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Abstract 
Substance Transport in Tomtaån Catchment Area – Impact of Hovgården 
Waste Facility and Diffuse Sources 
Elias Bäckström & Stephanie Nyström 
 
The chemistry of a stream is the result of different transport routes  
of the precipitation and the processes it undergoes in the catchment area to the 
stream. The transport route can involve natural processes in the ground, called 
diffuse sources, or some more anthropogenic sources titled point sources. In the 
stream, this chemistry is affected by dilution and different sources and sinks of 
substances. From Hovgårdens waste facility, a point source situated in Tomtaåns 
water catchment (20 km NE of Uppsala), waste water is released in the nearby 
Hovgårdsbäcken stream, bringing various metals, salts and nutrient salts. This is 
then transported to Lissån stream and further on to Tomtaån stream. Before 
connecting to Lissån, Tomtaån flows through a rural landscape without known larger 
point sources. 

This project has two purposes, one is to investigate if substance concentrations in 
the water changes on its transport along Hovgårdsbäcken, Lissån and Tomtaån 
streams and why. The other is to determine whether the mass transport from 
Tomtaån stream is significant for the water chemistry compared to Lissån stream. 
This project is based on substance concentrations measured by Uppsala Vatten AB 
from 2009-2014 and the writers’ own measurements from spring of 2016. The 
substances concerned in this project are N-tot, P-tot, NH4+, PO43-, Fe, SO42-, NO3-. 
The samplings made by Uppsala Vatten AB does not include Tomtaån upstream the 
inflow from Lissån. To obtain the size of the mass transport of Tomtaån, modelled 
substance concentrations along with surface types from GIS have been used. A 
mass balance was then calculated. The reliability of these values are then discussed. 
The own measurements included discharge measurements and water sampling to 
carry out analysis of pH, alkalinity as well as anions Cl-, SO42- and NO3-. 

The results showed that for Fe, P-tot and PO43- , the values were peaking after the 
inflow of Lissån to Tomtaån, meaning that these ones come in higher values from 
Tomtaån than Hovgården. N-tot, NH4+ and SO42- decrease in concentration along the 
transport which indicates the opposite for Fe, P-tot and PO43-. The mass transport 
calculated with the modelled values indicates an absurd deficit, which brings the 
conclusion that these are not reliable.  
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Sammanfattning 
Ämnestransport i Tomtaåns avrinningsområde – Inverkan av Hovgårdens 
avfallsanläggning och diffusa utsläpp 
Elias Bäckström & Stephanie Nyström 
 
Ett vattendrags kemi är ett resultat av nederbördens olika transportvägar och dess 
processer i avrinningsområdet. Transportvägen kan innefatta naturliga processer i 
mark, så kallade diffusa utsläpp, och mer antropogena källor som har en bestämd 
utsläppspunkt, vilka benämns som punktkällor. Väl i vattendraget påverkar 
utspädning, källor och sänkor ämnenas halter. Från Hovgårdens avfallsanläggning, 
en punktkälla som ligger i Tomtaåns avrinningsområde (2 mil nordost om Uppsala), 
rinner avfallsvatten ut i den närliggande Hovgårdsbäcken med en rad olika typer av 
metaller, salter och närsalter. Detta transporteras vidare till Lissån vars flöde går ihop 
med Tomtaån. Tomtaån rinner innan sammanflöde med Lissån genom ett 
jordbrukslandskap utan större kända punktkällor men där diffusa utsläppskällor 
kommer till uttryck. 

Projektet har två syften, det ena är att undersöka om ämneshalterna i vattnet på 
sin transport längsmed Hovgårdsbäcken, Lissån och Tomtaån förändras och varför. 
Det andra är att slå fast om masstransporten från Tomtaån är betydande för 
vattenkemin jämfört med Lissån. Till grund för projektet ligger ämneshalter tagna vid 
olika punkter av Uppsala Vatten AB år 2009-2014 respektive prover tagna av 
författarna våren 2016. Ämnen som ligger i fokus är; N-tot, P-tot, NH4+, PO43-, Fe, 
SO42-, NO3-. Uppsala Vattens provtagningar innefattar inte Tomtaån uppströms. För 
att få fram storleken på Tomtaåns masstransport, har istället schablonvärden och 
markanvändningsareor tagna ur GIS använts. Med dessa schablonvärden och de 
empiriskt uppmätta halterna från Uppsala Vatten har massbalansberäkningen sedan 
gjorts. Vi kommer föra en diskussion om denna metod var tillförlitlig eller ej. Av 
författarna mättes vattenföring och vattenprover togs, vilka analyserades för pH och 
alkalinitet såväl som anjonerna: Cl-, SO42- och NO3-. 

Resultatet visade att ämneshalterna för Fe, P-tot och PO43- var högst efter Lissåns 
inflöde med Tomtaån. Vilken betyder att vattenkemin påverkas mer av Tomtaån än 
Hovgården. Resterande ämnen minskar i halt längsmed transporten, Hovgården 
bidrar med högst ämneshalt och Tomtaån påverkar vattenkemin genom utspädning. 
Masstransporten beräknad med schablonvärden indikerar ett massivt orimligt 
underskott, bedömningen är att schablonhalter ej är tillförlitliga. 

 
Nyckelord: Ämneshalter, masstransport, vattenföring, haltförändring, 
avfallsanläggning 
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1. Inledning
Nederbörd når vattendraget på tre olika sätt, genom regn rakt ner i vattendraget, 
genom avrinning längsmed marken eller genom perkolation ner i marken vilket 
senare strömmar ut till vattendraget som mark- och grundvatten. Den kemiska 
sammansättningen för vart och ett av dessa olika typer av tillrunnet vatten varierar då 
den är präglad av olika processer. Vattendragets vattenkemi är ett resultat av 
förhållandet mellan dessa tre olika typer och deras olika sammansättning. I 
vattendraget sker även en variation av sammansättningen över tid, främst på grund 
av storleksförändringar i delflöden, men även variationen i torrdepositionens och 
nederbördens sammansättning, och biologisk aktivitet som styrs av bland annat 
temperaturväxlingar. Sammansättningen längsmed vattendraget vid en viss tidpunkt 
visar också på variation. Denna variation beror på den längre färden grundvatten har 
till utströmningsområdet ju längre nedströms i vattendraget man befinner sig, 
karaktärsvariation hos utströmningsområden längsmed vattendraget och biologisk 
aktivitet i draget (Grip & Rhode 2009, s. 118). Delar inom avrinningsområdet som 
ligger längre ifrån själva utströmningsplatserna, till exempel inströmningsområdena, 
kan i vissa perioder då grundvattenytan är låg och nederbörden är liten, sakna 
koppling till vattendraget. De markprocesser som bildas där, är alltså mindre viktiga 
än de markprocesser som uppstår i utrinningsområdena och ligger intill vattendraget 
för den kemiska sammansättningen, trots att dessa kan vara betydligt mer 
begränsade än de processer som sker på avstånd. Olika ämnen påverkas också 
olika av detta (Bertills et al. 2000).  

Projektet har två syften. Båda rör ämnestransport, och de ämnen som ligger i 
fokus är; N-tot, P-tot, NH4+, PO43-, Fe, SO42- och NO3-. Till grund för projektet ligger 
data utifrån vattenprover tagna vid olika punkter av Uppsala Vatten AB år 2009-2014 
respektive prover tagna av författarna våren 2016. Vid författarnas 
provtagningspunkter har även vattenföring mätts. Det ena syftet är att undersöka om 
ämneshalterna i vattnet på sin transport längsmed Hovgårdsbäcken, Lissån och 
Tomtaån till utloppet i Funbosjön förändras och varför. Det andra syftet är att slå fast 
om masstransporten från Tomtaån är betydande för vattenkemin nedströms inflödet 
med Lissån, detta kommer uppnås med hjälp av massbalansberäkningar baserat på 
markanvändningsareor tagna ur GIS och schablonvärden för ämnen i dessa 
markanvändningar. 

2. Bakgrund
I detta kapitel ges en områdesbeskrivning samt information kring de ämnen och 
parametrar som har undersökts inom ramarna för projektet. Områdesbeskrivningen 
tar upp vilken typ av miljö Tomtaåns avrinningsområde befinner sig i, för att ge en 
förståelse för vilka diffusa utsläpp och processer som kan uppstå. De mest kända 
punktkällorna beskrivs även mer ingående där läsaren får en inblick i vilka ämnen 
som kan förväntas komma från dessa. För att ge en förutsättning att följa 
diskussionen för ämnen och parametrar ges en relevant beskrivning av dessa i delen 
om Ämneskällor och ämnessänkor i vatten. 

2.1 Områdesbeskrivning 
Projektet berör ett avrinningsområde (AROID 664440–161435) vars uttömningspunkt 
är i Funbosjön, ca 2 mil nordost om Uppsala (Figur 1). I GIS har detta sedan delats 
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upp i mindre delavrinningsområden definierade utifrån olika provpunkter, vilket 
beskrivs i GIS-avsnittet. Hela avrinningsområdet utgörs av typisk lantmiljö; med lite 
bebyggelse, och relativt mycket jordbruksmark (lera) och skog (barrskog). I Uppsala 
med omnejd återfinns kalkrika jordar (Wastenson et al. 2002, s. 118) och 46 % av 
åkerarealen i Uppsala Län är mellanstyv lera (Berglund 1979). I området går riksväg 
288. Vattendraget som rinner ut i Funbosjön heter Tomtaån, vilken har ett tillflöde 2,5 
km uppströms från nordväst, som heter Lissån. Längre uppströms rinner Lissån förbi 
Grän bergtäkt, vattnet har även ett tillrinnande vatten som kommer från Rörken 
motorstadion. Vattendraget Hovgårdsbäcken rinner förbi och tar emot vatten från 
Hovgårdens avfallsanläggning innan den rinner ut i Lissån. Flödet i Hovgårdsbäcken 
och Lissån är litet, och under sommarmånaderna är flödet mycket lågt.

Figur 1. Karta över området för hela Tomtaåns avrinningsområde i blå med de tre 
delområden som behandlas i rapporten, Lissåns avrinningsområde (L2) i röd, 
Hovgårdsbäckens avrinningsområde (A2) i grå och Tomtaån uppströms avrinningsområde 
(E4) i lila. Provpunkterna för egna mätningar är markerade med blå färg och Uppsala Vattens 
provpunkter markerade med grön färg. © Lantmäteriet I2014/00601. 
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2.1.1 Hovgårdens avfallsanläggning 
Sedan 1971 har Hovgårdens avfallsanläggning tagit emot avfall från bland annat 
Uppsala kommun. Idag finns det på områdets 58 ha två deponier (Andersson 20161), 
två slamceller, en återvinningscentral för privatpersoner, ett reningsverk för lakvatten, 
sex hårdgjorda ytor för sortering och mellanlager av avfall samt hantering av kompost 
och kompostjord. Det avfall som Hovgården hanterar består av under 2014 till största 
delen askor (103 000 ton), följt av grovt bygg- och träavfall (33 200 ton) och rötat 
material (21 400 ton) (Uppsala vatten AB 2014). Det uppstår en mängd lakvatten då 
regn infiltrerar deponierna och drar med sig olika ämnen. Detta leds via tre 
delströmmar till det lokala reningsverket där det behandlas mekaniskt med luftning 
för fällning av järn och sedan biologiskt genom nitrifikation. Uppehållstiden i biosteget 
är 7 timmar därefter pumpas det vidare till en sedimenteringsdamm. Efter 
sedimenteringen går vattnet genom två parallellkopplade poleringsdammar och 
vidare ut i en luftad damm som syresätter vattnet innan recipient, uppehållstiden i 
dammarna är cirka nio dygn (Andersson 20161). Provpunkt A1 ligger precis nedanför 
utsläppspunkten innan det leds vidare ut i Hovgårdsbäcken och provpunkt A2 (läs 
vidare för provpunktsförklaring). Trots reningen medför avfallsvattnet transport av en 
rad olika typer av metaller och närsalter, framförallt innehåller lakvattnet förhöjda 
värden av organiskt material, kväve, klorid, sulfat och vissa metaller i jämförelse med 
opåverkat vatten uppströms anläggningen, enligt miljörapporten från Uppsala vatten 
som skrevs 2014. 

2.1.2 Bergkross och motorstadion 
På Rörkens motorstadion bedrivs verksamheter som enduro, offroadbil, karting, 
motocross och radiostyrd bilsport. Verksamheten genomdrev ett miljöarbete under 
2005 och 2006 som resulterade i en MKV och godkänt fortsatt verksamhet från 
länsstyrelsen samt ett miljöcertifierande enligt SVEMO:s regler. Åtaganden inom 
miljöarbetet bedrivs genom att rengöring av fordon, påfyllning av olja och tvättning 
endast får ske på särskild plats där oljeavskiljare och slamavskiljare finns. De 
potentiella risker som MKV:n visar på är: spill av olja, bensin, fett, bromsvätskor och 
rengöringsmedel. Vid fordonsrengöring anser man att vattnet därifrån brukar kunna 
innehålla något förhöjda halter av metall. Olje- och slamavskiljaren har sitt utlopp i ett 
närbeläget dike som vid höga flöden eller då avskiljarna inte tömts kan föra 
föroreningar från dessa till Lissån (SWECO 2005). Enligt utredning gjord 2003 som 
följer som bilaga till "Recipientstatus i Lissån/Tomtaån och Funbosjön" och 
utredningen kring MKV för Rörkens motorstadion så framgår dock inte något om att 
motorstadion skulle bidra med några förhöjda halter till Lissån.  

Bergtäkten i Grän som ligger i Lissåns avrinningsområde har varit igång sedan 
slutet av 1990-talet. Där bröts vid tiden innan 2014 cirka 300 000 ton/år 
(Länsstyrelsen 2014). Brytområdet var 2010 cirka 23 ha men har idag ökats till 28 ha. 
Schaktbottennivå låg på + 23 m (ibid.). Täkten bedrivs av Svevia AB och i den 
ansökan för fortsatt utökad verksamhet från 2014 så beskriver de att "vatten från 
täktområdet är förorenat med kväve från sprängämnet. Om haverier sker kan även 
olja följa med vattnet." 

1 Henny Andersson Utredningsingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, 2016-03-29 
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2.1.3 Provtagningspunkter 
Provtagningspunkter som behandlats i arbetet redovisas nedan. E1-E5 representerar 
de egna provpunkterna, och A1, A2, L1, L2 och A3 representerar Uppsala Vattens 
(Figur 1). 

• E1 Hovgårdsbäcken innan inflöde med Lissån
• E2 Lissån uppströms inflöde med Hovgårdsbäcken
• E3 Lissån nedströms Hovgårdsbäcken, uppströms inflöde med

Tomtaån 
• E4 Tomtaån uppströms inflöde med Lissån
• E5 Tomtaån då alla bäckar är samman
• A1  Hovgårdens avfallsanläggnings avrinningsvatten efter reningsverket

innan Hovgårdsbäcken 
• A2   Hovgårdsbäcken cirka 50 meter nedströms A1, vid ett V-överfall
• L1  är i stort samma punkt som provpunkt E1, det vill säga Lissån innan

sammanflödet med Hovgårdsbäcken 
• L2  Lissån nedströms Hovgårdsbäckens inflöde (längre uppströms än E3)
• A3  Tomtaån ca 800 m nedströms inflöde från Lissån

Figur 2. Hovgårdsbäcken uppströms och vid provpunkt A2, juli 2008 och 29 mars 2016. V-
överfallet innan A2 syns i vänster bild, och delvis i höger bild där även överfallet syns. 
Fotograf: t.v. Eleonora Barck Holst, t.h. Stephanie Nyström. 

Hovgårdsbäcken (Figur 2, 3) rinner till en början genom småkuperad skog och 
våtmark, innan den stryker längsmed kanten av Hovgårdens avfallsanläggning. 
Vattnet passerar en skjutbana och tar sig sedan ut på åkermark där vattnet leds en 
sträcka under marken, i samband med detta går den under riksväg 288. Karaktären 
för vattendraget efter Hovgårdsanläggningen är grävt dike i låglänt terräng. Mellan 
provpunkt A1 och A2 finns en sträcka där extrema mängder vass och kaveldun tycks 
växa (Figur 2). Denna sträcka muddras då och då, bland annat hösten 2009 (Barck-
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Holst 20162) samt vintern 2015 (Andersson 20163). Provpunkt A2 består av ett 
överfall (Figur 2). Nere vid inflödet till Lissån och provpunkt E1 (Figur 3) råder även 
här stor växtlighet av vass och kaveldun. 

Figur 3. Hovgårdsbäcken vid provpunkt E1 med blick nedströms mot inflödet till Lissån, 14 
april 2016. Fotograf: Elias Bäckström. 

Figur 4. Lissån vid provpunkt L1 och E2 med blick uppströms, 14 april 2016. Fotograf: Elias 
Bäckström.  

Lissån uppströms L1 (Figur 4) rinner genom skog, åkermark, annan öppen mark och 
alldeles längsmed kanten av Rörken motorstadion. Från Rörken motorstadion rinner 
ett dike som ansluter till Lissån. I dess avrinningsområde återfinns dessutom 
våtmarker, bebyggelse och Grän bergtäkt. Karaktärsdrag för denna del av Lissån är 
grävt dike i flack terräng med mycket gräs på botten och kanterna. Lissån efter 
inflödet av Hovgårdsbäcken karaktäriseras av ett mer dynamiskt flöde då 

2 Eleonora Barck-Holst Uppsala Vatten och Avfall AB, 2016-05-19 
3 Henny Andersson Utredningsingenjör, Uppsala Vatten och Avfall AB, 2016-03-29 
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nivåskillnaderna blir större vilket genererar små forsar. Vid närmande av inflödet med 
Tomtaån planar vattendraget ut och meandring uppkommer. Växtlighet längsmed 
fåran i sker form av klibbal och kaveldun (Figur 5). 

Figur 5. Lissån vid provpunkt E3 med blick nedströms, 14 april 2016. Fotograf: Elias 
Bäckström. 

Tomtaåns huvudfåra rinner innan inflöde med Lissån genom mestadels låglänt 
åkermark (Figur 1). Biflödena kommer från skogsmark med inslag av våtmark och 
annan öppen mark. Viss bebyggelse finns i området och vattendraget passerar under 
riksväg 288. Den sista delen av vattendraget innan inflöde med Lissån är 
meandrande sumpmark med mycket växtlighet i form av vass, kaveldun och gräs 
(Figur 6). Denna miljö fortgår även efter inflödet av Lissån ända ner till provpunkt E5 
där karaktären förändras. Vid provpunkt E5 är vattendraget utdikat och väldigt rakt 
utan växtlighet på kanterna (Figur 7). Enligt kartan (Figur A1) fortsätter Tomtaån fram 
till provpunkt A3 att vara väldigt rak i sin karaktär. 

Figur 6. Tomtaån vid provpunkt E4 med blick uppströms, 23 mars 2016. Fotograf: Elias 
Bäckström. 
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Figur 7. Tomtaån vid provpunkt E5 med blick uppströms, 14 april 2016. Fotograf: Stephanie 
Nyström. 

2.2 Ämneskällor och ämnessänkor i vatten 
Olika ämnen tillförs vattendraget från flertalet olika källor som kan delas upp i två 
större klasser; diffusa utsläpp och punktkällor. De diffusa utsläppen är sådana som är 
svåra att mäta och inte direkt sker vid en bestämd punkt utan över ett större område 
och i förhållandevis små halter. Dessa kan vara helt naturliga och sker på grund av 
vittring och urlakning av berg och jord i skogsmark och jordbrukslandskap, samt på 
grund av tillförsel via nederbörd och torrt atmosfäriskt nedfall. Dessa påverkas av: 
jordart, berggrund, typ av gödsel, gröda, vegetationstäckning, markens lutning, 
klimat, nederbördens intensitet, surt regn och atmosfäriska utsläpp 
(Vattenmyndigheterna, 2016a) (Jansson & Broberg 1981). Som exempel styrs 
fosfortransport från skogsmark av skogsbruksmetoder. Kalhyggen ökar urlakningen 
och herbicidanvändning och hyggesplöjning likaså i och med ökad avrinning och 
erosion (ibid.). 

Punktkällorna är källor som har en tydlig och bestämt punkt där utsläppet sker, till 
exempel en fabrik eller enskilt avlopp, vilken skala som används vid analysen av 
punktkällan bestämmer hur stor den kan vara för att tas i beaktande 
(Vattenmyndigheterna, 2016a). I denna rapport kommer punktkällor som enskilda 
avlopp tas med i beräkningarna, andra större punktkällor som finns i området är; 
avfallsanläggning, motorstadion samt en bergkross. 

2.2.1 Samband masstransport, halter och utspädning 
Masstransport definieras som produkt av ämneshalt och vattenföring vid en punkt 
och anges i massa per tid (kg/s). När halten är konstant vid en provpunkt men 
vattenföringen ökar så kommer masstransporten öka vid den punkten. Masstransport 
är alltså den faktiska mängden ämne som transporteras förbi en punkt längsmed 
vattenflödet.  

Klorid antas i denna rapport enbart påverkas av utspädning (se kap 2.2.5). Detta 
beror på att Hovgårdens avfallsvatten som rinner till längst uppströms innehåller 
väldigt höga halter (upp mot 2600 mg/L, se bilaga 3) medan allt naturvatten kan 
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antas ha liknande Cl-- halt (exempelvis 92mg/L, se bilaga 3). Vilket innebär för varje 
vattendrag som rinner till så späds ämnet ut. Om Hovgården hade släppt ut naturliga 
halter hade alltså kurvan kunna förväntas vara rak. De ämnen som följer klorids 
haltkurva har alltså en halt i naturvattnet som för alla tillrinnande vattendrag håller sig 
inom samma intervall. Denna jämna halt för alla vattendrag uppstår genom ett jämt 
tillflöde över hela avrinningsområdet som de diffusa utsläppen genererar. Då en 
större förändring sker i halten kommer detta synas genom att dess kurva går ovan 
eller under Cl-- kurvan. De ämnen vars kurva avviker från Cl- -kurvan har en ojämn 
halttillförsel vilket uppstår vid upptag eller tillskott punktvis i de olika vattendragen. 
Vilken typ av sänka och på vilket sätt tillskottet kan ske är beroende av ämne och 
diskuteras djupare (ämne för ämne längre fram i diskussionen). 

2.2.2 Kväve 
Kväve räknas som essentiellt makronäringsämne vilket betyder att organismerna har 
ett stort behov av ämnet för sin överlevnad, däremot finns alltid ett övre tröskelvärde 
där giftverkan kan uppstå (Eriksson et al. 2011, s. 252). Kväve ingår bland annat i 
DNA, RNA och klorofyllmolekylen. Ämnet har en komplicerad cykel med många olika 
kemiska former inkluderad gas, oorganisk, samt organiskform där bakterier spelar en 
central roll i omvandlingarna. Kväve är oftast det näringsämne som är den 
begränsande faktorn vid primärproduktion i havsmiljö (a.a., s. 293). 
Förekomstformer av kväve i vatten 
De oorganiska formerna av kväve; nitrat, ammonium och nitrit existerar i vattenfasen 
som lösning. Detta gör även kvävgas och lösliga organiska föreningar. Kväve kan 
även befinna sig i vatten som organiska partiklar. De oorganiska formerna bildas med 
hjälp av mikroorganismer som omsätter organiskt material till oorganiskt genom 
mineraliseringsprocesser (a.a., s. 270). Denna studie omfattar kväve i formerna; N-tot 
(totalkväve) och NH4+ (ammoniumkväve) och NO3- (nitrat). Där totalkväve innefattar 
ammonium, nitrat och organiskt bundet kväve samt nitrit (Havs- och 
vattenmyndigheten 2016b). 

Kväve tillförs vattendraget naturligt dels genom de diffusa källorna vittring och 
urlakning och nedfall från luften. Största källan (2009) är dock från jordbruket, vilket 
räknas som en diffuskälla men den är antropogen och står för nära 45 % av 
utsläppet. Näst största antropogena källan är reningsverk (Naturvårdsverket 2014), 
dessa är dock punktkällor och för vissa områden finns inte detta utsläpp, medan 
andra områden kan drabbas hårt av deras utsläpp. I lerjordar så som 
odlingsmarkerna i Uppsalaområdet, kan NH4+ bindas till markens negativa laddning 
och på så sätt fixeras där, vilket begränsar urlakningen av ämnet. Nitrat har svårt att 
binda till jorden och är därför riskerad att lakas ur om tillförseln är stor och 
koncentrationen i marken för hög (Eriksson et al. 2011, s.278)   

När syrerika förhållanden råder i systemet kring ammonium kan jonen oxideras till 
nitrat, detta kallas nitrifikation och vid mindre syrerikt förhållande kan nitratet 
förbrukas och kvävet avgå som lustgas (N2O) eller kävgas (N2), den senare 
processen utgör en så kallad denitrifikation. Hela processen från nitrifikation till 
denitrifikation genomförs antropogent i biosteget i reningsverk (Uppsala Vatten 
Kungsängsverket), men sker även naturligt vid rådande förhållanden. Processen 
påverkas av syretillgång, nitrattillgång och temperatur (gynnas av höga temperaturer) 
samt tillgängliga bakterier och neutralt pH (ibid. ). Detta är en del av den så kallade 
kväverententionen (kväveavskiljningen) och består till stora delar av denitrifikation 
och sedimentation och är svår att mäta (Arrheimer & Pers 2007) vilket leder till att 



   

9 
 

kvävet inte längre bidrar till övergödning i vattendrag och sjöar då det försvinner ut i 
atmosfären eller till botten som sediment. Denitrifikationen påverkas av syretillgång 
(ökas med lågt syre), nitrattillgången och temperaturen (gynnas av höga 
temperaturer) samt tillgängliga bakterier och neutralt pH (Eriksson et al. 2011, s. 274-
275). Där vattnet ansamlas eller rör sig långsamt som i våtmarker, sjöar och 
vattendrag gynnas processen (Arrheimer & Pers 2007). "Den bästa miljön för 
denitrifikation kan därför tänkas vara ett svagt strömmande vatten, där nitrat 
kontinuerligt förs till bottnarna. Vattenflödet får dock inte vara större än att en 
omfattande sedimentation av organiskt material kan ske." (Lindkvist 1993). 

Det partikulära kvävet i vattnet är den delen som kan sedimentera till botten, detta 
utgör en mindre del av retentionen. Det kvävet som växter kan ta upp är det 
oorganiska, (ammonium och nitrat) och kan således utgöra en sänka för dessa 
ämnen (Petersson 2006). Denna process agerar därmed främst på sommaren under 
tillväxtperioden, knappt under vintern och på hösten sker den omvända processen då 
växterna bryts ner och istället tillför kväve till omgivningen. För att växtupptaget ska 
fungera som källa till kväveavskiljning behöver de tas bort efter sommaren, innan 
nedbrytning sker. Däremot är de viktiga som energikälla och habitat för de 
mikroorganismer som bedriver denitrifikationen (Hidås u.å.). 

2.2.3 Sulfat 
Svavlets cykel har många likheter med kvävets, båda förekommer till exempel i 
många olika former: gas, oorganisk och organisk och flera olika oxidationstillstånd. 
Liksom för kvävet så bestäms formen svavel antar på redoxpotentialen i systemet, 
dessa styrs till stor del av mikroorganismer men även av kemiska processer. Ämnet 
är ett essentiellt makronäringsämne som behövs för växters fotosyntes. I marken 
förekommer svavel i formen sulfat, det är främst bundet till olika organiska material 
men även adsorberat till mineral, det finns även i förening som mineral. Sulfat är den 
formen av svavel som är mest löslighetsbenägen och förekommer därför löst i vatten, 
där riktigt höga halter förekommer i områden med sura sulfatjordar som till exempel 
gyttja (Eriksson et al. 2011, s.280). Sulfat tas lätt upp av växter (Brady & Weil 1999 s. 
527). 
Sulfatkällor till vattendraget  
Sulfat når vattendraget med ytavrinning och grundvatten då det medförs som 
nedbrutet organiskt material samt vittringsprodukt. Sulfat tillförs även vattendraget 
som atmosfäriskt nedfall vilket består till största delen antropogent bildat svavel. 
Detta bildas vid förbränning av kolväten (SMHI 2016c), som i atmosfären omvandlas 
från svaveldioxid till svavelsyra. Denna syra reagerar med vatten och bildar genom 
oxidation en sulfatjon och en oxoniumjon i lösning (1) (SkolVision 2016); 

 
H2SO4 + 2 H2O → SO42- + H3O+    (1) 

 
Oxoniumjonen bidrar till att sänka pH för nederbörden, så kallat surt regn, medan 
sulfatjonen fungerar som näring till växter.  

Det organiska svavlet kan brytas ner av mikroorganismer och bli oorganiskt 
(mineralisering), resultatet är oftast sulfat. I tempererade och humida områden som 
till exempel Sverige finns 90-98% av allt svavel bundet organiskt (Brady & Weil 1999, 
s.525–531). Då svavlet är bundet till kol som i aminosyror så ser mineraliseringen ut 
som följer; 
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Organiskt svavel → H2S + 2O2 → SO42- + 2H+ (2) 

Denna process (2) är starkt beroende av årstid då mikroorganismernas aktivitet och 
antal varierar med temperatur (gynnas av höga temperaturer). Vilket gör att 
tillgången på sulfat i markvatten genom denna process bidrar till årstidsvariation 
(Brady & Weil 1999, s 531). Sulfat finns lagrat i marken genom dess förmåga till 
adsorption till mineral. Genom nedfallet från atmosfären eller vittringen så sker en 
ackumulering i mark. Mängden sulfat som finns i lösning i markvattnet och den 
mängd som finns adsorberad på mineral är i jämvikt. Då nedfallet från atmosfären 
ökade under 1970-1980 talet, så ökade sulfat i lösning och likaså det adsorberade 
sulfatet (Bertills et al. 2000). Sedan 2000 så har sulfatnedfallet minskat kraftigt (40 -
80 %) (Miljömål 2016) vilket lett till urlakning av ackumulerat sulfat, då det vid 
minskad deposition binds baskatjoner till mineralen istället för sulfat. Detta leder till 
att en viss brist har börjat uppträda i marker (Båth 2003). Då sulfat adsorberas 
konsumeras även en vätejon vilket leder till högre pH i systemet, således avges en 
vätejon då sulfat desorberas. Sulfatförrådet är alltså även ett buffertsystem mot 
försurning (Bertills et al. 2000). I Uppsala län neutraliseras även det sura nedfallet av 
den kalkrika berggrund och jordmån som finns vilket gör att nedfallet i denna region 
inte utgör någon risk för försurning av marker och vatten med dess växter och djur 
(Miljömål 2016).  

Sulfatsänkor i vattendraget 
När sulfat nått vattendraget sker vissa processer som reducerar halten. De som har 
störst påverkan på sulfat är oxidation och reduktion vilket ger sulfatet ett nytt 
oxidationstillstånd sulfit (oxidation). Immobilitet av sulfat är främst en process som 
sker i markprofilen, men fungerar där som en sänka för ämnet vilket bidrar till att en 
mindre mängd når vattendraget. Vid immobilisering omvandlas oorganiskt material till 
organiskt, det vill säga motsatsen till mineralisering. Sulfat immobiliseras när energi 
tillförs i form av organiskt material med låg C/S kvot, då bildas till exempel sulfat 
estrar (R-O-SO4). Detta genomförs av mikroorganismerna och när deras aktivitet 
avtar med den tillförda energin återgår det immobiliserade sulfaten till sitt oorganiska 
läge (Brady & Weil 1999). Under den immobiliserade fasen försvinner alltså lösligt 
svavel och kan inte tillföras vattendraget. 

Reduktion av sulfat är en process som sker när miljön är syrefri, till exempel på 
bottnar i sjöar och våtmarker samt vissa vattendrag. Då behöver mikroorganismer 
använda syret i sulfatjonen för att bryta ner det organiska materialet (ibid.). Om 
förhållandena är rätt så kan sulfiden (S2-) binda med Fe2+ eller Mn2+ och fälls ut som 
järnsulfid och mangansulfid. Sulfiden kan även bilda gas (vätesulfid) och avgår till 
atmosfären med en karaktäristisk lukt av ruttet ägg. Till exempel sker detta i 
syrefattiga miljöer med mycket organiskt material som i diverse våtmarker. 

2.2.4 Fosfor 
Naturlig tillgång på fosfor i sötvatten är väldigt begränsad, och ämnet förekommer i 
naturen till störst del som fosfat (PO43-). Det finns ingen stabil gasform av fosfor, och i 
atmosfären är det adsorberat till partiklar eller löst i vattendroppar. Nukleinsyrorna 
RNA och DNA, vitaminer, fosfolipider och energirika föreningar som ADP och ATP 
innehåller alla fosfor. Vid överskott på fosfor kan organismers upptag övergå det som 
för stunden behövs och lagra det i cellerna (Jansson & Broberg 1981). Fosfor binds 
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ofta i anjonform som komplex eller snabbutfällda svårlösliga föreningar (Eriksson et 
al. 2011, s. 162).  
Olika former av fosfor 
Den främsta förekomsten av fosfor i mark är i primära och sekundära mineral och 
organiskt material, och kräver vittring respektive mineralisering av mikroorganismer 
för att bli mobilt och tillgängligt för andra organismer (Eriksson et al. 2011). 

Ytkomplexen som fosfat bildar är bland annat tillsammans med Fe3+ genom 
ligandbyte med OH2-gruppen på metallens oxidyta. Detta gynnas av lågt pH då det 
förstärker den positiva laddningen och därmed bindningsstyrkan på partikelytan. 
Fosfaten kan frigöras igen i och med ligandbyte med t.ex. OH- (ibid.).  

Ytterligare förekomster är bildning och utfällning av svårlösliga föreningar med 
Fe3+. För detta krävs att katjonen finns löst i marken och att pH < 3-4 (ibid.). I 
reducerade förhållanden kan inte fällning bildas med Fe då Fe2+ ogärna reagerar 
med fosfat, vilket betyder att Fe-fällningar kan börja lösas upp under dessa 
förhållanden (Jansson & Broberg 1981). I kalkrik torr jord bildas föreningar med fosfat 
och Ca2+. Vid neutralt pH bildas då mer lösliga kalciumfosfater, och vid högt pH 
bildas svårlösliga kalciumfosfater. Fosfat är till följd av ovan nämnda förhållanden 
som mest tillgängligt för växter vid pH 6-7 eftersom då är enbart lättlösliga 
kalciumfosfater förekommer och Fe3+ är vid löslighetsminimum och kan inte bilda 
svårlösliga föreningar i någon större grad (Eriksson et al. 2011). Organiskt material 
kan göra fosforn mer rörlig genom att dess organiska syror kan tränga bort fosfaten 
från föreningar med bland annat Al3+(Eriksson et al. 2011, s. 266). 

I marklösning återfinns låg i koncentration av H2PO4- och HPO42-, vilken är än 
lägre i skogsmark än i åkermark (a.a., s. 261). Dessa fosfatformer är de dominerande 
i pH 6-8, och vid högre pH dominerar PO43-. Detta pH-förhållande gäller lösningar i 
allt vatten (Jansson & Broberg 1981). I marklösning återfinns dessutom partikulär P 
(Eriksson et al. 2011).  

I sjövatten är den mesta fosforn bunden till partiklar, och då på följande sätt: 

• Oorganiskt partikulärt fosformaterial och kolloider, t.ex. järn- och
aluminiumfosfatutfällningar eller kalciumfosfater

• Organiska partiklar och kolloider vari fosfor är inbundet levande eller dött
organiskt material

• Fosfor adsorberat till partiklar (Jansson & Broberg 1981)

Med totalfosfor (P-tot) avses både det som i vatten förekommer som löst fosfor 
och det som är bundet till partiklar och biomassa (Vattenmyndigheten 2016a). 
Partikulär fosfor är det som avskils vid filtrering på 0,45 µm (Jansson & Broberg 
1981). 
Fosfortransport till vattendraget 
Atmosfärisk fosfor bildas främst i och med dammbildning över eroderade jordar och 
delvis från vattenspray. Depositionen sker som vått eller torrt nedfall och har ökat 
med mänsklig aktivitet, men koncentrationen i regnvatten är oftast låg 10-100 µg/L 
(ibid.). 

Vid pH 7 är fosfor mest lättillgänglig och lätturlakad ur jordar. I låglänta områden 
med liten avrinning och stor infiltration är fosfortillförseln mindre än i områden med 
större ytavrinning (ibid.). Den starka bindningen i fosfatkomplexen gör att utlakning av 
fosfor inte är nämnvärd, med undantag för styv lera från vilken fosforutlakningen sker 
partikelbundet. I Uppsala Län är 46 % av åkerarealen, som nämnt i 
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områdesbeskrivningen, mellan-styv lera (Berglund 1979). Eftersom fosfor så lätt 
binder till markpartiklar utgör den i och med erosion ett stort problem för vattenmiljö 
(Eriksson et al. 2011).  

Från jordbruksmark är uttransport av kolloidala fosforpartiklar vanlig, vilket görs 
möjligt av P-tillförande gödsling. Stallgödsel påverkar utsläpp av fosfor från 
jordbruksmarker på det sättet att dess organiska syror mobiliserar den (ibid.). 
Jordbrukets fysiska markanvändning bidrar till ökad ytavrinning och erosion vilket ger 
större del av både löst och partikulärt fosfor (Jansson & Broberg 1981). En fördelaktig 
markstruktur med jämn dränering av vattnet i området som resultat hjälper att 
undvika uttransporten av fosforn (Eriksson et al. 2011). 

Viktiga punktkällor är kommunala reningsverk, dagvattenutsläpp och industrier. 
Dagvattens fosfortransport kan öka dramatiskt vid intensiva nederbördstillfällen 
(Jansson & Broberg 1981). 
Fosforkällor och sänkor i vattendraget 
En källa för fosfor är exkretion av löst fosfor från bakterier, zooplankton och alger. 
Ungefär 40 % av den partikulära fosforn som intagits av zooplankton via fytoplankton 
är nedbruten efter 15-45 minuter, och 90 % av detta släpps ut via exkrement som 
fosfat (ibid.).  

Organismers upptag av fosfat styrs av hur tillgängligt det är och hur mättade 
organismerna är på det, och troligen mer direkt hur fyllda dess 
överskottsfosfordepåer är. Alger ökar sitt upptag då det blir ljusare, och pH påverkar 
dess enzymaktivitet, cellmembrans genomsläpplighet (och, som nämnt, fosfatens 
jonform). Även temperatur spelar in. Vattenlevande växter kan i starka populationer 
konkurrera med plankton om fosforn i vattnet, men även efter att de har dött agera 
fosfortransport mellan sediment och vatten i och med att alger och bakterier kan 
assimilera den fosfor växterna frigör (ibid.). 

En sänka för fosfor i övre vattenlager är sedimentation av plankton, detritus och 
kemiska fällningar. En del av detta mineraliseras under sin transport och görs än en 
gång tillgängligt för organismer (ibid.). 

Bindning av fosfat till järnoxider och järnhydroxider i sediment förhindrar 
fosforutsläpp till vatten. Som redan är nämnt bildar Fe2+ ogärna komplex med fosfat, 
och därmed är frigörelsen av fosfat störst i reducerade förhållanden. Något som kan 
ge reducerande (syrefattig) miljö är mikrobiell nedbrytning av organiskt material. 
Under vinterhalvåret, när vattnet kan ses som oligotroft/näringsfattigt, binds fosforn 
mer till Fe och sedimenten på grund av mer syrerika och oxiderande förhållanden, 
och under sommarhalvåret frigörs mer fosfat från Fe och sedimenten på grund av 
nedbrytning av organiskt material vilket ger de mer reducerade förhållandena (ibid.). 

För oorganisk löst fosfor, DIP (Dissolved Inorganic Phosphorus) finns en 
årsvariation som visar på drastiskt sänkning av DIP under växtperioden då den tas 
upp av växtplankton, och höjning under vinterhalvåret då biologiska aktiviteten är 
minimal vilket synliggör påfyllnaden som sker genom mineralisering, transport från 
land, deponering och omblandning som lyfter näringsrikt bottenvatten (Havs- och 
vattenmyndigheten et al. u.å). 

2.2.5 Klorid 
Den största källan till klorid (Cl-) är från atmosfäriska partiklar (Allan, 1995, s.25) som 
faller som torrt och vått nedfall. Klorid påverkas nästan enbart av utspädning, de 
reagerar i väldigt liten utsträckning med jordpartiklar (Entrambasaguas, 2006). Ämnet 
lagras inte i avrinningsområdet över tid (Grip & Rhode 2009) utan rinner rakt igenom 
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avrinningsområdet. I områden som har legat under hav är halterna ofta lite högre i 
marken och i mycket kustnära områden kan det ske saltinträngning i grundvattnet. 
Antropogena punktkällor som kan visa höga värden är avlopp, deponier och 
vägsaltning (Havs- och vattenmyndigheten 2016). 

2.2.6 Järn 
Metaller förekommer i vatten på fyra olika sätt, dels som fria joner men också bundet 
till partiklar där de bildar metallkomplex, dels med organiska humussyror och även 
med oorganiska oxider samt i mellan flaken på lermineral (Naturvårdsverket 2006). 
När man utför mätningar av metallhalter så utförs oftast en membranfiltrering (0,45 
µm) där det lösta materialet skiljs från den partikulära fraktionen, detta är en del i att 
få fram en metalls speciering (fördelning) (Berggren et al. 2006). Specieringen talar 
om i vilken form metallen befinner sig i, till exempel järn; Fe3+, Fe2+, Fe(OH)2+, 
Fe(OH)2+ och Fe(OH)4-, där speciciteten bland annat avgör huruvida järnet är toxiskt, 
adsorptionsbenäget, lösligt eller komplexbildande samt i vilka kemiska jämvikter den 
befinner sig i (Drever 1997 s.177). Den biologiska tillgängligheten skiljer sig stort 
mellan specier, där den fria jonen oftast är den som tas upp bäst och så tillvida gör 
den till den mest toxiska. Det är även jonen som i flesta fall är den som deltar i 
reaktioner (Berggren et al. 2006). 

Järn är det fjärde vanligaste grundämnet efter syre, kisel och aluminium och finns 
utspritt i små mängder då det utgör 5 % av jordskorpan (Britannica 2016). Järn 
förekommer i vattenfas bara som Fe2+ och Fe3+. Fe2+ finns i marken som primära 
mineral och blir mobila genom kemisk vittring och oxiderar ibland till Fe3+. Fe3+ 
förekommer främst som sekundära mineral som t.ex. lermineral, dessa har relativt 
sett en högre andel järn än de primära (Eriksson et al. 2011, s. 110). Fe3+ är den 
vanligaste formen av järn i mark vid syrerika förhållanden och är svårlöslig, men kan 
vid syrefattiga förhållanden reduceras till Fe2+, vilken är lättlöslig och lätt tar sig till 
vattendraget. Reducerande förhållande i mark förekommer bäst när marken är fuktig 
tillsammans med varmt väder men också vid kallare väder men då krävs stor 
nederbörd (Ekström 2013). I och med att järn är så pass vanligt i marken så är den 
största källan till järn i vattendrag oftast det diffusa utsläppet som sker från 
utlakningen av mark (Eriksson et al. 2011 s. 73). Väl i vattendraget blir syretillgången 
oftast bättre och järnet kan återgå till sin oxiderade form Fe3+ vilken bildar svårlösliga 
föreningar i syrerika miljöer med relativt högt pH och kan därmed fällas ut som oxid 
eller hydroxid, till exempel ferrhydrit ett rost-brunt komplex av hydratiserat Fe3+ 
(Oxford dictionaries 2016) men de kan också bilda komplex med organiska partiklar 
som kan göra så att järnet fortsätter vara i lösning (Ekström 2013). Vilken species 
som järn antar har stort beroende av pH (Drever 1997). 

2.3 Schablonhalter för uppskattning av masstransport 
Som substitut för faktiska vattenprovtagningar och ämnesanalyser av dessa prover 
nyttjas ibland schablonhalter. Schablonhalter är förväntade ämneshalter i vattendrag 
och sjöar kopplade till det marktäcke vattnet passerar på väg till mätpunkten 
(definitionen av avrinningsområde) som tas fram med hjälp av modeller. Utöver typen 
av marktäcke, som kan vara till exempel skog eller åkermark, spelar som redan 
nämnt pH, nederbördsintensitet med mera in i hur transporten av ämnen ser ut. Detta 
medför osäkerhet i dessa modellerade värden, även om de är uträknade utifrån 
många olika typer av situationer som får med variationer i dessa avgörande variabler. 
Ju större avrinningsområde och ju längre tidsserier schablonhaltsberäkningar görs 
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på, desto mindre blir risken för feldimensionerade värden (Ejhed et al. 2005). Trots 
detta kan schablonhalter vara mer tillförlitliga än stickprovtagning (Larm 2008). I det 
här projektet görs enklare beräkningar med schablonhalter som vanligtvis används i 
beräkningsmodellen StormTac. 

2.4 pH 
pH-värdet indikerar koncentrationen av vätejoner i vattensystemet. 

pH= -lg[H+] 

Vätejoner tillförs vattnet på flera olika sätt, den nederbörd som idag (2014) faller har 
ett pH på runt 4,6–4,8 vilket räknas som surt då det utan den antropogena utsläppet 
av NOx och SO42- skulle legat på cirka 5,5 (Havs- och vattenmyndigheten 2014).  
Källor till försurning för utom de antropogena atmosfäriska nedfallet är: kolsyran 
(H2CO3) från växters transpiration (3);  

CO2 (g) + H2O ↔ H+ + HCO3- (aq) (3) 

oorganiska syror som bildas vid nedbrytning av humusämnen och organiskt material 
(4),  

RCOOH ↔ RCOO- + H+ (4) 

nitrifikation av ammoniumjoner då de tas upp av växter (5), 

NH4+ + 2O2 ↔ NO3- + 2H+ + H2O (5) 

och växters upptag av katjoner, då en vätejon avges per katjonladdning samt 
mineralisering av svavel. 

Syraproduktionen vid dessa reaktioner är inte alltid ett led till en försurning i mark 
och vatten då dessa kan balanseras upp av olika protonsänkor: Vittring av silikater 
och karbonater är två viktiga buffringsprocesser vid unga jordar som i Uppland. Detta 
beror på att silikatvittring av primära mineral är en uthållig och snudd på oändlig källa 
där berggrunden består av granitiska bergarter. Karbonatvittringen är effektivast vid 
höga pH-värden och dominerar där berggrunden eller jordarterna består av 
karbonater (6).  

CaCO3 (s) + H+ ↔Ca2+ + HCO3- (6) 

Då pH-värdet är över 6,5 blir slutprodukten vätekarbonat (HCO3-), som lakas ur, vilket 
betyder en alkalinitetsförlust för marken (Eriksson et al. 2011, s. 226-234). Vid 
närvaro av kalciumkarbonat brukar ett pH-värde runt 7-8 vara normalt, om 
kalciumkarbonaten har lakats ur marken är pH-värdet lägre (Eriksson et al. 2011). Ett 
pH i vattendraget beror således på vilka processer det kommit i kontakt med under 
vägen till vattendraget och under vägen längs vattendraget. Det påverkas av den 
andel grundvatten och andel regnvatten det består av (Grip & Rhode 2009, s. 118).        
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2.5 Alkalinitet 
Alkalinitet är ett mått på vattnets buffertkapacitet och anges ofta som koncentration 
av vätekarbonatjonen; mekv/l (som motsvarar antalet millimol e- per liter) eller mg 
HCO3-/L.  

Alkalinitet (mol/L) = [HCO3-] +2 [CO32-] + [OH-] - [H+]  (7) 

Alkaliniteten motverkar pH-förändringar i systemet men är även själv beroende av pH 
i fråga om vilken species som är stabilast då buffertsystemet är uppbyggt på flera 
delreaktioner i jämvikt där reaktion (2) är en förenklad och kombinerad bild av då 
koldioxiden övergår från gasfas till vätskefas och bildar kolsyra vilken dissocierar till 
en vätejon och en karbonatjon (3) (Gripe & Rhode 2009, s. 112). 

Vätejonerna som bildas kommer konsumeras vid vittring av olika mineral 
(katjonbyte) och på så sett förskjuts reaktionen åt höger, för varje väte som 
konsumeras kan en koldioxid gå in som lösning (från gasfas) i reaktionen och på så 
sett bilda fler vätekarbonat och väte. Eftersom bildandet av en vätekarbonat är 
ekvivalent med vätets katjonbyte vid vittring så är vätekarbonatjonerna ett mått på 
vittring i avrinningsområdet. Alkalinitet är alltså lika med vittring av karbonater (kalcit) 
och således kan en positiv alkalinitet bara uppstå vid vittringen av sådana 
(Entrambasaguas 2006). 

3. Metod
Utifrån det tidigare nämnda syftet, att undersöka om ämneshalterna längsmed 
Hovgårdsbäcken, Lissån och Tomtaån förändras och varför, samt att slå fast om 
masstransporten från Tomtaån är betydande för vattenkemin nedströms inflödet med 
Lissån, så har olika metoder använts:  

• Uppsala Vatten AB har bidragit med ämneshalter uppmätta mellan 2009-2014
vid olika tidpunkter på året och olika punkter längsmed vattendragen, dessa
användes av författarna för att få en bild av förändringen längsmed
vattendragen.

• Uppsala Vattens ämneshalter för Lissån (L2) och Tomtaån (A3) fördes även
samman med modellerade värden för Tomtaån (E4) utifrån vilket
massbalansen mellan Lissån och Tomtaån studerades. Detta gjordes för att
detektera Tomtaåns bidrag till vattenkemin nedströms sammanflödet av de två
vattendragen. Schablonhalter inhämtades för att få värden på ämnestransport
från Tomtaån uppströms (E4) då Uppsala Vatten inte har någon provtagning
där, och ämnena av intresse var inte mätta av författarna. För att få fram
Tomtaåns bidrag genom schablonhalter krävdes delavrinningsområdets areor
för markanvändning, vilket framtogs i GIS. Från S-HYPE hämtades
vattenföringen. Dock fanns endast hela Tomtaåns avrinningsområdes
vattenföring vilket gav ett behov av att även ta fram de andra
delavrinningsområdenas areor för att tillsammans med specifik avrinning
beräkna avrinning för de olika områdena. Även dessa areor togs fram med
GIS.

• Egen data inhämtades i form av anjoner (F-, Cl-, Br-, SO42-, NO3-) alkalinitet
och pH samt vattenföring. Dessa ämnen utgjorde basen för de empiriskt
sammanställda data för haltförändring och massbalansen vid två datum under
2016. För detta genomfördes laborationer samt vattenföringsmätningar i fält.
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Punkterna som är valda för egna mätningar är valda utifrån frågeställningen, 
det vill säga för att kunna få en bild av haltförändringen längsmed vattendraget 
från Hovgårdsbäcken till Tomtaån. 

3.1 Provtagningspunkter 
De egna provtagningspunkterna sammanfaller i två fall med Uppsala Vattens medan 
två andra ligger rimligt nära varandra, största skillnad är att Uppsala vatten inte har 
någon punkt för Tomtaån innan den går ihop med Lissån samt att våra 
provtagningspunkter inte innefattar Hovgårdens avfallsvatten innan Lissån. 

3.2 Halter och beräkning av masstransporter 
Av Uppsala Vatten erhölls i form av Excel-ark värden för 13 olika grundämnen, 
närsalter och salter samt värden på SS, COD, BOD7 och TOC, de senare valdes bort 
i startskedet för att enbart få en fokusering på de förstnämnda kategorierna av 
ämnen. I bilaga 1 finns figurer för haltförändring liknande dem vi har i rapporten, men 
med ämnen vi inte tar upp, nämligen: Pb, Zn, Ni, Cu samt TOC. Halterna 
tillhandahölls i mg/l och µg/l beroende på ämne. Dessa uppmättes vid 5 olika punkter 
(A1, A2, L1, L2 och A3) längsmed Hovgårdsbäcken, Lissån och Tomtaån, alla tre 
med gemensamt utflöde i Funbosjön. Dessa provpunkter representeras med halter 
från 1999-2014 och med mätningar gjorda cirka 4 gånger/år. Ur dessa plockades 
halterna för år 2010 och datumen; 5/5, 11/8, 3/11 och 10/2 ut, på grund av att detta 
år inföll vårflödet 16/4 (3,43 m3/s) (SMHI 2016a) vilket var det datum som låg 
närmast någon av Uppsala Vattens haltmätningar (5/5) för att få en så ackurat bild 
som möjligt av en vårflödeshalt. Detta plottades i grafer för jämförelse med klorid. För 
att kunna jämföra halterna för de olika ämnena och provpunkterna, delas vardera 
ämneshalt med respektive starthalt enligt: A1/A1, A2/A1, L2/A1, A3/A1. Med denna 
metod får alla ämnen starthalt 1 och därmed kurvor som kan sättas i relevans mot 
klorid. 

Eftersom Tomtaåns avrinningsområde inkluderar både Hovgårdsbäckens och 
Lissåns avrinningsområde så beräknades den specifika avrinningen enligt Q/A=q och 
q*A=Q för att erhålla vattenföring, för beräkning av masstransporter för vart och ett 
av områdena. Från S-Hype hämtades data för vattenföringen över Tomtaåns 
avrinningsområde 2010.  För att göra specifik avrinning gällande behövs vissa 
antaganden gällande området göras; jämt utspridd nederbörd över hela området, 
samma klimat, markanvändning samt liknande infiltrationskapacitet. Beräkningen för 
var och ett av delavrinningsområdenas area beskrivs i kapitel 3.5.  Arean för var och 
ett av delavrinningsområdena beräknades i GIS, vilket beskrivs i kapitel GIS. Med 
hjälp av den specifika avrinningen och halterna beräknades masstransporten för alla 
ämnen. Halterna i mg/L eller µg/L gjordes om till mg/m3 och µg/m3 vilka sedan 
multiplicerades med vattenföringen för varje avrinningsområde enligt C*Q=ṁ. För 
masstransporten gjordes tabeller för att visa på massbalansen. Graferna med halter 
och tabellerna med masstransporten användes sedan för att reda ut hur ämnena 
beter sig på sin väg mot Funbosjön.  

3.3 Fältmätningar 
I fält utfördes vattenföringsmätningar för E1-E5, (Figur 1) som nämnts i avsnitt för 
områdesbeskrivning, samtidigt togs vattenprover för ett och vart av provpunkterna för 
analyser av alkalinitet, pH och anjoner i laboratorium, vilket beskrivs mer detaljerat i 
kapitel Kemiska analyser. Fältmätningarna utfördes den 22/3-23/3 2016 samt 14/4 
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2016. Värden för vattenföringen inhämtades genom att vattendragets bredd mättes 
vid provpunkten, sedan mättes djupet för var 20:e centimeter som sedan ger flera 
profiler över tvärsnittet och där summan av dessa ger tvärsnittsarean för 
vattendraget. Där djupet mättes, mättes även vattenflödets hastighet med en 
vattenföringsmätare (modell Valeport 801 Electromagnetic Current Meter) där 
hastigheten anges som medelhastighet för 30 sekunder och i m/s. Detta mättes vid 
20 % och 80 % av totala djupet för var och en av profildjupen. Dessa värden anger 
medelhastigheten för profilen (V0,2+V0,8)/2 = Vm. 14/4 gjordes även en mätning på 60 
% av totaldjupet i Lissån uppströms eftersom mätinstrumentet ibland sänktes ned i 
gräs i 20 % -djupet, vilket kunde modifiera mätningarna för mycket. Då användes 
beräkningen (V0,2+V0,6+V0,8)/3=Vm. Proverna till labb togs där vattnet verkade 
strömma som bäst en bit ut i draget. Detta samlades i små plastflaskor, ett för var 
och en av provpunkterna. 

3.4 Kemiska analyser 
De prover som samlades in under fältdagarna skulle ge en bredare bild än från de 
data som erhållits från Uppsala vatten, eftersom inga mätningar gjorts vid Tomtaån 
uppströms inflödet till Lissån. De ämnen som mättes var klorid (Cl-), sulfat (SO42-) , 
flourid (F-), bromid (Br-), nitrat (NO3-) samt parametrarna alkalinitet och pH. Vid 
presentation av resultat och diskussion valdes F- och Br- bort då dessa inte 
sammanfaller med Uppsala Vatten ABs mätningar, haltkurvor finns dock för dessa i 
bilaga 2. För att analysera anjonshalter utfördes en anjonbyteskromatografi, för detta 
preparerades cirka 7 mL prov genom filtrering med 0,2 µm filter. Jonkromatografens 
modell var en Metrohm 850 Professional IC. Alkaliniteten mättes genom titrering med 
0,005 M H2SO4 (svavelsyra) där färgindikatorn gick från grönt (start), till rosa då 
ekvivalenspunkten nåddes. Proven bestod av 10 mL vatten och 100 µL färgindikator, 
de olika volymerna titrator antecknades för uträkning av koncentration av HCO3-. pH 
mättes med en pH meter modell Metrohm 713, vilken först kalibrerades enligt 
anvisning för modellen.  

3.5 GIS och schablonhalter för massbalans 
ArcGIS användes för att räkna ut areor på fyra olika delavrinningsområden inom 
Tomtaåns (AROID 664440–161435) avrinningsområde, då dessa inte går att finna i 
andra källor. Avrinningsområdena definierades utifrån olika provpunkter, varav tre 
motsvarade Uppsala Vattens provpunkter A2, L2 och A3. Det sista 
avrinningsområdet definierades utifrån författarnas provpunkt E4. Lantmäteriets 
höjddata, terrängkarta och översiktskarta över Tomtaåns avrinningsområde 
hämtades från SLUs karttjänst GET, vilken tillhandahåller geodata från Lantmäteriet. 

För att rita ut avrinningsområde användes verktyg i följande ordning: En polygon-
shapefil skapades vari en grov och något förstorad ritning av det förväntade 
avrinningsområdet ritades ut i en Edit-session. Extract by Mask användes för att 
skära ut höjddatafilen till storleken av polygonen. Den beskurna höjddatafilen 
korrigerades sedan med Fill, Flow Direction Tool och Flow Accumulation. Reclassify 
användes för att isolera vattendrag i den resulterande Flow accumulation-rastern. En 
punkt-shapefil skapades vari en punkt placerades ut vid uttömningspunkten för 
avrinningsområdet av intresse i en Edit-session. För att kringgå problem i 
programmet kördes denna punkt i Snap Pour Point i några av avrinningsområdes-
projekten. Slutligen användes Watershed-verktyget för att få fram avrinningsområdet. 
Då detta ger en raster användes Raster to Polygon för att sedan enkelt kunna få fram 
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arean på området. Hovgårdsbäckens avrinningsområdes yttergräns längs områdets 
västra sida ritades manuellt ut utifrån instruktioner från Uppsala Vatten för att 
inkludera hela avfallsanläggningen. Detta var nödvändigt då höjddata som används 
till grund för avrinningsområdesuträkningen i GIS inte överensstämmer med 
nuvarande höjder i området. De fyra områdena presenterades sedan med sina 
yttergränser som linjer i en och samma karta med markanvändningen som underlag. 

För att ta reda på arean på olika markanvändningar inom avrinningsområdena 
användes följande arbetsgång: En grov uppskattning om befintlig markanvändning 
inom avrinningsområdet erhölls genom att gå igenom Attribute Table. Efter det 
kopierades markanvändningen inom avrinningsområdets gränser med Clip med 
tidigare skapade polygonen för avrinningsområdet som urklippsmask. I samtliga 
avrinningsområden återfanns klasser från sankmark-shapefilen och markytor-
shapefilen. De olika klasserna av markanvändning skildes åt i de urklippta 
shapefilerna med hjälp av Symbology>Categories>Unique values där ”KATEGORI” 
valdes som Value Field innan Add All Values valdes. Projektet sparades och 
stängdes så att de nya utklippta shapefilerna kunde öppnas i ArcCatalog för att 
tilldelas fältet ”AREA” med datatypen Double. Projektet öppnades i ArcMap igen, 
varpå arean för alla utritade polygoner i landskapet med olika 
markanvändningsområden kunde räknas ut i en Edit-session i Attribute Table med 
Calculate Geometry>Area. För att räkna ut totala arean för en markanvändning i en 
shapefil markerades de polygoner i lagret som föll under samma kategori för att 
sedan visas med Sum under Statistics i Attribute Table. Detta gjordes först i 
sankmark-filen. Eftersom detta lager även innehåller information om berg i dagen, 
och presenterar områden som i markytor-lagret räknas som skog, slogs de utritade 
delarna för ”Sankmarker” ihop med ”Berg i dagen” i en Edit-session med Merge…, för 
att sedan användas som urklippsmask för markytor-filen i Edit>Clip…. Efter det 
kunde areorna för de olika markanvändningstyperna i markytor-filen räknas ut med 
Calculate Geometry. 

För att presentera provpunkter skapades en punkt-shapefil vari varje provpunkt 
från Uppsala Vatten ritades ut med stöd av kartor erhållna från dem. De egna 
provpunkterna placerades ut efter minne. Uppsala Vattens och författarnas 
provpunkter skiljdes sedan åt genom att de tilldelades kod för tillhörighet och sedan 
för deras namn. 

Schablondata för halter i olika markanvändning hämtades från senaste versionen 
av StormTac (2016-05), vilken erhölls från beräkningsmodellens officiella hemsida. 
Den innehåller tre liknande tabeller; minimumvärden, maxvärden och standardvärden 
för ämneshalter (Larm, 2016). Tabellen för standardvärden valdes då denna 
innehåller halter som storleksmässigt står mittemellan de andra två. När 
schablondatan skulle matchas mot markanvändning efter Lantmäteriets klassning 
slogs ”Annan öppen mark” och ”Annan öppen mark utan skogskontur” i GIS ihop för 
att sedan motsvaras av StormTacs ”Ängsmark”. Det som av Lantmäteriet klassades 
som ”Låg bebyggelse” valdes motsvara StormTacs ”Radhus” då den kategorin är den 
bebyggelse-kategori av tre som agerade median. Lantmäteriets ”Skog, barr- och 
blandskog” motsvarades av StormTacs ”Skog”, ”Våtmark” av ”Våtmark” och ”Åker” av 
”Jordbruksmarker”. För att beräkna förväntade typhalter för ett visst område 
multiplicerades arean (dm2) för den markanvändningen med typhalten för ett visst 
ämne i den specifika markanvändningen (mg/L) och den specifika avrinningen för 
området (dm3/s dm2), det kan se ut; 
 

dm2 x mg/L x dm3/s dm2 = mg/s, vilket är en masstransport. 
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Areorna var de som erhölls enligt ovan nämnd metod i GIS, och specifik avrinning 

erhölls genom vattenbalansberäkning på medelavrinning för Tomtaåns stora 
avrinningsområde perioden 1999-2014 och areor för delavrinningsområdena 
uträknade enligt ovan. 

4. Resultat 

4.1 Vattenföring 
Vattenföringen beräknad med avrinning från S-HYPE och areor för 
avrinningsområden ur GIS visar på ökad vattenföring ju längre ifrån Hovgårdsbäcken 
provpunkterna är (Figur 8), vilket förklaras med att avrinningsområdet blir större och 
större. Vattenföringen i överlag är dessutom högre under april (vår) och augusti 
(sommar) än februari (vinter) och november (höst). 
 
 

 
Figur 8. Vattenföring från modellerade avrinningsvärden ur S-HYPE och areor från GIS för 
16 april, 11 augusti, 3 november och 10 februari år 2010. 
 
Vattenföringen för de olika datumen för egna provtagningar visar båda på en ökning i 
vattenföring med distans från Hovgårdsbäcken (Figur 9). Störst blir vattenföringen för 
Tomtaån. För mars är vattenföringen E3 + E4 ≈ E5, och för april E3 + E4 < E5. 
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Figur 9. Vattenföringen för den 22-23 mars samt den 14 april.  

4.2 Ämneshalter 
Ämneshalterna hämtade från Uppsala Vattens provpunkter längsmed 
Hovgårdsbäcken Lissån och Tomtaån har sammanställts för 4 datum under 2010, 
vilka visas i 4 grafer (Figur 10-13) där halten modifierats för att kunna jämföras 
sinsemellan (se kap 3.2). Det visar förändringen av halterna för vartdera ämnet 
längsmed vattnets rörelse från utsläppet från Hovgårdsanläggningen (A1), till 
Tomtaån (A3). Klorid (Cl-) fungerar som referens vid avläsning av resultatet enligt: 
 

• Det ämne som ökar i halt från A1 till A3 (>1) = nettopositiv   
• Det ämne som minskar från A1 till A3 men fortfarande befinner sig över klor 

(1>ämne>Cl-) = nettominskning 
• Det ämne som har samma halt som klorid vid A3 (=Cl-) = kloridtrend 
• Det ämne som minskat mer än klorid från A1 till A3 (1>ämne<Cl-) = 

nettonegativ 

4.2.1. Halförändring februari 2010 
I figur 10 visas hur halter för 10 februari ändras längsmed vattendraget. P-tot ökar i 
halt från A1 till A2, medan det sedan minskar till L2 för att sedan öka igen och ge en 
totalt positivt nettohalt vid A3. PO43- minskar i samma trend som Cl- till A2, och 
minskar i samma storlek även till L2 där den sedan ökar mot A3 utan att riktigt nå 
starthalten vilket ger en nettominskning. NH4+ minskar och följer Cl- halt mellan A1 
och A2 men ökas sedan med L2 för att fortsätta med en ännu större ökning till A3 
vilket leder till ett positivt netto. N-tot följer Cl- haltnivå hela vägen, vilken minskar 
hela vägen men mest mellan A2 och L2 vilket ger en netto förändring på noll. SO42- 
minskar lite längsmed hela vägen från A1 till A3 men mest mellan A2 och L2, den 
minskar inte lika mycket som Cl- och får en nettominskning vid A3. Fe minskar från 
A1 till A2 därifrån sker en uppåtgående trend i halten ända fram till A3, vilket ger ett 
positivt netto. Fe minskar från A1 till A2 därifrån sker en uppåtgående trend i halten 
ända fram till A3, vilket ger ett positivt netto. 
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Figur 10. Ämneshalter för den 10 februari 2010. Halterna är modifierade för att kunna 
jämföras sinsemellan då värdena för de olika ämnena skiljer sig grovt åt. På x-axeln visas 
provpunkten och för y-axeln relativa halten mot den vid A1. Klorid (Cl-) fungerar som 
referens mot övriga ämnen, de ämnen som hamnar över klorid-linjen ökar i halt medan de 
som ligger under minskar. 

4.2.2. Haltförändring maj 2010 
I figur 11 visas hur halter för 5 maj beter sig utefter vattendraget. P-tot minskar i halt 
från A1 till L2 och ökar därifrån till A3 där sker en nettoökning av halten från A1 till 
A3. Halten PO43- mättes vid punkt A2, L1 och L2 vara <0,025 och 0,026 vid A1, vilket 
ger en rak kurva utan de faktiska värdena presenterade, innan halten ökar igen till 
0,04 vid A3. Det ger en nettoökning. Eftersom förändringen för PO43- vid de första tre 
punkterna är så små hamnar PO43-- kurvan ovan P-tot-kurvan som har större 
skillnader mot A1-värdet. NH4+ minskar till L2 mer än Cl- men håller därefter en 
relativt jämn halt med ämnet fram till A3, nettohalten är negativ från A1 till A3. N-tot 
följer en liknande trend som NH4+ men minskar något mindre i halt mellan A1 och A2 
än NH4+. Vid A3 är nettoförändringen för N-tot noll. SO42- följer N-tot fram till A2, 
därefter ökar dess halt något till L2 varpå den återigen följer både N-tot och NH4+ och 
Cl- haltvariation mellan L2 och A3, vid A3 har en marginell nettominskning skett. Fe 
halten minskar från A1 till A2 och ökar från A2 till L2 och mellan L2 och A3 vilket ger 
ett positivt netto. 
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Figur 11. Ämneshalter för den 5 maj 2010. Halterna är modifierade för att kunna jämföras 
sinsemellan då värdena för de olika ämnena skiljer sig grovt åt. På x-axeln visas 
provpunkten och för y-axeln relativa halten mot den vid A1. Klorid (Cl-) fungerar som 
referens mot övriga ämnen, de ämnen som hamnar över klorid-linjen ökar i halt medan de 
som ligger under minskar. 

4.2.3 Haltförändring augusti 2010 
I figur 12 visualiseras förändringen för 11 augustis (sommar) ämneshalter i 
vattendraget. P-tot minskar en aning mellan (följer Cl- halt) A1 och A2 och ökas 
sedan lite grand mellan A2 och L2 och mellan L2 och A3 ökar halten ytterligare lite 
mer vilket ger ett slutresultat på ett positivt netto. PO43- påverkas nästan enbart av 
utspädningen mellan punkt A1 och A2, den följer alltså Cl-. Ungefär hälften av P-tot 
vid samtliga punkter består av PO43- (till exempel vid A1: 0,045 av 0,094 mg/L, se 
bilaga). Minskningen av P-tot från A1 till A2 utgörs främst av partikulär fosfor. Från 
A2 till L2 och L2 till A3 ökar PO43--halten trots utspädning, och ger ett positivt netto. 
NH4+, N-tot och SO42- följer klor, vilken minskar mellan A1 och L2 och planar ut 
mellan L2 och A3 alla tre får en marginell nettominskning. Fe följer klor mellan A1 
och A2 men avviker sedan mot L2 då halten ökas markant och fortsätter att ökas mot 
A3 men planas ut något i slutändan ges ett positivt netto. 
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Figur 12. Ämneshalter för den 11 augusti 2010. Halterna är modifierade för att kunna 
jämföras sinsemellan då värdena för de olika ämnena skiljer sig grovt åt. På x-axeln visas 
provpunkten och för y-axeln relativa halten mot den vid A1. Klorid (Cl-) fungerar som 
referens mot övriga ämnen, de ämnen som hamnar över klorid-linjen ökar i halt medan de 
som ligger under minskar. 

4.2.4 Haltförändring november 2010 
I figur 13 visas ämneshalternas förändring utefter vattendraget för den 3 november 
(höst). P-tot minskar något i halt från (men inte lika mycket som Cl-) A1 till A2 men 
därifrån ökar den stadigt mot L2 och ännu mer mot A3 och ett positivt netto uppstår. 
PO43- minskar i halt från A1 till A2 lika mycket som NH4+. Efter det ökar den från A2 
till L2 och sedan L2 till A3, med den förstnämnda i störst ökning. Detta ger en 
nettoökning. Halterna vid A3 för både P-tot och PO43- är de största som förekommer 
av de fyra tillfällen som tas upp i den här rapporten. NH4+ börjar med att minska mot 
(mer än P-tot men mindre än Cl-) A2 och ökar sedan mot L2 för att återigen minska 
mot A3 totalt vid A3 har en nettominskning skett. N-tot och SO42- följer varandra 
exakt under flödet och avviker marginellt från Cl- vid L2 vilket ger en något högre halt 
för L2 och A3 jämfört med Cl- vilket ger ett marginellt nettonegativ. Fe ökar redan från 
A1 till A2 och fortsätter sedan att ökan även mer mot L2 för att fortfarande öka mot 
A3 men något mindre än mot L2 totalt sker en positiv nettoförändring av halten. 
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Figur 13. Ämneshalter för den 3 november 2010. Halterna är modifierade för att kunna 
jämföras sinsemellan då värdena för de olika ämnena skiljer sig grovt åt. På x-axeln visas 
provpunkten och för y-axeln relativa halten mot den vid A1. Klorid (Cl-) fungerar som 
referens mot övriga ämnen, de ämnen som hamnar över klorid-linjen ökar i halt medan de 
som ligger under minskar. 

4.2.5 Haltförändring mars 2016 
För den 22-23 mars sjunker SO42- i halt mellan E1 och E3, för att öka mellan E3 och 
E4 och återigen minska till E5 (Figur 14). Nettoförändring för sulfat blir en 
nettominskning, dock en liten sådan. NO3- minskar stort mellan E1 och E2 och håller 
därefter en relativt jämn halt resten av sträckan, dess kurva liknar den för Cl-, dock 
minskar Cl- mer mellan E1 och E2. Nitrat får således en nettominskning vid E5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 14. Ämneshalter för den 22-23 mars 2016. Halterna är uppmätta av författarna och är 
modifierade för att kunna jämföras sinsemellan då värdena för de olika ämnena skiljer sig 
grovt åt. På x-axeln visas provpunkten och för y-axeln relativa halten mot den vid A1. Klorid 
(Cl-) fungerar som referens mot övriga ämnen, de ämnen som hamnar över klorid-linjen ökar 
i halt medan de som ligger under minskar.  
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4.2.6 Haltförändring april 2016 
Trenderna för ämnena under den 14 april visar att sulfat minskar i halt fram till E3, 
därefter håller ämnet tillsynes en konstant halt fram till E5 (Figur 15). Total 
haltförändring längs sträckan blir en nettominskning. Nitrat minskar mer än sulfat 
men mindre än Cl- fram till E2, därefter sker en liten ökning till E3, detta gör även Cl- 
till denna punkt. Från E3 till E4 minskar sedan halten igen för nitrat men en mycket 
liknande lutning som Cl- för att återigen öka till E5. Total nettoförändring för nitrat blir 
en nettominskning. 

 
Figur 15. Ämneshalter för den 14 april. Halterna är uppmätta av författarna och är 
modifierade för att kunna jämföras sinsemellan då värdena för de olika ämnena skiljer sig 
grovt åt. På x-axeln visas provpunkten och för y-axeln relativa halten mot den vid A1. Klorid 
(Cl-) fungerar som referens mot övriga ämnen, de ämnen som hamnar över klorid-linjen ökar 
i halt medan de som ligger under minskar. 

4.3 Massbalans 
De empiriska massbalanserna med utförda mätningar den 14/4 och 22-23/3 (Tabell 1 
och 2) visar att masstransporterna vid E5 är större än summan av masstransporterna 
vid E4 och E3. Massbalansen blir positiv. Samtliga värden för 22-23/3 är större än de 
14/4, då även vattenföringen är större (Figur 9). För massbalansen utförd som 
medelvärde mellan åren 1999-2014 för empiriska data för L2 och A3 tillsammans 
med schablonvärden vid E4, blir massbalansen negativ (Tabell 3). 

 
 

Tabell 1. Massbalans beräknad utifrån egna mätningar 22-23 mars av vattenföring och halter 
Cl-, NO3

- och SO4
2-. 

Massbalans 23/3 (kg/s) 
  Cl- NO3

- SO4
2- 

Lissån nedströms E3 7 2 7 
Tomtaån uppströms E4 3 4 17 
Lissån nedströms E3 + Tomtaån uppströms E4 10 6 24 
Tomtaån nedströms E5 13 7 27 
Skillnad  3 1 4 
Skillnad % 21 % 16 % 14 % 
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Tabell 2. Massbalans beräknad utifrån egna mätningar 14 april av vattenföring och halter Cl-, 
NO3

- och SO4
2-. 

Massbalans 14/4 (kg/s) 
  Cl- NO3

- SO4
2- 

Lissån nedströms E3 5 2 6 
Tomtaån uppströms E4 1 1 4 
Lissån nedströms E3 + Tomtaån uppströms E4 6 3 10 
Tomtaån nedströms E5 8 5 18 
Skillnad  2 2 8 
Skillnad % 27 % 40 % 43 % 

 
Tabell 3. Massbalans för P-tot, N-tot och Fe beräknad utifrån schablonvärden för olika 
markanvändning i Tomtaåns avrinningsområde samt medel av värden uppmätta åren 1999-
2014 av Uppsala Vatten vid punkt L2 och A3. Vattenföring som användes till massflödet är 
medel beräknad utifrån modellerade värden i S-HYPE.  
 

Massbalans medelvärden (mg/s) 
  P-tot N-tot Fe 
Lissån L2  6 492 36 
Tomtaån uppströms E4 (schablon) 141 1745 1151 
Lissån L2 + Tomtaån uppströms E4 (schablon) 147 2238 1187 
Tomtaån nedströms A3 37 1135 183 
Skillnad -111 -1103 -1004 
Skillnad % -301% -97% -548% 
 

4.4 pH- och alkalinitetsparametrar  
pH värdet för vattendragen ligger mellan 7,45–7,9 för båda dagarnas mätningar 
(Figur 16). Trenden för de båda dagarna liknar varandra. pH ökar från 
Hovgårdsbäcken till Tomtaån nedströms. Både Lissån och Tomtaån bidrar med lägre 
pH-värde än vad Hovgårdsbäcken gör. Alkaliniteten för alla provpunkter är positiv 
(Figur 17). Det högsta värdena fås för Hovgårdsbäcken och avtar längsmed 
vattendraget. 
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Figur 16. pH för den 22-23 mars och den 14 april. Värdena visar liknande trender för 
samtliga dagar. 
 
 

 
Figur 17. Alkalinitet uppmätt av författarna 22-23 mars och 14 april. Mätningarna visar 
liknande trender vid samtliga mätningar.  

5. Diskussion  

5.1 Vattenföring 
Vid jämförelse av vattenföringen mellan 2010 (S-HYPE) och 2016 (de egna 
uppmätta) (Figur 9) (Figur 8) så liknar månaderna augusti, november och februari. 
Mars och april 2016 avviker från vårfloden i april 2010 vilket verkar ganska rimligt då 
vårfloden 2016 troligen inföll något tidigare i februari och inte i mars eller april. 
Sinsemellan liknar mars och april 2016 varandra, men med något lägre flöde för april 
och att de skiljer sig åt vid E4. Förväntad vattenföring vid E5 bör vara summan av E3 
+ E4. I mars uppmättes värdena 137+279 (≈416 L/s) vilket enbart avviker med 74 L/s 
mot det faktiskt uppmätta flödet vid E5 = 503 L/s. För april uppmättes ett flöde på 
130+106 (≈236 L/s), vilket ger en avvikelse på 178 L/s mot det faktiskt uppmätta 
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flödet vid E5 = 414 L/s. Alltså är någon av vattenföringarna inkorrekt för april 2016. 
Kurvorna följs åt för de olika datumen, men eftersom en avvikelse i form av 
underskott uppstår i april vid E4 kan den vattenföringen antas vara den felande. Det 
är troligt att E4 ska vara större än E3 då Tomtaåns avrinningsområde är större än 
Lissåns. Detta bekräftas i de modellerade värdena från S-HYPE som visas i figur 8 
då ökningen från L2 till A3 är mer än dubbla. Avvikande flöde kan ha uppstått på 
grund av felmätning i fält då felavläsning kan uppstå av både höjd och hastighet. Val 
av provplats kan troligen också inverka då vi tog beslut att mäta hastigheten direkt 
vid utloppet ur en vägtrumma. Det innebär att beräkning av tvärsnittsarea för 
naturliga vattendrag inte blir riktigt applicerbar och därmed utelämnar delar av 
vattenföringen eftersom trumman är formad som en cylinder. 

5.2. Februari 2010 

5.2.1. Kväve 
N-tot följer kloridtrenden exakt hela sträckan vilket det i stort gör för alla månader 
behandlade i projektet (Figur 10). Troligast är att den bara påverkas av utspädning 
från tillrinnande vatten; Hovgårdsbäcken, Lissån och Tomtaån. För denna dag kan 
det bero på att det var kallt och nederbörd lagrades på mark som snö liksom för hela 
vårvintern 2010 (SMHI 2016a). Det här hindrar infiltration i mark och tillrinning till 
vattendraget vilket i sig hindrar ämnestransport. Även processer som nitrifikation och 
denitrifikation och upptag av växter uteblir under denna period. NH4+ visar trots den 
kalla vintern en ökning från A2 till A3 och ger en nettoökning. Varför NH4+ kan visa en 
sådan stor ökning utan att detta syns för N-tot, beror på att för NH4+ är förändringen 
procentuellt mycket större än för N-tot då starthalten skiljer dem åt, 0,1 mg/l mot 33 
mg/l. Ökningen kan bero på höstens mineralisering av oorganiska kvävet som bildar 
NH4+ och NO3- och om det var en fuktig höst och vinter fram tills snön kom kan 
uttransport från jordbruksmarker ske då inte några NH4+-fixerande växter finns för 
tillfället. Utsläpp kan även vid vissa tillfällen ske från bergtäkten, där kväve ingår i 
deras sprängämne och detta kan läcka ut till Lissån.  

5.2.2 Sulfat  
SO42–-kurvan följer liksom N-tot i stora drag Cl-. Detta kan ha att göra med at dessa 
ämnen beter sig ganska lika i vilka processer de ingår i och vilka faser de kan 
förekomma i. Dock sker en avvikelse mot Cl- vid L2 och A3 där SO4- tycks tillföras 
en aning. Troligen sker detta på grund av urlakning ur markförrådet då det 
atmosfäriska nedfallet minskat sedan 1970-talet och fortfarande pågår vilket 
genererar en reduktion i markförrådet vilket ger en ökning i avrinningsvattnet. 

5.2.3. Fosfor 
Att det från A1 till A2 och från L2 till A3 sker en ökning av P-tot-halt tyder på att 
fosfortillförseln i naturvattnet i Hovgårdsbäcken respektive Tomtaån uppströms är 
stort (Figur 10). Eftersom P-tot har en positiv kurva medan PO43- en negativ kurva 
mellan A1 och A2 är haltförändringen för P-tot främst av den partikulära fraktionen. 
Mellan A2 och L2 har P-tot mer negativ kurva än PO4 vilket kan innebära att dessa 
partiklar troligen aggregerar och med sin ökade massa sedimenterar den i det lugna 
flödet mellan A2 och L2 till botten. PO4 minskar mellan A2 och L2, men inte lika 
mycket som klorid, vilket indikerar att det tillförs från Lissån uppströms 
Hovgårdsbäckens sammanflöde. Ökningen mellan L2 och A3 beror till störst del på 
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tillskottet av PO43-. Till A3 kommer vatten från Tomtaån uppströms, vars 
jordbruksmarker kan vara orsak till den stora haltökningen. Eftersom det är vinter är 
fixering av fosfor till växter, liksom för kväve, obefintlig, vilket gör att fosforn stannar i 
lösning i vattendragen men också i marklösning där den lätt blir urlakad.  

5.2.4. Järn 
Under vinterflödet ses en relativt stor minskning av järn mellan A1 och A2 (0.7-0.3 
mg/l) (Figur 10). Då kurvan går under klorid, borde det finnas en sänka av ämnet 
utöver utspädningen. En sänka för järn i lösning är oxidation från det lösliga Fe2+ till 
det mer olösliga Fe3+ detta är dock en process som borde ha skett tidigare i 
Hovgårdens avfallsanläggning där syretillförsel sker i biosteget. Det som dock händer 
den 3 november är att det avgår 0,72 mg Fe/L från Hovgårdens avfallsanläggning 
vilket är ett högt värde, om en jämförelse görs med 2010 år medelvärde på 0,2. Detta 
haltvärde är högre än Hovgårdsbäckens (A0) haltvärde som har ett årsmedelvärde 
(2014) på 0,15 mg Fe/L, vilket leder till en utspädningseffekts som är mycket större 
än den för klorid och därför går Fe-kurvan under klorid-kurvan. Vid L2 och A3 ökar 
dock halten av Fe, enligt Eriksson (2011) är markurlakning den största källan till Fe, 
vilket troligen stämmer för Tomtaåns avrinningsområde då netto för järnhalten är 
positiv vid A3 och det största bidraget alltså inte är Hovgårdsanläggningen. 

5.3. Maj 2010 

5.3.1 Kväve 
N-tot för vår har en minskning från A1 till A2, större än minskningen för klorid, detta 
sker med utspädning av Hovgårdsbäcken som troligen bidrar med lägre halt än både 
Lissån och Tomtaån då denna har avrinning från skogsmark (Figur 11). Detta 
illustreras i figuren för maj där halten höjs med de andra vattendragen (L2 och A3). 
Minskningen till A2 kan i maj mycket väl bero på växters upptag av framför allt NO3-

och NH4+ mellan A1 och A2 där en stor växtlighet råder (Figur 2). Ett annat möjligt 
bidrag till vårens N-tot haltminskning kan bestå i att om det under tiden som vattnet 
befann sig i reningsverket var kallt så att nitrifikationen i biosteget inte gynnades (kap 
Hovgården) och det var varmare när vattnet från reningsverket väl kom ut mellan A1 
och A2 kom processen igång. Vid L2 verkar tillförsel ske då kvävehalten överstigen 
Cl-. Bidraget kommer från Lissån och kan mycket väl vara i form av NO3- som lakats 
ur jordbruksmarken i avrinningsområdet.    

NH4+ följer N-tot men med en större minskning på A2, vilket skulle kunna stödja 
diskussionen att det sker ett växtupptag om möjligt även denitrifikation mellan A1 och 
A2. Eftersom ämnet sedan håller jämn haltförändring med N-tot så torde även en del 
NH4+ tillföras från Lissån och inte bara NO3-. Detta stödjer vinterdiskussionen då vi 
föreslog att marken kan vara mättad med NH4+ vilket leder till högre mobilitet av 
ämnet (Eriksson et al. 2011). Det verkar dock som de upptag som sker både av N-tot 
och NH4+  balanseras upp av det generella tillflödet från diffusa källor, eftersom 
halterna inte går under Cl- vid A3 utan har samma haltförändring. Hovgården är 
återigen den största källan till ämnena. 

 
5.3.2. Sulfat 

Sulfats kurva följer i stora drag för alla årstider N-tot i utseende (Figur 11). Detta kan 
ha att göra med att dessa ämnen beter sig ganska lika i vilka processer som de 
utsätts för och vilken fas de kan existerar som. Då halten vid A3 ligger procentuellt så 
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pass nära klorids så visar detta på att sulfat inte tillförs i några större mängder från 
omgivande åkerbruk och skogsmarker eller de andra två större punktkällorna  

5.3.3. Fosfor 
Eftersom P-tot-kurvan hamnar lite under Cl--kurvan vid A2 innebär det att det 
garanterat sker någon form av sänka utöver utspädningen från A1 (Figur 11). Sänkan 
som syns i P-tot rör inte PO43-, utan snarare den partikulära fraktionen, så i det lugna 
flödet som råder däremellan kan sedimentation av dessa skett. Mellan A2 och L2 
påverkar inte utspädningen lika mycket eftersom kurvan går över den för Cl-, troligen 
på grund av att sedimentation inte möjliggörs med det hastigare flödet. Vid L2 
respektive A3 har det tillkommit vatten från Lissån uppströms respektive Tomtaån 
uppströms vari dess marktäcken avspeglas i punkternas fosforhalter. I Tomtaåns 
avrinningsområde återfinns mycket större arealer jordbruksmarker än i Lissåns 
avrinningsområde vilket ger ökning i fosforhalt trots den ökade vattenföringen. En 
mindre del av P-tot-ökningen mellan A2 och A3 är PO43- (20 %). Detta föreslår att 
fosforn i draget till störst del har transporterats via partiklar från jordbruksmarker. Det 
kan bero på att växtsäsongen inletts och växter börjar tillgodogöra sig av fosfaten. 

5.3.4 Järn 
Till skillnad mot februari så är halten i vattnet från Hovgården (A1) mycket lägre (0.06 
mg/l mot 0.7mg/l) (Figur 11). Detta ger en omvänd effekt vid A2, det vill säga en 
ökning i halten eftersom Hovgårdsbäcken (A0) i detta fall nu bidrar med en högre halt 
(årsmedel 2014, 0,15 mg Fe/l). Vid A3 är halten något högre än vid A1 vilket återigen 
visar att Fe tillförs ursprungshalten för Hovgårdens avfallsanläggning. 

5.4 Augusti 2010 

5.4.1 Kväve 
N-tot och NH4+ följer båda totalt en kloridtrend vid A3, vilket indikerar att det enbart 
påverkas av utspädning, eller eventuellt att upptaget är lika stort som tillförseln (Figur 
12). Processer som borde vara igång är desamma som för majhalterna (kap 5.3.1 ) 
det vill säga växtupptag och denitrifikation. Precis som för majhalterna sker en 
minskning mellan A1 och A2, (dock minimalt) för N-tot. Halten ökas dock igen 
(minimalt) vid L2 och A3. Sänkan av kväve vid A2 för sommar bestå till större delen 
av N-tot (NO3-) än av NH4+ tvärt om mot maj. Vilket kan betyda att det kommer en 
lägre halt NO3- från Hovgårdens avrinningsområde på sommaren än på våren eller 
att upptaget av NO3- är större än upptag av NH4+ eller att det sker en denitrifikation 
för platsen då NO3- omvandlas till gas. Denna process torde vara mest trolig under 
sen sommar då vattenföringen är låg tillsammans med höga temperaturer och hög 
mikrobakteriell aktivitet tillsammans med att en viss nedbrytning kan ha börjat. Enligt 
Lindkvist (2003) så kan den bästa miljön för denitrifikation vara ett vattendrag med 
svagt strömmande vatten, där nitrat kontinuerligt förs till botten, dock får inte flödet 
vara större än att omfattande sedimentering av organiskt material kan ske, vilket vi 
inte har tillräckligt med uppgifter kring men kan vara möjlig på sommaren och leder till 
att denna teori inte borde uteslutas. Det verkar som att den enda process som 
påverkar NH4+ under den 11/8 är utspädning, medan det för N-tot inte enbart beror 
på utspädning utan att tillförsel och upptagsprocesser är igång och till stor del 
balanserar ut varandra. 
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5.4.2 Sulfat 
Återigen en mycket lik kurva som N-tot. Under sommar sker ingen större tillförsel av 
sulfat (Figur 12). Allt som allt minskar sulfat i halt från A1 till A3 och det ser ut som att 
detta sker övervägande på grund av utspädning då kurvan följer klor. 

5.4.3 Fosfor 
Som presenterat i resultatet består P-tot-halten av till hälften PO43- vid samtliga 
provpunkter (Figur 12). Att detta kan uppstå kan bero på påståendena som Jansson 
och Broberg (1981) har, vilka menar att under sommaren ger nedbrytningen av 
organiskt material reducerande miljö i vattendraget vilket bidrar till upplösning av 
fosfatkomplex med Fe, och detta i sin tur mobiliserar fosfat till vattnet. Eftersom Fe 
inte minskar lika mycket från A1 till A2 som under februari och maj verkar upplösning 
av komplex som en trolig utjämnare av den trenden. Minskningen av P-tot från A1 till 
A2 kan bero på sedimentering av den partikulära fraktionen, vilken utgör den största 
sänkan däremellan. Ökningarna som följer beror, förutom upplösning av 
fosfatkomplex i vattendragen, troligen på transport av jordbruksmark och fosfat från 
upplösta komplex i marklösning ut i vattendragen. 

5.4.4 Järn 
Fe-utsläppet från Hovgården den 11/8 är relativt högt (0.43 mg/L) mot medelvärdet 
för 2010 (0.2 mg/L) (Figur 12). Precis som för februari så sker det en utspädning av 
denna halt av Hovgårdsbäckens (A0) tillflöde (0.2 mg/L 2014), dock inte lika stor som 
för februari då skillnaden troligen inte är lika stor för halterna. Vidare sker en mycket 
kraftig ökning i halten för L2. Denna ökning beror av ett stort tillflöde av Fe från 
avrinningsområdena för Lissån och Tomtaån och har troligen sin källa i urlakning av 
mark, se februaris diskussion. 

5.5 November 2010 

5.5.1 Kväve 
N-tot följer klortrenden och vid A3 har halten minskat från A1 (Figur 13). För NH4+ 
sker dock en betydligt svagare minskning och vid A3 är nettot nära nog oförändrat, 
vilket beror på att trotts den naturliga utspädningen så har det skett ett tillflöde. (Se 
diskussionen för 2 februari). 

5.5.2 Sulfat 
Återigen följer klor (Figur 13), se resonemang för sommar i kapitel 5.4.2. 

5.5.3 Fosfor 
Det som gör att P-tot och PO43- inte minskar riktigt lika mycket som Cl- från A1 till A2 
beror troligen på den transport från mark till A2 som ändå sker (Figur 13). Större 
delen av P-tot består av PO43-, vilket kan bero på att nedbrytning av organiskt 
material fortfarande sker och de resulterande syrefattiga förhållandena möjliggör 
frigörelse av PO43- ur Fe-komplex. Ökningen i både P-tot och PO43- som följer fram till 
A3 beror troligen på att vattendragen på de ställena påverkas av mer jordbruksmark 
vilka urlakas på PO43- som även där frigjorts ur Fe-komplex.  
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5.5.4 Järn 
För november är halten i vattnet från A1 återigen låg (0,04 mg Fe/l) vilket genererar 
en ganska stor halthöjning till A2 (Figur 13). Halten fortsätter sedan att stiga med L2 
och A3 och ger den högsta halten (1.1 mg/l) för de fyra dagar rapporten behandlar. 
Det verkar som att Fe är mycket mobilt under denna period. 

5.6 Mars och april 2016 
NO3- utgör stor del av N-tot och kan därmed jämföras med Uppsala Vattens 
mätningar av N-tot. Likt för Uppsala Vattens syns i författarnas mätningar att både 
SO42- och NO3- (N-tot) ungefärligt följer Cl--trenden. Eftersom y-axelns skala i 
graferna för författarnas mätningar är större än de för Uppsala Vattens syns den 
avvikelse som väl finns tydligare. Tydligast avvikelse har sulfat. Orsaken till detta 
skulle kunna vara att markens sulfatmagasin står i jämvikt med atmosfärens, och då 
atmosfärens magasin har minskat sedan 90-talet kan det generera en högre 
urlakning idag än för 6 år sedan då marken vill bibehålla denna jämvikt. 

5.7 Massbalanser 
I massbalansberäkningen i tabell 3 uppstår ett stort underskott (-%) på grund av 
Tomtaåns höga halter då skillnaden beräknas mellan A3 och L2+E4. Detta kan 
antyda att schablonvärdena överskattar Tomtaåns bidrag. Om Tomtaåns 
schablonvärden skulle stämma betyder det att ett väldigt stort bidrag sker från 
området följt av ett väldigt stort upptag fram till A3. En felkälla är att det är ett långt 
avstånd (ca 5 km, se figur 1) mellan L2 och A3, vilket gör att det mellan dessa 
punkter troligen kommer rinna till mer vatten och därmed ämnen. Dessa kommer 
bidra till masstransporten vid A3. En annan osäkerhetsfaktor i denna beräkning är 
vattenföringen som är modellerade ur S-HYPE med hjälp av de 
delavrinningsområdena vi själva gjort i GIS. I och med den modellerade 
vattenföringen tillkommer problemet med specifik avrinning som antar att avrinningen 
är lika stor överallt i området, vilket inte är troligt. Slutligen är schablonhalterna 
framtagna för att användas i beräkningsmodellen StormTac, vilket de inte gjorts i det 
här projektet, och därmed inte kommit till sin fulla rätt. 

I tabell 1 och 2 är samtliga massbalansers skillnader positiva (+%) dessa är 
uträknade med endast empiriskt uppmäta halter och vid punkter som är geografiskt 
närmare varandra än de i massbalansen med Uppsala Vattens värden och 
schablonvärden (Figur 1), vilket gör att de är mer tillförlitliga än de i tabell 3. Om vi 
utgår ifrån klorid som referens vilken enbart är produkt av utspädning så ser vi att 
den naturliga ökning i masstransport som beror av vattenföringens ökning är cirka 
21-27 %. NO3- minskar således med cirka 5 % och SO42- minskar med 7 %. 

5.8 pH 
pH för Lissån, Hovgårdsbäcken och Tomtaån varierar väldigt lite med provdag samt 
var pH mäts (Figur 16). De värden som fås ligger alla mellan 7,4 och 7,9 vilket borde 
anses indikera att markerna som vattnet rinner genom innan vattendraget fortfarande 
innehåller kalciumkarbonater och att vittring av sådan sker, vilket utlakas till 
vattendraget (Eriksson et al. 2011). 
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5.9 Alkalinitet 
Den positiva alkaliniteten indikerar på samma som pH, att en vittring av karbonater 
sker i avrinningsområdena (Figur 17). Hovgårdsbäckens höga värde uppkommer 
troligen på grund av Hovgårdens avfallsanläggning, vars obehandlade vatten från 
deponiområdet innehåller mycket karbonat, då 2014 års medelvärde för alkalinitet i 
det utsläppta renade lakvattnet (A1) var 750 mg/L (Uppsala Vatten AB 2014). Lissåns 
halt är betydligt lägre och detta vatten späder ut halten från Hovgården. Tomtaån 
uppströms har den 14 april en liknande alkalinitet som Lissån uppströms, medan det 
för den 23 mars är betydligt lägre. I och med att halten vid punkten efter, Tomtaån 
nedströms, inte verkar spädas ut nämnvärt från punkt Lissån nedströms trots det 
lägre värdet för det inkommande vattendraget så skulle det kunna skett något 
misstag med provet för Tomtaån uppströms för alkalinitetsprovtagning. Annars följer 
de båda datumen samma trend och har likvärda haltvärden för vardera provpunkten, 
vilket visar en stabilitet i systemet under dessa dagar. 

5.10 Kontroll av haltvärden 
Med hjälp av årsmedelhalter för åren 2009-2014 för vartdera ämnet ställdes de 
dagshalter som används i rapporten i jämförelse med det spann som bildas av 
högsta och lägsta årsmedelhalt (Bilaga 3). Det här gjordes för att se om värdena som 
använts i rapporten är typiska, eller om det fanns sådana som avvek onormalt 
mycket. De flesta halter håller en rimlig distans till detta spann. Med hjälp av 
årsmedelhalter för åren 2009-2014 för vartdera ämnet ställdes de dagshalter som 
används i rapporten i jämförelse med det spann som bildas av högsta och lägsta 
årsmedelhalt (Bilaga 3). Det här gjordes för att se om värdena som använts i 
rapporten är typiska, eller om det fanns sådana som avvek onormalt mycket. De 
flesta halter håller en rimlig distans till detta spann. Halter som avviker störst mot 
medelspannet är halterna för NH4+ vid A1 och A2 samt för Cl- vid A1, L1 och L2. 
Dessa har sammanställts i en egen tabell (Tabell 4). För NH4+ framgår att variationen 
är bred då maximum och minimumhalter avviker stort mot medelvärdenas spann där 
avvikelserna inte framkommer. Om vi tittar på de individuella dagsvärdena för alla år 
(2009-2014) för dessa provtagningspunkter är denna stora variation vanligt 
förekommande och är således normen, alltså är våra värden väl valda och ger en bra 
bild av den naturliga haltvariationen bättre än ett medelvärde gör. Halterna i tabell 4 
är alltså de största avvikelserna i halter för dagsvärden gentemot medelspannet som 
framtagits för åren 2009-2014 
 
Tabell 4. Ämnen vars halter avviker nämnvärt från det medelårsspann som beräknades 
utifrån 1999-2014 års halter. Där A1, A2, L2 och A3 är provtagningspunkter.  

Ämne A1 A2 L1 A3 
NH4

+
 Medelspann 1,1 - 4,1 0,6 - 4,1   

NH4
+

 Avvikelsehalter 18,2    0,096 10,6   0,067  0,062   

Cl- Medelspann 1226 - 2017  16 - 68 44 - 167 

Cl- Avvikelsehalter 2600  140 270 
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6. Slutsats 
Slutsatser har dragits inom ramen för syftena med projektet, och presenteras här 
kort: 
• Ja, halterna förändras på vattnets väg längsmed vattendragen 
• Halterna sänks i och med utspädning, växtupptag, sedimentering, 

komplexbindning 
• Halterna ökar i och med urlakning och uttransport av mark, upplösning av 

komplex, nedbrytning av organiskt material och utsläpp från punktkällor 
• Även omvandlingsprocesser för ämnen, såsom nitrifikation och denitrifikation kan 

agera som sänka 
• Den största källan till SO42-, N-tot och NH4+ är Hovgårdsanläggningen, vilket gör 

att det med inflöde i Tomtaån sker en utspädning 
• Största källan för Fe, P-tot och PO43- är istället det som sker i Tomtaåns 

avrinningsområdes marker.  
• Schablonhalter är svåra att använda och bör undvikas om verkliga mätningar kan 

göras 
• Massbalansberäkningarna för NO3- och SO42- visar att ett överskott bildas trots 

ämnenas minskning i halt, där orsaken är den ökande vattenföringen. 
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Bilaga 1. Grafer över ämneshalter 
Figurer över halter för TOC, Cu, Ni, Pb och Zn för de olika valda tidpunkterna 2010 
från Uppsala Vatten AB vilka inte behandlats i rapporten. Halterna är modifierade för 
att kunna jämföras sinsemellan då värdena för de olika ämnena skiljer sig grovt åt. 
På x-axeln visas provpunkten och för y-axeln relativa halten mot den vid A1. Klorid 
(Cl-) fungerar som referens mot övriga ämnen, de ämnen som hamnar över klorid-
linjen ökar i halt medan de som ligger under minskar. 
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Bilaga 2. Grafer över anjonhalter  
Figurer över halter för ämnen vilka inte behandlades i rapporten. Halterna är 
uppmätta av författarna mars och april 2016 och är modifierade för att kunna 
jämföras sinsemellan då värdena för de olika ämnena skiljer sig grovt åt. På x-axeln 
visas provpunkten och för y-axeln relativa halten mot den vid A1. Klorid (Cl-) fungerar 
som referens mot övriga ämnen, de ämnen som hamnar över klorid-linjen ökar i halt 
medan de som ligger under minskar. 
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Bilaga 3. Tabeller över halter för kontrollgranskning 
Tabeller över faktiska haltvärden från Uppsala Vatten AB använda vid kontroll av 
haltvärden. De som anges i år är årsmedel, och de som anges i månad är 
dagsvärdena från de fyra tidpunkterna som behandlas i rapporten. Avvikande värden 
visas som kursiva. 

A1 
År 

PO43- 

(mg/L) 
P-tot 
(mg/L) 

NH4+ 

(mg/L) 
N-tot 
(mg/L) 

Cl- 
(mg/L) 

SO42- 

(mg/L) 
Fe 

(mg/L) 
2009 0,04 0,057 2 55 2000 600 0,20 
2010 0,04 0,066 3,1 37 2000 380 0,16 
2011 0,042 0,074 2,0 37 1600 320 0,14 
2012 0,044 0,066 4,1 47 1200 290 0,066 
2013 0,035 0,059 3,0 41 1600 260 0,05 
2014 0,027 0,056 1,1 35 1400 160 0,22 
Maj 0,026 0,072 18 47 2100 380 0,064 
Aug 0,045 0,094 0,33 26 1500 370 0,43 
Nov 0,039 0,054 0,096 23 1800 390 0,04 
Feb 0,048 0,046 0,1 47 2600 360 0,07 

 
A2 
År  

PO43- 

(mg/L) 
P-tot 
(mg/L) 

NH4+ 

(mg/L) 
N-tot 
(mg/L) 

Cl- 
(mg/L) 

SO42- 

(mg/L) 
Fe 

(mg/L) 
2009 0,029 0,05 1,67 30 1400 240 0,40 
2010 0,028 0,057 2,7 22 1300 220 0,33 
2011 0,03 0,054 0,64 25 1000 210 0,2 
2012 0,032 0,054 4,2 29 820 200 0,13 
2013 0,027 0,047 2,4 26 1300 220 0,06 
2014 0,022 0,034 2,4 27 540 120 0,078 
Maj 0,025 0,054 11 32 1800 250 0,17 
Aug 0,029 0,057 0,17 11 840 200 0,24 
Nov 0,025 0,048 0,062 10 820 180 0,6 
Feb 0,034 0,07 0,067 33 1800 260 0,29 
 

L1 
År 

PO43- 

(mg/L) 
P-tot 
(mg/L) 

NH4+ 

(mg/L) 
N-tot 
(mg/L) 

Cl- 
(mg/L) 

SO42- 

(mg/L) 
Fe 

(mg/L) 
2009 0,044 0,068 0,13 3,3 12 42 1,1 
2010 0,053 0,043 0,1 2 18 42 1,3 
2011 0,025 0,036 0,064 2,2 33 42 0,66 
2012 0,026 0,036 0,085 2,3 32 34 0,41 
2013 0,025 0,039 0,064 3,2 68 61 0,24 
2014 0,019 0,04 0,033 1,9 28 53 0,2 
Maj <0,025 0,049 <0,03 1,1 92 30 0,72 
Aug 0,039 0,084 0,09 2,8 28 42 0,91 
Nov 0,08 0,02 0,16 3,1 22 40 0,94 
Feb 0,066 0,02 0,12 1 140 59 0,28 
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L2 
År 

PO43- 

(mg/L) 
P-tot 
(mg/L) 

NH4+ 

(mg/L) 
N-tot 
(mg/L) 

Cl- 
(mg/L) 

SO42- 

(mg/L) 
Fe 

(mg/L) 
2009 0,041 0,065 0,051 5,8 123 76 1,1 
2010 0,039 0,057 0,075 4,2 150 61 0,72 
2011 0,025 0,042 0,078 7,9 130 57 0,58 
2012 0,025 0,032 0,17 4,8 85 54 0,25 
2013 0,025 0,044 0,059 10 167 67 0,21 
2014 0,018 0,07 0,1 7,5 81 71 0,19 
Maj <0,025 0,046 0,75 3,2 110 48 0,63 
Aug 0,034 0,068 0,045 3,7 85 49 0,84 
Nov 0,072 0,087 0,094 3,8 140 56 0,94 
Feb <0,025 0,026 0,086 6 270 90 0,48 
 

A3 
År 

PO43- 

(mg/L) 
P-tot 
(mg/L) 

NH4+ 

(mg/L) 
N-tot 
(mg/L) 

Cl- 
(mg/L) 

SO42- 

(mg/L) 
Fe 

(mg/L) 
2009 0,052 0,13 0,17 3,7 75 62 0,94 
2010 0,069 0,099 0,11 3,1 70 54 0,89 
2011 0,038 0,049 0,049 2,6 63 55 0,52 
2012 0,052 0,12 0,11 3,1 44 40 0,24 
2013 0,058 0,11 0,14 3 110 77 0,17 
2014 0,034 0,076 0,049 2,7 66 66 0,15 
Maj 0,04 0,064 0,2 2,6 45 40 0,77 
Aug 0,08 0,13 0,032 4,3 53 42 0,91 
Nov 0,11 0,15 0,076 2,6 52 57 1,1 
Feb 0,045 0,051 0,12 2,7 130 75 0,77 
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