03624.  
r2 visar att av den totala variansen i y-värdena  beror 84.6% på närvaro av regression. 
Följaktligen är 15.4% rent slumpmässig. 
 
Om regressionen i stället utförts  med y som oberoende dvs man är intresserad att beräkna 
avstånd ur tillförseln skulle den regressionen resultera i en lutningskoefficient av –
0.02784/0.8459, d.v s. –0.03291, en något mer negativ lutning. Vi ser då att den i 
programmet beräknade underskattar den negativa lutningen medan den andra, -0.03291, 
överskattar den negativa lutningen. Möjligen ligger den bästa skattningen på medelvärdet av 
de båda d.v.s. på –0.03012. 
 
Frihetsgrader är det antal av de 10 variablerna vars värde kan väljas helt fritt medan de 
återstående två variablerna måste väljas så att medelvärde och lutningsgrad förblir oför-
ändrade.    
 
En alternativ metod för trendberäkning, lämplig för tidserier är följande. Tidserien delas in i 3  
delar med lika antal. Om serien innehåller n data kommer varje tredjedel att innehålla n/3 
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data. Differensen mellan summorna av data i den sista och första tredjedelen betecknas med 
D. Formelmässigt har man 
 
 D = Σ(xj) - Σ(xn-j)   för j=1 till n/3 
  
Om tidseriens varians är s2  blir medelfelet av D, εD = s/(2n/3)½ Ändringen per tidsenhet, 
d.v.s. trenden blir d = 9D/(2n2). Därför blir medelfelet av d, εd = 9εD/(2n2). 
 
Denna metod har tillsammans med regressionsmetoden tillämpats på årsmedeldata från 
älvarna Råneå, V. Dalälven och Mörrumsån. Serierna omfattar tiden 1965 t.o.m. 1987 och 
trenderna visas i Tabell 8.2. I tabellen är alt I regression och alt II den nyss beskrivna som än 
så länge tycks sakna lämpligt namn. Trenderna är beräknade på  koncentrationsdata av sulfat, 
klorid, nitrat, ammoniak, natrium, kalium, magnesium och kalcium samt optiskt bestämd 
färg. 
Signifikanta  (> 2 medelfel) trender anges i fetstil. 
 
                                                                               Tabell 8.2 
Trendparametrar beräknade från årsmedel 1965 t.o.m. 1987 för tre älvar. Parametrarna 
beräknade dels genom linjär regression, dels ur differensen mellan sista och första tredjedel.  
Älv,variabel SO4 Cl NO3 NH4 Na K Mg Ca Färg 
    Sort me/l o år me/l o år  me/l o år me/l o år me/l o år me/l o år me/l o år Me/l o år IE/l o år 
Råne älv          
  Alt I -.00046 .00005 .00015 -.00000 .00056 -.00004 -.00016 -.00021 .00214 
  Medelfel .00035 .00015 .00031 .00014 .00017 .00007 .00017 .00036 .00049 
          
   Alt II -.00042 -.00005 .00009 .00002 .00046 -.00009 -.00012 -.00015 .00252 
   Medelfel .00037 .00016 .00032 .00014 .00022 .00007 .00018 .00036 .00068 
Västerdalälv.          
   Alt I -.00036 .00017 .00133 .00014 .00054 .00001 .00012 .00073 .00190 
   Medelfel .00028 .00014 .00028 .00012 .00017 .00004 .00013 .00040 .00063 
          
   Alt II -.00026 .00012 .00131 .00012 .00051 -.00001 .00012 .00067 .00181 
   Medelfel .00029 .00015 .00041 .00012 .00021 .00004 .00013 .00043 .00076 
Mörrumsån            
   Alt I -.00372 .00192 .00594 .00042 .00178 .00023 -.00151 .00057 .00042 
   Medelfel .00272 .00165 .00148 .00027 .00171 .00018 .00111 .00153 .00058 
          
   Alt II -.00348 .00155 .00535 .00039 .00136 .00019 -.00148 .00039 .00034 
   Medelfel .00287 .00173 .00199 .00029 .00178 .00019 .00117 .00155 .00059 

 
 
Regression ger i regel något större kvoter trend/medelfel, än alt II. Skillnaden beror troligen 
på att alt II serien inte korrigerats för trend före variansberäkningen, eftersom nollhypotesen 
antas gälla från början. I   alt I, regression, sker automatiskt en uppdelning av totalvariansen i 
den del som är en följd av regressionen (fraktionen R2) och en del som är rent slumpmässig. 
Det är den senare som används vid signifikansprövningen. Denna skillnad innebär att  alt I 
inte utgår från en nollhypotes. I stället förväntas tydligen en trend på vilken en nollhypotes 
ställs. 
 
För att återgå till Tabell 8.2 ger den intressant information. Signifikanta trender saknas för 
sulfat och klorid liksom for ammonium, kalium, magnesium och kalcium. Beträffande nitrat 
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är trenderna signifikanta för V.Dalälven och Mörrumsån.  Orsaken torde vara den trend som 
tillförselvärden visar men jordbrukets kraftiga utveckling har troligen också bidragit. Råneå 
saknar varje tendens till positiv trend och  har heller ingen större jordbruksproduktion. 
Natrium och färg visar signifikanta trender i Råneå och V.Dalälven men ej i Mörrum. Här 
kan man fråga sig om det är färgen som styr natrium. Tanken är inte orimlig. Färg 
representerar fulvosyror och behöver en katjon som sällskap. Natrium är den katjon som är 
lättast att frigöra. I Sydsverige är färgökningen inte signifikant. 
 
8.3 Tidserier: årsmedel och månadsmedel 
 
För längre tidserier ger årsmedel en god bild av aperiodiska variationer under en följd av år. 
Sådana serier är också lämpliga för studier av trender och av långsamma periodliknande 
förlopp, betingade av klimatfluktuationer och/eller mänsklig aktivitet. Månadsmedel kan ses 
som deterministiska komponenter i en tidserie . Inom hydrokemi ger de en bild av den 
hydrokemiska regimen under året. Man kan som alternativ åskådliggöra regim med en  
Fourierserie som också ger en inblick i grundsvängning och övertoner, men tolkningen av de 
senare är inte enkel även om de för vissa problem är nödvändiga.. 
 
Detta avsnitt avser orientera läsaren om den allmänna karaktären av hydrokemiska tidserier. 
För ändamålet har tre serier utvalts ur SLU:s miljödatabas. De är representanter för det 
svenska  flodvattennätets kemi som tillkom på initiativ av  Svante Odén vid  Sveriges 
Lantbruksuniversitet  och Torsten Ahl vid Uppsala Universitet. Månatlig provtagning och 
kemisk analys startade 1965 De här aktuella serierna sträcker sig t.o.m. 1987, alltså 23 år. 
Följande tidserier har analyserats och kommer att diskuteras: 
 
Råne älv, provtagning vid Niemisel 
Västerdalälven, provtagning vid Mockfjärd 
Mörrumsån, provtagning vid Mörrum 
 
Vattenföringsregimen varierar starkt mellan de tre. Råne älv är en skogsälv med betydande 
inslag av myrmarker. Vattenföringen under vintern är låg men vårfloden är kraftig. Den är 
helt oreglerad uppströms provtagningspunkten. Västerdalälven  är i stor sett oreglerad men 
har en betydande längd. De västra delarna avvattnar fjällområden, resten är bebott skogland. 
Mörrumsälven har sydsvensk avbördningsregim vilket innebär relativt små variationer under 
året i avrinning. En stor del av utjämningen i vattenföring kan skyllas på Åsunden  som 
verkar som ett mäktigt vattenmagasin. 
 
Det är inte givet att den kemiska regimen, koncentrationsregimen, följer regimen för 
vattenföring. De kemiska beståndsdelarna har oftast en längre uppehållstid än vattnets 
eftersom de binds i marken genom adsorption eller jonbyte eller via biologiska processer som 
försenar flödet ut ur området. Om man däremot studerar flödet av huvudsakligen lösta joner 
och föreningar kommer detta i rätt hög grad visa en regim liknande vattnets. 
 
Bearbetningen av dessa data ger ett rikligt material i grafisk form. Årsmedel och månads-
medel för de tre älvarna återges i Figurerna 8.2, 8.3 och 8.4 för SO4, Cl, Na, NO3, K och 
Färg. Vi börjar med årsmedel. 
 
Årsmedel 
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SO4  
Alla älvarna visar liknande utveckling. Koncentrationerna  i mitten av 23-årsperioden är 
högre än i början och slutet. För Råne älv nås maximum i början av 70-talet varefter 
koncentra-tionen sjunker långsamt men stadigt fram till slutet av perioden då den förefaller 
att ligga på konstant nivå. För V. Dalälven  är ökningen relativt sett mindre och når till en ny 
nivå under några år varefter den synbarligen återgår till den forna nivån. Frånsett en mindre 
ökning 1982-1984 ligger den kvar på ”basnivån”. Mörrumsån visar en variation i årsmedel 
som liknar normalkurvans med maximum kring 1975. Troligen beror formen på den 
utjämning som Åsunden presterar som magasin. 
 

Fig. 8.2. Årsmedel och månadsmedel av SO4, Cl, NO3, Na, K och Färg i Råne älv 
 
Cl 
Koncentrationerna av Cl varierar på  liknande sätt som SO4 i de  tre älvarna, undantagandes 
en viss fasförskjutning . V. Dalälven, och Mörrumsån är påfallande lika, med undantag för 
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den senare hälften av perioden  när, relativt sett, SO4 avtar något snabbare än Cl. Eventuellt 
kan det också bero på en fasförskjutning av Cl, såvida inte minskningen av SO4 kan 
tillskrivas minskningen i tillförsel till atmosfären  från förbränning. 
 
Na 
Koncentrationerna av Na följer koncentrationerna av Cl i stort sett även om Na upplagringen 
i marken utjämnar de fluktuationerna som Cl visar. Detta märks emellertid inte i Mörrum 
eftersom där är det Åsunden som skapar den väsentliga utjämningen. 
 
NO3 
Det är stora skillnader i årsmedel mellan de tre älvarna. Råne älv visar ett klart minimun i 
mitten av perioden medan V. Dalälven visar en stigande trend under hela perioden. Även 
Mörrumsån visar en kraftig uppgång under första hälften för att, under den senare, ligga på en 
tämligen konstant nivå. För Mörrums del kan det bero på den kampanj som bedrivits av 
tillsynsmyndigheter för att begränsa användningen av kvävegödsel . Då  koncentrationerna av 
NO3 i Dalarna inte är något egentligt miljöproblem  finns ingen anledning till begränsning i 
den västra delen av länet. 
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Fig 8.3 Årsmedel och månadsmedel av SO4, Cl, NO3, Na, K och Färg i Västerdalälven 
 
Färg 
Färgvärdena  anges som ljusabsorption av färgad substans. Lösta humussyror (fulvosyror) 
torde svara för den huvudsakliga ljusabsorptionen.  Råne älv visar högre koncentrationer 
under den sista 7-års perioden än tidigare. Även i V. Dalälven ökar årsmedel under samma 
tid. Mörrumsån visar först en nedgång därefter en snabb återhämtning 
 

Fig. 8.4. Årsmedel och månadsmedel av SO4, Cl, NO3, Na, K och Färg i Mörrumsån. 
 
K 
Koncentrationerna av K följer i allmänhet koncentrationerna av Cl. 
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Månadsmedel  
 
Dessa visar, inte oväntat, att koncentrationerna sjunker i samband med snösmältningen 
varefter de ökar  mot årets slut. Det som uppenbaras är helt enkelt den hydrokemiska 
regimen. I Råne älv är mönstren för SO4, Cl och Na nästan identiska relativt sett. I V. 
Dalälven  har Cl och Na lika regim medan SO4 visar en något avvikande bild. I Mörrumsån är 
tydligen Åsundens utjämning så kraftig att variationen blir liten. Här påverkas utan tvivel den 
hydrokemiska regimen starkt av det stora magasinet. 
 
För NO3 är säsongvariationen utpräglad och är givetvis knuten till den biokemiska 
omsättningen. Det är påfallande att denna påvekan är, relativt sett, i stort sett oberoende av  
koncentrationsnivån. Regimen är något olika men beror i så fall endast på Åsundens magasin-
effekt. 
 
Färgen varierar något olika för de tre älvarna. I Råne älv ökar koncentrationen  under 
sommarhalvåret, i V. Dalälven och Mörrumsån sjunker den under sommaren. 
 
Med detta övergår vi till nästa del av tidserieanalysen, den om stokastiska processer. 
 
8.4 Analys av stokastiska processer i tidserier 
 
Genom att subtrahera månadsmedel från tidserien avlägsnas de deterministiska kompo-
nenterna. Återstoden kan därför beskrivas som en ren stokastisk process. Som modell för 
denna process väljer vi den förenkling som begränsar beskrivningen till varians och 
autokorrelationer med 1 och 2 tidsteg som vi benämner r1 resp. r2. Modellen för processen får 
då utseendet 
 
                xi = λ1xi-1 + λ2xi-2 + µi  
 
där µ är en okorrolerad slumpvariabel. Parametrarna λ1 och λ2 bestäms av r1 och r2 enligt 
 

λ1 = r1(1 – r2)
(1 – r12)

 
 

λ2 = (r2 – r12)
(1 – r12)

  
 
Om variansen av x-serien är Sx

2 blir variansen av µ-serien , Sµ
2 

 
Sµ

2 = Sx
2(1 - λ1 - λ2)2 

 
Om r2 = r1

2 blir λ2 = 0. Mera allmänt gäller följande. När rj = r1⋅rj-1 kan hela processen 
beskrivas med en parameter, nämligen λ = r1.Vi kan nu skapa en ny tidserie som, för-
hoppningsfullt, är okorrelerad: 
 

µi = xi - λ1xi-1 - λ2xi-2  
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Denna serie kan således användas för kontroll av rimligheten i att begränsa antalet tidsteg i 
autokorrelationen till 2. Det enklaste sättet att utföra detta är att jämföra spektra av x- och µ-
serierna. 
 
I en stokastisk tidserie kan varje enskilt värde ses som summan av oscillationer av en 
sammanhängande serie av frekvenser med tillhörande amplituder. I den bemärkelsen är den 
stokastiska processen stationär och värdenas variation i tiden är enbart beroende av  vilka 
faser av oscillationerna som råder vid tiden för provtagning eller observation. Vid 
spektrumanalys görs en skattning av de bidrag till den totala variansen som amplituderna ger 
inom fastställda frekvensband sorterade efter stigande frekvenser. I en datasekvens kommer 
frekvensområdet att begränsas av tidstegets längd till frekvensen 0.5 svängningar per tidsteg.  
Antalet frekvensband mellan 0 och 0.5 /tidsteg anpassas till antalet tidsteg i sekvensen. I 
analysen ingår nämligen beräkning av autokovarianser till samma antal som antal 
frekvensområden. En tumregel är att antalet frekvensband bör vara högst 10% av antalet data. 
I det här aktuella fallet är antalet data 276 varför 30 frekvensband kan vara lämpligt. Detta 
innebär att kovariansen med 30 tidsteg kan utnyttja endast 246 data vid beräkningen  mot 275 
för 1-stegs kovariansen. Man kan inte utesluta att kovarianserna påverkas systematiskt om de 
blir många fler än de 10% av antalet data som här utnyttjas. 
 

Fig. 8.5. Spektra för lösta ämnen i Råne älv. 
 
I den beräkningsprocedur som används här för spektrumanalys skall datasekvensen först 
normaliseras så att den får variansen 1. Vi förutsätter att dess medelvärde är noll. Dess 
standardavvikelse beräknas av variansen  varpå alla termerna divideras med den. Den 
normaliserade seriens varians och standardavvikelse är nu 1. Både x-serien och µ-serien 
normaliseras. Autokovarianserna  som beräknas senare blir nu identiska med autoko-



 
93 

relationskoefficienter. Den fortsatta beräkningen ger  resultatet som spektrumtäthet, d.v.s. 
varians/frekvensband som är varianstäthet, för varje frekvensintervall. Dessa måste utjämnas, 
filtreras. I detta fall genomförs detta med det s.k. Hanning filtret. Det är samma som 
beräkning av löpande medelvärden med vikterna 0.25, 0.5 och 0.25 utom för första och sista 
bandet som är medelvärden av första och andra, resp. näst sista och sista banden. Hela 
proceduren beskrivs av Tukey (1959) och återges av bl.a. Yevjevich  (1972) som även 
beskriver alternativa filter för ändamålet..   
 
För denna typ av spektrum kan man ange ett konfidensintervall på följande sätt. Varians-
tätheten är χ2  -fördelad med 2N/m frihetsgrader, i detta fall 2·276/30 = 18.4, säg 18.  Med 
90-procentigt intervall kommer gränserna att ligga på 1.60, resp 0.52 gånger variansen.. Detta 
gäller även för nollhypotesen att spektrum av µ har variansen 1. 
 
Den förväntade spektrumtätheten  kan uttryckas som 
 

γx(f) =  (1+λ2)(1−λ12 +λ22−2λ2)
[(1−λ2)(1+λ12+λ22+2λ2−2λ1(1−λ2)cos2πf− 4λ2cos22πf.)] 

  
 
där f är frekvensen som har området 0 till 0.5 perioder per tidsteg. För jämförelse med spektra 
beräknade ur data med m=30 (30 frekvensintervall) blir f=i/60 där i går från 0 till 30. 
 

 Fig. 8.6. Spektra för lösta ämnen i V.Dalälven.   
 
Spektra  redovisas grafiskt som spekrumtätheter mot frekvens för olika kemiska variabler i 
vardera av de tre tidigare diskuterade älvarna. Heldragna kurvor är spektra av x-sekvenser 
med prickade linjer är µ-sekvenser. Med de angivna konfidensintervallen förefaller µ-spektra 



 
94 

att i stort sett ligga inom de tidigare angivna konfidensgränserna, men tillåter 10% att 
överskrida dessa. Däremot visar de flesta x-spektra kraftig anhopning av variansen för låga 
frekvenser, det normala tillståndet i autokorrelerade serier.  
 
Man brukar karaktärisera spektra som ”brus” beroende på slumpkaraktären i dessa data. Man 
skiljer därvid på ”svart” eller ”rött” brus, analogt till infraröda värmespektra och ”vitt” brus, 
analogt till solspektra som i det synliga området uppvisar en jämn fördelning över 
frekvensskalan. Med denna beteckning är x-spektra oftast svart brus medan µ-spektra är vitt 
brus, indikerande att motsvarande dataserie är okorrelerade normalfördelade slumpdata.   
 
Om nu µ-spektrum kan godkännas som vitt brus innebär detta att x-sekvensens korrelation är 
tillräckligt väl beskriven av de två autokorrelationskoefficienterna r1 och r2 eftersom de också 
bestämmer λ1 och λ2. Uppgiften då är närmast att söka en rimlig förklaring till det svarta 
bruset.  
 
Det finns stort  sett  två källor till svart brus. Den ena är klimatfluktuationer i deposition av 
atmosfäriska komponenter med tidsskalor större än en månad, den andra är omsättningstider 
för de kemiska komponenterna i mark och vatten som överstiger 1 månad. Man kan 
visserligen misstänka att olika frekvenser uppstår till följd av den enkla modellen men å 
andra sidan torde dessa störningar snarare återfinnas i det vita bruset. Eftersom 
omsättningstid är magasinsmängd  dividerad med medelflöde bör klimatfluktuationer inte 
påverka omsätt-ningstiderna mer än marginellt. Den viktigaste parametern måste vara 
magasinsstorleken. Låt oss gå till spektrumdiagrammen. 
 
Om vi börjar med Råne älv, Fig. 8.5, är x-spektra tämligen lika för SO4, Cl, Na, K, Mg, Ca 
och Färg. Ungefär hälften av variansen återfinns för perioder längre än ett år och andra 
hälften  för perioder kortare än ett år. Det vita bruset för µ-spektrum förefaller ligga inom 
angivna konfidensgränser. NO3 och NH4 avviker helt från de övriga vilket pekar på små 
aktiva magasin i mark och vatten. En svag långtidsvariation indikeras av de lägsta 
frekvenserna. Frånsett detta är resten vitt brus. 
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 Fig. 8.7. Spektra för lösta ämnen i Mörrumsån.  
 
V. Dalälvens spektra, Fig. 8.6,  liknar Råne älvs i ett avseende, nämligen i frekvenstäthet vid 
frekvensen noll. Men V. Dalälvens x-spektrum avtar snabbare mot högre frekvenser än Råne 
älvs.  Redan vid 0.05 perioder/månad är kurvan nere på vitt brus nivån. Men beträffande färg 
är de däremot lika.  NO3 följer baskatjonerna  fram till frekvensen .04 perioder/månad 
(periodlängd = 25 månader), men är fortfarande över vitt brus nivån fram till årssvängningen, 
ett uttryck för en stigande trend under hela tiden. Den saknas helt i Råne älv. Spektrum för K 
skiljer sig väsentligt i V. Dalälven och i Råne älv. V. Dalälvens vatten har låg kaliumhalt, 
lägre än NH4, vilket kan betyda att det är till stor del uppbundet i det biologiska kretsloppen 
varför det uppför sig som NH4. 
 
Mörrumsåns spektra, Fig.8.7,  skiljer sig väsentligt från de för de andra älvarna med det 
mesta av variansen i x-spektrum samlat i perioder längre än 2 år. Detta förhållande beror utan 
tvivel på sjön Åsundens roll som magasin  för vatten med omsättningstid som tillåter grundlig 
omblandning av tillförda salter före uttträdet. Däremot påverkas inte NO3 och färg nämnvärt 
och NH4 spektrum är tämligen nära vitt brus. Det är återigen de biologiska processerna som 
dominerar över de fysikaliska.   
 
 Som allmän slutsats kan man säga  att vattnets omsättningstid uppströms av ett mätställe 
bidrar mest till autokorrelationen i tidsekvenser av hydrokemiska data med undantag för 
biologiskt aktiva föreningar som snarare bidrar till att skapa vitt brus. Långsamma 
klimatfluktuationer som påverkar depositionen av ämnen i atmosfären kan också återspeglas i 
seriernas autokorrelation . 
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8.5 Analys av multivariata data    
 
Multivariata data är en grupp av sekvenser av samtidiga observationer av olika aspekter på ett 
objekt. Aspekterna förmodas ha en viss samhörighet. Sekvenser av data över olika kemiska 
komponeneter av vatten i en älv utgör en sådan multivariat grupp. Om man förmodar att en 
komponent t.ex. färg beror på övriga komponenter utför man en s.k. multipel regression. Om 
avsikten är att få ett begrepp om samhörighetsgraden utför man någon form av klusteranalys 
med vilken man söker rangordna samhörigheten på ett kvantitativt sätt, vanligen med 
användning av korrelationsmatrisen för gruppen. En metod som kommer att demonstreras 
leder till en grafisk framställnig kallat dendrogram med vilket klusterbildning åskådliggörs.. 
En annan metod för klusteranalys som också utnyttjar korrelationsmatrisen är faktoranalys, 
en variant av s.k. principalkomponentanalys, förkortat PC-analys. Faktoranalysens resultat i 
grafisk form ger en mycket klar bild av klusterbildning inom en multivariat grupp. 
 
Multipelregression är en tämligen vanlig metod i försök att kvantitativt bestämma inverkan 
av ett antal oberoende variabler på en beroende variabel.. Om de oberoende betecknas X1, X2, 
..Xm och den beroende  Y söker man beräkna koefficienterna  α i   
 
 Y = α0 + α1X1 + α2X2 + ……….+ αmXm       
 
Beräkningsmetoden, en variant av minsta kvadratmetoden, är enkel och det finns ett stort 
antal datorprogram för lösningen. De beräknade koefficienterna kallas partiella  regressions-
koefficienter. Denna analys kan kombineras med PC-analys som reducerar antalet oberoende 
variabler samtidigt som de också blir okorrolerade vilket minskar osäkerheten i 
koefficientvärden. 
 
Multipelregression kan utnyttjas för interpolation av data i en sekvens. Däremot kan inte 
extrapolering företas utan att den på ett eller annat sätt valideras.  
 
Klusteranalys     
 
Denna teknik har utvecklats utifrån behovet att sammanföra objekt i grupper, kluster. Den är 
på sätt och vis en metod för stratifiering av data och baseras antingen på relativt subjektiva 
värderingar eller objektiv analys. Det är det sistnämnda som kommer att behandlas här. 
Tekniken bygger på ett flertal mätningar på varje objekt eller, alternativt flera komponenter i 
ett objekt, exempelvis hydrokemiska data från sekvenser av vattenprov från en älv. Med 
dessa data kan man beräkna någon form av similaritet mellan koncentrationer och har 
möjlighet att beräkna korrelationer som beskrivning av similaritet. På så sätt eliminerar man 
inverkan av de olika medelvärden och varianser som koncentrationerna uppvisar.  
 
En korrelationsmatris är därför det lämpligaste materialet för bedömning av samhörighet. 
Grip (1982) presenterade ett sätt att grafiskt åskådliggöra samhörighet mellan olika lösta 
ämnen i vatten på det sätt som visas i Fig. 8.8, ett sätt som ger en utmärkt vision av 
samhörighet. Eriksson (1985) presenterade korrelationen som bindningar av olika styrka 
mellan hörnen i en kub, ett sätt som emellertid missar visionen av samhörighet. Dendrogram, 
(jmfr Eriksson, 1985, sid 127-130) används i olika versioner (Davis 1973, sid 456- 467). Den 
version som beskrivs nedan  kallas  viktad-par-grupp (weighted-pair-group) metoden. 
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Fig.8.8 Klusterbeskrivning enl. Grip (1982).           
 
Observationerna är koncentrationer av SO4, Cl, Na, K, Mg och Ca i Solmyrbäcken under 
IHD-perioden, i detta fall under drygt 8 år med månatlig provtagning. Korrelationsmatrisen 
har följande utseende. 
 
 
 1.  SO4 2.  Cl 3.  Na 4.  K 5.  Mg 6.  Ca 
1. SO4 1 0.448 0.699 0.733 0.847 0.867 
2. Cl 0.448 1 0.509 0.361 0.502 0.422 
3. Na 0.699 0.509 1 0.599 0.661 0.729 
4. K 0.733 0.361 0.599 1 0.642 0.738 
5. Mg 0.847 0.502 0.661 0.642 1 0.814 
6. Ca 0.867 0.422 0.729 0.738 0.814 1 
 
 
Vi söker efter det datapar som har den största korrelationen. Dessa markeras här med fetstil. 
Vi bildar nu medelvärden av rad 1 och 6 och lägger dessa i 1:a raden som markeras 16. 
Samma gör vi med kolumn 1 och 6.  Diagonalen förblir oförändrad. Vi får då matrisen 
 
 16 2 3 4 5 
16 1 .435 .714 .736 .830 
2 .435 1 .509 .361 .502 
3 .714 .509 1 .599 .661 
4 .736 .361 .599 1 .642 
5 .830 .502 .661 .642 1 
 
Med det nya markerade dataparet bildar vi medelvärden som läggs i rad 1 och kolumn 1. 
Detta ger os följande matris 
 
 165 2 3 4 
165 1 0.469 0.681 0.689 
2 0.469 1 0.509 0.361 
3 0.687 0.509 1 0.599 
4 0.689 0.361 0.599 1 
 
Vi fortsätter med att medelvärdesbilda  första och sista raden och kolumnen och får 
 
 1654 2 3 
 1 0.415 0.643 
2 0.415 1 0.509 
3 0.643 0.509 1 
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och den sista matrisen blir 
 
 16543 2 
16543 1 0.462 
2 0.462 1 
 
Vi kan sammanfatta resultatet som i nedanstående tabell: 
 

Jon Jon Similaritet 
SO4 Ca 0.867 
SO4 Mg 0.830 
SO4 K 0.689 
SO4 Na 0.643 
SO4 Cl 0.462 

 
 
Detta fall är extremt såtillvida att endast ett kluster 
bildas. Men Solmyrbäcken är också extrem i sitt 
nordliga läge uppströms Ytterholmen inom Råne 
älvs avbördningsområde,  en mycket flack och 
sumpig miljö. Med ovanstående data kan det 
dendrogram konstrueras. som visas i Fig.8.9. 

Fig. 8.9. Dendrogram som klusterdiagram.     Man kan invända mot beräkningssättet att  
                                                                       medelvärdesbildning av korrelationskoefficienter 
inte är fysikaliskt tillåten men här får man se denna operation som en approximation av 
korrelationsmatrisens informationsinnehåll. En mera tillfredsställande metod erbjuder 
faktoranalys. 
 
Faktoranalys  
 
Faktoranalys är en tillämpning av PC-analys. Med PC-analys kan man omvandla inbördes 
korrelerade datasekvenser till okorrelerade (ortogonala) datasekvenser. Detta sker genom val 
av passande vikter. PC-analysen beräknar dessa vikter som lagras som egenvektorer och som 
med motsvarande varianser, egenvärden, bildar ett lika stort antal komponenter. I vårt fall 
utförs beräkningen på korrelationsmatriser. Varje egenvektor multipliceras därefter med roten 
ur motsvarande egenvärde, en produkt som kallas faktor. Den största komponenten ger därvid 
faktor I, den näst största faktor II osv.  Tillämpad på den tidigare använda korrela-
tionsmatrisen  ger beräkningarna följande resultat. 
 
Egenvärden  4.25 0.73 0.37 0.36 0.15 0.12 
Faktor nr       I      II      III     IV       V      VI 
SO4 0.927 -0.157  0.022 -0.167  0.083 -0.283 
Cl 0.609  0.773 -0.172 -0.032  0.052  0.000 
Na 0.835  0.105  0.317  0.389 -0.077 -0.017 
K 0.817 -0.257 -0.440  0.255 -0.086  0.019 
Mg 0.898 -0.035  0.084 -0.340 -0.245  0.102 
Ca 0.923 -0.185  0.067 -0.059  0.267  0.183 
 
De två första faktorerna, I och II, svarar tillsammans för 83% av totala variansen och kan 
därför anses vara bra representanter för resultatet av analysen. Vi har indikerat vilka vektor-
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komponenter som tillhör de aktuella jonerna. Med faktor I och II kan en grafisk framställning 
av resultatet erhållas. Eftersom faktor I och II är ortogonala och ligger inom den sk 
enhetscirkeln kan man grafisk ange läget för de punkter som representerar respektive joner.  
 
Fig 8.10   visar  faktor II avsatt mot faktor I. I stort   sett verifierar den  rangordningen i 
dendro-grammet  i  Fig. 8.9 även om faktordiagrammet är mer upplysande över 
klusterbildningen. Ca och SO4 bildar ett starkt kluster med ungefär lika distans till K och  
Mg.      
  

 
Fig.8.10 Faktordiagram för Solmyrbäcken 
 
Beträffande Na är positionen  en projicering av det verkliga läget som, enligt tabellen ovan är 
förskjuten längs faktor III axeln. Samma gäller K fast förskjutningen ligger på den negativa 
sidan. Kloridens  position tyder på att den  är mindre oberoende av  av  kärnan i klustret.   
 
Vi avslutar  detta avsnitt med ett par diagram överkluster av lösta ämnen i Mörrumsån. I Fig. 
8.11 visar dendrogrammet två väl skilda kluster  väl motiverade genom sina roller i 
kretsloppen. Ett sekundärt kluster bildas av SO4 och Mg, en smula efter Na-Cl 
kombinationen. Jämför vi dendrogrammet med faktordiagrammet i Fig. 8.12 finner man två 
täta kluster, ett med kärnan Mg-SO4 och det andra med NO3 och NH4. K och Ca är löst knutet 
tilldet första. Färg utgör en särling Differensen mellan faktornalys och dendrogram ligger i 
rangordningen mellan Na-Cl och Mg-SO4. Dendrogammets NO3-NH4-färg är inte lika 
övertygande som faktordiagrammets även dendrogrammet  förutser negativ korrelation 
mellan färg och det stora klustret.    
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                   Fig.8.11 Klusterdiagram för Mörrumåns kemi 
 
I avslutning på detta avsnitt återges ett faktordiagram över ”tungmetaller” (enligt Ross 1989, 
jfr kap 3). Korrelationsanalysen bygger på data över tillförsel med nederbörd på 7 orter i  
Sverige under åren i slutet av 80-talet. Stationen Ammarnäs ingår inte i analysen.. Analysen 
bygger på korrelationsmatrisen av de 9 ingående elementen. Resultatet har tämligen stort 
intresse. En grupp bestående av metallerna Cr, Cd, V och Zn är utan tvivel, ett resultat av 
långväga transport. Även om tillförseln är mycket olika är de starkt korrelerade och har 
därför samma geografiska ursprung. Mycket nära denna grupp är Fe och Ni, troligen från 
stålverken i centrala Europa. Mangan, bly och koppar, Mn, Pb och Cu, är föga korrelerade 
med de övriga  Tillförsel från atmosfären av dessa torde vara till övervägande del av lokalt 
ursprung. 
 

 
Fig. 8.12 Faktordiagram för Mörrumsåns kemi                 Fig. 8.13. Faktoranalys av metaller 
 
8.6 Olinjär regression 
   
I de fall man kan förmoda att ett regressionssamband är olinjärt har man möjlighet att genom 
transformering utnyttja den linjära regressionstekniken. För att anpassa till ett polynom av 
typen  y = a + bx + cx2 + ……kan man betrakta som ett multi-regressionsproblem och på så 
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sätt med minsta kvadratanpass-ning beräkna de partiella regressionskoefficienterna, a0, a1, a2, 
…..Vanligt är att olinjära  samband skrivs som  
 

y = axb. 
 
som efter logaritmering övergår i  

 
logy = loga + blogx 

 
och utför regressionen som för ett linjärt samband. Om y och x är lognormalt fördelade måste 
medelvärden korrigeras. 
 
Monte Carlo teknik vid regression   
 
Med denna teknik kan parametrarna i det olinjära sambandet erhållas utan transformering. 
Metoden innebär att anpassningen börjar med val av ungefärliga parametrar varefter 
programmet genom små successiva slumpmässiga ändringar i parametrarna och samtidigt 
urval av endast minskande kvadratsummor närmar sig asymtotiskt slutvärdena för 
parametrarna.  
 
Vid olinjär anpassning finns möjligheten att kvadratsumman kan ha flera minima. Därför är 
det tillrådligt att variera parametervärden för start och därmed övertyga sig om att de funna 
parametervärdena är stabila. 
Monte Carlo tekniken kan också användas på linjära samband men ger därvid ingen fördel 
framför den sedvanliga tekniken. Men för olinjära är den den enda korrekta 
anpassningstekniken. 
 
Ortogonal anpassning med Monte Carlo teknik  
 
Vid  ortogonal anpassning av linjära samband erhåller man en korrekt skattning av para-
metrarna i det funktionssamband som kan föreligga. Detta framgår av beräkningsmetoden 
som kräver att x = (y – a)/b för funktionen y = a + bx. Tillämpning på icke linjära samband 
kan motiveras på liknande sätt. För ortogonal anpassning av a och b till funktionen  y = a xb  
måste x = (y/a)1/b  också gälla för att erhålla ett funktionssamband. Felvariansen kan i bägge 
fallen beräknas ur kvadratsumman  avvikelser längs kurvans normal.  

 
Ett exempel i Fig. 8.14  visar 
anpassning till kurvor av typen 
y = a + b/x . Den redovisar 
observerade data över elektrisk 
ledningsförmåga som funktion 
av vattenföring för  Solmyr-
bäcken inom det representativa 
området Lappträsket i Råne  
älvs avrinningsområde. Här 
skulle linjär anpassning vara 
meningslös.  

 Fig.8.14. Anpassning av data till en enkel hyperbel. 
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I Fig. 8.15 har alkalinitet avsatts mot 
ANC, d.v.s. överskottet av starka baser 
över starka syror. Figuren visar tre 
linjer. Den med minsta lutningen är 
vanlig regression baserad på kvadrat-
summan av alkalinitet; den med största 
lutning är baserad på kvadratsumman 
av ANC. Den mellan dessa är 
kvadratsumman av kortaste avstånd 
mellan koordinatpunkt och 
regressions-linje. Denna kurva 
redovisar ett funktionssamband mellan  
variablerna. 

Fig. 8.15 Anpassning av alkalinitet till ANC.                 
               Vuoddasbäcken i samma område.    
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Appendix A 
 
Substans Formel Atomvikt Molvikt Ekv.vikt 
     
Aluminum Al 26.98 - - 
Aluminumhydroxid Al(OH)3   - 78.00 26.00 
Järn Fe 55.85 - - 
Ferrijon Fe3+   - 55.85 18.62 
Ferrojon Fe2+    - 55.85 27.93 
Fluor F 19.00 - - 
Fluoridjon F-   - 19.00 19.00 
Fosfor P 30.975 - - 
Fosforsyra H3PO4   - 97.999 - 
Divätefosfatjon H2PO4

-   - 96.991 96.991 
Monovätefosfatjon HPO4

2-   - 95.983 47.992 
Fosfatjon PO4

3-   - 94.975 31.658 
Väte H 1.008 - - 
Vätejon H+   - 1.008 1.008 
Vätgas H2    2.016 2.016 
Kalcium Ca 40.08 - - 
Kalciumjon Ca2+   - 40.08 20.04 
Kalciumkarbonat CaCO3   - 100.09 50.05 
Kalium K 39.100 - - 
Kaliumjon K+   - 39.100 39.100 
Kol C 12.011 - - 
Koldioxid CO2  - 44.011 - 
Kolsyra H2CO3   - 62.027 - 
Bikarbonatjon HCO3

-  - 61.019 61.019 
Karbonatjon CO3

2-  - 60.010 30.005 
Kisel Si 28.09 - - 
Kiseldioxid SiO2   60.09 - 
Kiselsyra H4SiO4  - 96.12 - 
Klor Cl 35.457 - - 
Kloridjon Cl-  - 35.457 35.457 
Magnesium Mg 24.32 - - 
Magnesiumjon Mg2+  - 24.32 12.16 
Magnesiumkarbonat MgCO3  - 84.33 42.17 
Mangan Mn 54.94 - - 
Mangan(II)jon Mn2+  - 54.94 27.47 
Mangandioxid MnO2  - 86.94 - 
Permanganatjon MnO4

-  - 118.94 118.94 
Natrium Na 22.991 - - 
Natriumjon Na+  - 22.991 22.991 
Kväve N 14.008 - - 
Kvävgas N2  - 28.016 - 
Ammoniak NH3  - 17.032 - 
Ammoniumjon NH4

+  - 18.040 18.040 
Nitratjon NO3

-  - 62.008 62.008 
Syre O 16.000 - - 
Syrgas O2  - 32.000 - 
Vatten H2O  - 18.016 - 
Svavel S 32.066 - - 
Svavelväte H2S  - 34.082 - 
Svaveldioxid SO2  - 64.066 - 
Svavelsyra H2SO4  - 98.082 - 
Sulfatjon SO4

2-   - 96.066 48.033 
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Appendix B 
 
 Kemisk  formel     Substansens  namn   ∆G°f  kcal mol

-1
  ∆H°f   kcal mol

-1
     Referens 

Al (c) Aluminum 0 0 1 
Al3+ Aluminumjon -119.5 - 2 
Al(OH)3(c) Gibbsit -277.0 -306.8 2 
AlO(OH) (c) Diaspor -221.2 -235.5 - 
Al(OH)2 

+ (aq)      Aluminum dihydroxid - - - 
C (c) Kol, grafit 0 0 1 
CO2 (g) Koldioxid,, gas  -94.2598 -94.1 1 
CO2 (aq)  Koldioxid i vattenlösning -92.31 -98.7 1 
H2CO3 (aq)  Kolsyra i vattenlösning -149.0 -167.0 1 
HCO3

- (aq) Bikarbonatjon -140.31 -165.2 1 
CO3

2- (aq) Karbonatjon -126.22 -161.6 1 
C6H12O6 (aq)   Glykos i vattenlösning -217.02 - 1 
Ca (c) Kalcium (metall) 0 0 1 
Ca2+ (aq)   Kalciumjon -132.18 -129.8 1 
CaCO3 (c)   Aragonit -269.53 -288.5 1 
CaCO3 (c) Kalcit  (Kalciumkarbonat) -269.89 -288.98 5 
CaMg(CO3)2 (c) Dolomit - - - 
CaSO4 (c) Anhydrit -315.56 -342.4 1 
CaSO4 2H2O  (c) Gips -429.19 -483.1 1 
Ca3(PO4)2 (c)  Kalciumfosfat -929.7 -986.2 1 
CaHPO4 (c) Kalciummonovätefosfat -401.5 -435.2 1 
Ca(H2PO4)2 (c) Kalciumdivätefosfat -672 -744.4 1 
CaF2 (c) Kalciunfluorid -280.08 -292.59 4 
Cl2 (g)  Klorgas 0 0 1 
Cl- (aq) Kloridjon -31.350 -40.0 1 
HCl (g) Klorvätegas -22.769 -22.1 1 
HCl (aq) Klorväte i vattenlösning -31.350 -40.0 1 
Fe © Järn 0 0 1 
Fe2+ (aq) Ferrojon  -20.30 -21.0 1 
Fe3+ Ferrijon -2.53 -11.4 1 
Fe(OH)2

+ (aq) Ferridihydeijon -106.2 - 1 
Fe(OH)2+ (aq) Ferrimonohydroxijon -55.91 -67.4 1 
Fe(OH)2 (c) Ferrohydroxid -115.57 -135.8 1 
FeCO3 (c) Siderit, ferrokarbonat -161.06 -178.0 1 
FeS (c) Troilit, ferrosulfid -22.32 -22.72 - 
FeS2 (c) Pyrit -39.84 -42.5 1 
Fe(OH)3 (c) Ferrihydroxid -166.0 -197.0 1 
FeO(OH) (c)                 Götit -117.0 - 2 
Fe2O3 (c) Hematit -177.7 -196.5 2 
Fe3O4 (c) Magnetit -242.4 -267.0 3 
H2 (g) Vätgas (Hydrogen) 0 0 1 
H+ (aq) Vätejon 0 0 1 
Mg /c) Magnesium 0 0 1 
Mg2+ (aq) Magnesiumjon -108.99 -110.3 2 
Mg(OH)2 (c) Brusit, Magnesiumhydroxid -199.5 -221.0 2 
MgCO3 (c) Magnesit -246.1 -266.1 3 
Mn (c) Mangan 0 0 1 
Mn2+ (aq) Manganjon -54.4 -53.3 1 
Mn3+ (c) Manganinjon -19.6 -27.0 1 
Mn(OH)2 (c) Pyrokroit  , Manganhydroxid -146.9 -166.9 1 
MnO (c) Manganoxid -86.8 -92.0 1 
Mn (c) Alabandit, Mangansulfid -53.3 - 1 
Mn(OH)3 (c) Manganinhydroxid -181.0 -212.0 1 
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Mn2O3 (c) Manganinseskvioxid -212.3 -232.1 1 
Mn3O4 (c) Hausmannit -306.0 - 1 
MnO2 (c) Pyrolucit -111.1 -124.5 3 
MnO4

- (aq) Permanganatjon -107.4 -129.7 1 
N2 (g) Kvävgas, Nitrogengas 0 0 1 
N2O (g) Dikväveoxid, Lustgas 24.76 19.5 1 
NO (g) Kväveoxid, Nitrogenoxid 20.719 21.6 1 
NO2 (g) Kvävedioxid, Nitrogendioxid 12.39 8.1 1 
NH3 (g) Ammoniakgas -3.976 -11.0 1 
NH3 (aq) Ammonik, löst i vatten -6.36 -19.3 1 
NH4

+ (aq) Ammoniumjon -19.0 -31.7 1 
O2 (g) Syrgas, Oxygengas 0 0 1 
H2O (l) Vatten som vätska -56.690 -68.32 1 
H2O (g) Vattenånga -54.635 -57.798 1 
OH- (aq) Hydroxyljon -37.595 -55.0 1 
P (c) Fosfor 0 0 1 
H3PO4 (aq) Fosforsyra -274.2 -308.2 1 
H2PO4

- (aq) Divätefosfatjon, Dihydrogenfosfatjon -271.3 -311.3 1 
HPO4

2- (aq) Monovätefosfatjon -261.5 -310.4 1 
PO4

3- (aq) Fosfatjon -245.1 -306.9 1 
K (c) Kalium 0 0 1 
K+ (aq) Kaliumjon -67.46 -60.2 2 
Si (c) Kisel 0 0 1 
SiO2 (c) Qvartz, Kiseldioxid -204.6 -217.6 2 
SiO2 (am) Kiseldioxid, amorf -203.3 - 2 
H4SiO4 (c) Kiselsyra, orto -312.5 -348.0 2 
Na (c) Natrium (metall) 0 0 1 
Na+ (aq) Natriumjon -62.589 -57.2 1 
NaCl (c) Natriumklorid, Koksalt -91.785 - 1 
Na2SO4 (c) Natriumsulfat -302.78 - 1 
S (c) Svavel 0 0 1 
SO2 (g) Svaveldioxid -71.79 -70.8 1 
SO3 (g) Svaveltrioxid -88.52 -94.5 1 
SO4

2- (aq) Sulfatjon -177.34 -216.9 1 
H2SO4 (aq) Svavelsyra i vattenlösning -177.34 -216.9 1 
H2S (g) Svavelväte i gasfas -7.892 -4.8 1 
H2S (aq) Svavelväte i vattenlösning -6.54 -9.4 1 
HS- (aq) Vätesulfidjon 3.01 -4.2 1 
S2- (aq) Sulfidjon 22.1 8.6 1 
 
Referenser 

 
År 

   

Latimer  1956   1 
Tardy & Garrels  1974   2 
Handa 1975   3 
Nordstrom & Jenne 1977   4 
Jacobson & Langm. 1974   5 
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Appendix C 
 

Fig. 3A. Stationsbeteckningar för nederbördskemi i den Nordiska regionen  
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                                                                        Tabell 3A 
                                 Typkoncentrationer i 1955 – 1979 data, mg/l 
Station Nummer          Cl       Na    NO3-N   SO4-S    NH4-N   Latitud Longitud 
         
Kiruna   2  0.35 0.25 0.08 0.63 0.03 67.9 20.5 
Arjeplog   3   0.43 0.23 0.08 0.82 0.08 66.0 17.9 
Röbäcksd.   5        0.57 0.44 .24 1.18 0.22 63.8 20.2 
Ultuna 12      0.60 0.34 0.28 1.44 0.32 59.8 17.7 
Erken 13  0.64 0.44 0.18 1.35 0.14 59.9 18.7 
Forshult 15  0.50 0.34 0.25 1.18 0.11 60.1 13.8 
Kvarntorp 16  0.71 0.46 0.34 1.64 0.49 59.2 15.4 
Flahult 21  0.85 0.57 0.25 1.11 0.20 57.7 14.1 
Plönninge 23  3.65 1.86 0.52 2.08 0.88 56.7 12.7 
Smedby 25  0.89 0.55 0.42 1.69 0.29 56.7 16.2 
Skurup 32  2.34 1.15 0.55 1.88 0.80 55.5 13.5 
Göteborg 38  5.78 2.99 0.64 2.88 0.67 57.7 12.0 
Stockholm 39  1.31 0.69 0.52 3.28 0.43 59.3 18.0 
Bohus-M. 40 12.73 7.98 0.64 2.32 0.39 58.2 11.4 
Ås 51  0.82 0.53 0.32 1.27 0.35 59.7 10.8 
Lista 53 16.59 9.73 0.41 2.16 0.31 58.1   6.6 
Tana 54  5.78 3.54 0.13 1.29 0.10 70.4 28.2 
Trysil 59  0.28 0.18 0.20 0.97 0.20 61.3 12.2 
Kise 60  0.28 0.16 0.25 1.00 0.22 60.8 10.8 
Kauhava 63  0.53 0.25 0.21 1.37 0.15 63.1 23.1 
Kuopio 64  0.43 0.18 0.11 1.20 0.11 63.0 27.7 
Jyväskylä 65  0.14 0.16 0.13 1.12 0.22 62.4 25.7 
Tvärminne 66  1.31 0.76 0.34 1.79 0.15 59.9 23.2 
Sodankylä 67  0.43 0.28 0.10 1.09 0.10 67.4 26.6 
Punkaharj. 68  0.35 0.16 0.15 1.29 0.13 61.8 29.3 
Ödum 69  3.79 2.37 0.45 2.14 0.83 56.3 10.1 
Askov 70  4.89 2.62 0.48 2.06 0.87 55.5   9.1 
Tystofte 71  3.65 2.55 0.59 2.58 0.97 55.2 11.3 
Rjupnahed 49  1.74 5.13 3.03 0.49 3.03 64.1 -21.9 
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