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Sammanfattning  
 
Inverkan av nederbörd, vattenflöde och vattenstånd på ytvattenkvalitet i urban miljö – 
fallstudie Göta älv 
Evelina Gallon 
Ytvattenkvaliteten kan förändras på grund av naturliga processer som vittring och erosion i mark och 
berggrund men den kan också förändras på grund av antropogen påverkan. Den största 
föroreningskällan som belastar svenska vattendrag kommer från diffusa utsläpp. Syftet med det här 
arbetet har varit att analysera och utvärdera samband mellan föroreningsspridning i ytvatten i 
förhållande till nederbörd och vattenflöde i en urban miljö. Fallstudieområdet är begränsat till Göta älv 
från Vänerns utlopp ner till Göteborgs stad.  

Med den rådande klimatförändringen kommer den globala medeltemperaturen att öka. Till följd av 
detta kan nederbördsmönster och mängden regn komma att förändras. Nederbördsmängden förväntas 
öka med ca 10-25 % i Västra Götaland mot slutet av det här seklet. Gömda föroreningskällor som 
legat i marken kan komma upp till ytan om grundvattennivåerna börjar fluktuera och ytavrinningen 
kan sedan ta med sig föroreningarna till vattendrag. Vattendrag i en urban miljö är mer utsatta för 
föroreningar på grund av närheten till föroreningskällorna.  

Uppmätta halter av metaller har analyserats och utvärderas i en korrelationsanalys mellan 
nederbördsmängd och mellan vattenföring. Vattenkvaliteten har också jämförts mellan de 10 
mätstationer som finns placerade utmed Göta älv.   

Resultaten från studien visar att det reglerade vattenflödet i Göta älv har en avgörande betydelse för 
att identifiera samband. Inga samband kunde identifieras mellan reglerat vattenflöde och 
föroreningshalt. Däremot kunde ett svagt samband urskiljas mellan krom och oreglerat vattenflöde.  
Tydligast samband upptäcktes mellan ackumulerad tremånadsnederbörd och uppmätta metallhalter av 
krom, nickel och kobolt. Det beror sannolikt på förhöjda grundvattennivåer, ökad ytavrinning och 
ökade vattenflöden som lakar ur marken som innehåller dessa metaller. Förutom metallhalter påvisade 
turbiditeten ett tydligt samband mellan både ett oreglerat vattenflöde och en ackumulerad nederbörd. 
För att säkerställa de samband som har framkommit i denna studie behövs en längre tidsperiod av 
analysdata samt planerade mätningar för att täcka in och återspegla förändringar i nederbördsmängd 
och variationer i vattenföringen.  
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Popular scientific summary  
 
The Impact of Precipitation, Discharge and Water Level on Surface Water Quality in 
Urban Areas– Case Study Göta Älv 
Evelina Gallon  

The surface water quality may change because of natural processes like weathering and erosion of the 
earth´s surface, but it can also change because of anthropogenic impact. The largest impacts on 
Swedish streams are diffuse emissions from landfills or contaminated areas and traffic. The aim of this 
study is to analyze and evaluate the possible relationship between the concentration of metals and 
precipitation and discharge. The study area is the river Göta älv, from the outlet of Lake Vänern down 
to the city of Gothenburg. With the current climate change, the global mean temperature will increase, 
which will cause changes in the precipitation, in terms of both intensity and volume. Precipitation is 
expected to increase by 10-25 % in the region of Västra Götaland towards the end of this century. 
Hidden sources of contaminations in the ground can rise to the surface if the groundwater levels start 
to fluctuate. Surface runoff can also bring contaminations from urban areas to the streams. If streams 
have an urban connection they can more easily be affected by contaminants because of the closeness 
to the source of contamination. Measured concentration of metals have been analyzed and evaluated in 
correlation analyses. The water quality has also been evaluated between the 10 gauging stations along 
the river Göta älv.  

The results from this study show the significance of stream regulation for identification of possible 
relationship.  No relationships appeared in the first correlation between discharge of a regulated stream 
and metal concentration. However, a weak relationship was found between the concentrations of 
chromium and a non-regulated discharge. The clearest relationship was discovered in the correlation 
between the concentrations of chromium, nickel and cobalt and an accumulated three month 
precipitation. The explanation is most likely due to groundwater levels which fluctuate, increased 
surface runoff and increased discharge which flushes the metals out from the nearby ground. Except 
for the metals, turbidity has shown a clear relationship between both non-regulated discharge and 
accumulated precipitation. More data is needed to confirm these relationships and to ensure their 
meaning. For future studies it is important to plan the measurements so they can cover all the changes 
and the variability of precipitation and discharge.  
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1 Inledning  

Ytvattenkvaliteten i vattendrag och sjöar beror inte bara på naturliga processer som urlakning, vittring 

och erosion av jordskorpan utan också av antropogen påverkan från städer, industri- och 

jordbruksverksamhet (Boyacioglu & Boyacioglu, 2010). En ökad nederbörd kan orsaka en ökad 

urlakning av föroreningar i marken och en ökad mobilisering av föroreningar från markytan till 

vattendrag. I stadsmiljön tillförs dessutom diverse toxiska metaller och organiska föreningar till 

vattendragen genom olika typer av urbana utsläpp. Deposition från direkta utsläpp, från industrier och 

trafik, och diffusa utsläpp från damning (resuspension) från bl.a. vägar och kontaminerade markytor 

blandas med läckage från deponier och förorenad industrimark, vilka transporteras till vattendragen 

genom luft, ytavrinning och grundvattnen (Ekelund, 2007; Hultgren et al., 2014; Sylvén 2004). 

Tillfälliga uppmätta föroreningstoppar kan förekomma när grundvattennivån höjs vid översvämningar 

vilket kan resultera i en tillfälligt förändrad vattenkvalitet (Ekelund, 2007). 

Metallhalter i vattendrag varierar över tiden och det finns olika orsaker till det. En förändring kan 

vara ett resultat av både punkt och diffusa utsläpp inom avrinningsområdet, eller ett resultat av 

spädnings- och anrikningsprocessen i själva vattendraget. Antingen sker ingen koncentrationsökning 

på grund av utspädning eller också ökar koncentrationen under torrare perioder för att vattenmängden 

och vattenföringen minskar.  

Enligt SMHI:s klimatsimuleringar, som är baserade på FN:s klimatpanel IPCC:s 

(Intergovernmental Panel of Climate Change) klimatscenarier, kommer medeltemperaturen, 

nederbördsmängden och nederbördsintensiteten generellt att öka. Störst förändring väntas ske under 

vintermånaderna (IPCC, 2014; SMHI, 2015). Effekterna av klimatförändringen syns redan idag och är 

något som kommer fortsätta att ske successivt. Fler extrema väderhändelser som översvämningar, 

stormar och torrare förhållanden blir allt vanligare. Om transporten av föroreningar ökar till följd av 

ökad nederbörd och ökad ytavrinning kan dricksvattenkvaliteten hotas eftersom stora delar av Sverige 

försörjs av råvattenintag från ytvattenreservoarer (IPCC, 2014; Svenskt Vatten, 2016). 

Ytvattenkvaliteten hotas av klimatförändringar till följd av en ökad nederbörd då antalet 

föroreningskällor, utsläpp och läckage är mer koncentrerade i urbana områden. För att uppnå två av de 

svenska miljömålen; Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag, är det viktigt att regelbundet 

kontrollera statusen i de svenska vattendragen (Naturvårdsverket, 2015). Detta examensarbete berör 

samband om eller hur en ökad nederbörd och ökad vattenföring till följd av klimatförändringen skulle 

kunna påverka ytvattenkvaliteten i urbana miljöer, främst med avseende på metallhalter.  
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2 Syfte  

Syftet med det här projektet är att studera och förklara eventuella samband mellan 

föroreningsspridning i ytvattnet i förhållande till nederbörd, grundvattennivåer i avrinningsområdet 

och vattenflöde i Göta älv. I det här arbetet syftar föroreningsspridning på transport av toxiska metaller 

och organiska föreningar som i höga halter kan vara skadliga för människor och ekosystem.  

Hypotesen är att det finns ett samband mellan metallhalter och organiska föreningar i ytvattnet och 

nederbördsmängder under vissa tidsperioder, på grund av förhöjda grundvattennivåer, ökad 

ytavrinning och ökade vattenflöden som leder till en ökad utlakning eller erosion från marken som 

innehåller dessa ämnen. För att kunna utvärdera denna hypotes har samband mellan ovan angivna 

parametrar analyserats bland befintlig data från öppna och tillgängliga databaser. De olika sambanden 

förklaras genom en sambandsanalys mellan förorening och vattenföring samt mellan förorening och 

nederbörd. 

Fallstudieområdet är avgränsat till Göta älvs avrinningsområde, med fokus på Göta älv från 

Vänerns utlopp till Göteborg stad. Vattenkvaliteten har jämförts mellan mätstationerna längs med 

älven för att undersöka den urbana miljöns koppling och om dess närhet till vattendragen ökar 

koncentrationen av föroreningar.   
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3 Bakgrund  

Följande kapitel inleds med en sammanfattning om hur andra forskare gått till väga för att studera 

liknande frågeställningar och deras resultat och slutsatser. Efter det följer en beskrivning av Göta älvs 

avrinningsområde vad gäller både storlek och klimat samt ett avsnitt om hur en framtida 

klimatförändring kommer att påverka klimatet globalt och regionalt med fokus på Sverige och Västa 

Götaland. Kapitlet avslutas med ett sammandrag om hur miljögifter sprids och vilka gränsvärden och 

miljömål som gäller i Sverige.  

3.1 Tidigare studier  

Flera studier (Astaraie-Imani et al., 2012; Bradley, 1984; Duh et al., 2008; Vliet & Zwolsman, 2008) 

utreder hur en klimatförändring kan komma att påverka vattenkvaliteten, men vanligast är ändå att 

vattenkvantiteten studerats. Gemensam nämnare för studierna är att klimatförändringen är ett faktum 

och tillsammans med en urbanisering hotas vattenkvaliteten att försämras i större städer (Astaraie-

Imani et al., 2012; Duh et al., 2008). Koncentrationen av en förorening kan antingen spädas ut eller bli 

mer koncentrerad beroende på om det är ett högt eller lågt vattenflöde och om en förorening binder till 

partiklar från suspenderade material (Bradley, 1984; Vliet & Zwolsman, 2008).  

Baborowski et al. (2004) undersökte förändringar av koncentrationer för ett antal metaller i det 

tillfälligt höga vattenflödet vid översvämningen av floden Elbe, Tyskland 2002. Resultaten visade att 

arsenik, bly och koppar fick förhöjda koncentrationer i samband med att vattenflödet steg. Medan 

koncentrationen av kvicksilver späddes ut av vattenmassorna till lägre halter än innan 

översvämningen. Ett liknande resonemang framfördes av Vliet & Zwolsman (2008), som konstaterade 

att mängden suspenderade partiklar som metaller kan adsorberas till minskar om vattenflödet minskar. 

Mängden suspenderade partiklar minskar vanligtvis när vattenflödet minskar under längre torrare 

perioder (Vliet & Zwolsman, 2008).  

Korrelationsanalyser är vanliga val av metoder i utredningar som berör vattenkvalitetsfrågor. 

Korrelationer mellan metallhalter och vattenflöde eller andra klimatologiska faktorer som t.ex. 

nederbörd eller vattentemperatur utvärderas sedan med statistiska tester (Bradley, 1984; Sangel de 

Oliviera & Cavalcanti de Cunha, 2014). Sangel de Oliviera & Cavalcanti de Cunha (2014) fann bland 

annat ett tydligt samband mellan nederbörd och turbiditet i en korrelationsanalys och kunde därmed 

konstatera att vattenkvaliteten försämras under blötare perioder med mer och intensiv nederbörd 

(Sangel de Oliviera & Cavalcanti de Cunha, 2014).  

Johansson & Skrapste (2003) sammanställde undersökningar av vatten, utsläpp, biota och sediment 

för att avgöra hur koncentrationen av miljögifter i och kring Göta älv framträder. Metallhalterna i 

vattnet har minskat eller legat relativt konstanta från slutet av 1990-talet. Från 2002 visar uppmätta 

vattenprovsresultat att både vattenflöde och halter av nästintill samtliga metaller minskade jämfört 
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med föregående år som hade högre vattenflöde. Metallhalterna tenderar att vara lägre vid Vargön 

(första mätstation i älven) jämfört med den sista mätpunkten i Alelyckan närmats Göteborg (Johansson 

& Skrapste, 2003). 

 

3.2 Områdesbeskrivning  

Göta älvs avrinningsområde är det största i Sverige med en areal på ca 50 000 km2, vilket motsvarar en 

tiondel av landets yta (figur 1) (Göta älvs vattenvårdsförbund, 2005).  Avrinningsområdet inkluderar 

även landets största sjö, Vänern. Källan till Göta älv har sin början i Härjedalen som en fjällbäck. 

Vattendraget rinner sedan över på den norska sidan som Trysilelva innan den återgår till Sverige som 

Klarälven med dess utlopp i Vänern (Göta älvs vattenvårdsförbund, 2005). Från Vänersborg, vid 

Vänerns södra sida, börjar Göta älv och sträcker sig ca 93 km ner till sitt utlopp i Göteborg. Arean av 

avrinningsområdet söder om Vänern är ca 3500 km2 stort. Vattenföringen från Vänern ut i Göta älv är 

reglerad till ett maximalt flöde på 1030 m3/s för att förhindra slänt- och bottenerosion och 

översvämningar. Den årliga medelvattenföringen för hela Göta älv är beräknad till 565 m3/s. Vid 

Kungälv, norr om Göteborg, omsluter Göta älv ön Hisingen. Ungefär 2/3 av flödet följer norra sidan 

av Hisingen och kallas där Nordre älv medan 1/3 fortsätter sydöst om ön och ner genom Göteborg 

(Göta älvs vattenvårdsförbund, 2005).  Beroende på flödet tar 

det mellan 1,5-5 dagar för vattnet att transporteras från Vänern 

ner till sista mätstationen vid Alelyckans vattenverk i 

Lärjeholm. Förutom energiproduktion står Göta älv för 

dricksvattenförsörjning till ca 700 000 människor i 

kommunerna längs med älven. Vattenkvaliteten kontrolleras 

vid sju mätstationer från Vänern ner till Göteborg (Göransson 

et al., 2013; Göta älvs vattenvårdsförbund, 2005).  

Klimatet i Västra Götalands län kännetecknas av ett 

kustklimat med hög luftfuktighet, mildra vintrar och relativt 

svala somrar. Temperaturskillnader mellan årstider och mellan 

dag och natt blir utjämnat av havet och dess förmåga att lagra 

värme. Den totala årsnederbörden är minst vid kustområdena 

och i närheten av Vänern. Vid kusten faller det årligen ca 800 

mm nederbörd vilket ökar snabbt till ca 1000 mm inåt landet, 

innan nederbördsmängden åter minskar till ca 700 mm 

närmare Vänern. Kraftiga västliga vindar från Atlanten och 

skyfall är inget ovanligt (Persson et al., 2011).  

Karateristisk jordart för Götaälvdalen är glacial och postglaciala lera som finns i anslutning till 

Göta älv. Figur 2 illustrerar ett område som Göta älv rinner igenom, Lilla Edet. Älven följer en 

Figur 1. Markerat område representerar 
Göta älvs avrinningsområde. 
©Lantmäteriet, I2014/00601.  
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sprickdal där glaciala och postglaciala sediment avsatts och som är omringat av urberg.  

 
Figur 2. Jordartskarta över området Lilla Edet vid mitten av Göta älv. Gula områden är avsättningar i form av 
glacial och postglacialt material (Jordartskarta 1:100 000, © Sveriges Geologiska undersökning (SGU)).  

 

Det finns flera dokumenterade förorenade områden efter en lång industriell historia i Göta älvs 

dalgång. Hur föroreningar har spridits och i vilken omfattning marken har blivit förorenad beror på 

vilken verksamhet som bedrivits och hur avfall, spill och restprodukter har hanteras i området (Nilsson 

et al., 2005). För att förhindra vidare spridning från förorenade områden utförs marksaneringar. I tre 

områden i Ale kommun har marksaneringar av förorenad mark gjorts alldeles intill Göta älv, totalt har 

ca 200 000 ton förorenade massor grävts bort. Tidigare verksamhet i form av ett glasbruk och ett 

varvsområde har blivit sanerat. Den förorenade marken innehöll bland annat metaller som arsenik, bly, 

koppar, kvicksilver och zink. Saneringarna pågick mellan åren 2011-2013. Ytterligare sanering är 

planerad i Älvängens industriområde (Ale Kommun, 2015). Användningen av metaller har lett till att 

en ökad spridning i naturen och räknas därför som ett miljögift (Naturvårdsverket, 2016b). 

 

3.3 Klimatförändringens påverkan    

3.3.1 Globala förändringar  
Ur ett geologiskt tidsperspektiv är klimatförändringar inget ovanligt, men det blir alltmer konstaterat 

att orsaken bakom de rådande klimatförändringarna är antropogen påverkan. I den senaste utgivna 
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upplagan av IPCC:s rapport, AR5 (Fifth Assesment Report), rapporteras det t.ex. att den globala 

uppvärmningen som uppmätts under de senaste 50 åren orsakas av mänsklig aktivitet. Den globala 

medeltemperaturen har ökat med 0,85 °C från 1880 till 2012 vilket är en snabb förändring och de 

senaste 30 åren har varit de varmaste åren sedan 1400-talet i den norra hemisfären (IPCC, 2014).  

För att förutspå vad klimatförändringen kommer att resultera i, med avseende på 

temperaturökningen och dess konsekvenser, används olika utsläppsscenarier till grund för 

klimatmodeller. Största osäkerheten i modellerna är begräsningar i tid och rum. Forskarvärlden har 

lagt fokus på två scenarier för att omfamna variationsbredden av dem och det är först vid mitten av 

seklet som valet av scenario börjar få en större betydelse. Första scenariot är RCP4.5 som är baserat på 

att utsläppen av växthusgaser kommer att begränsas och det andra scenariot är RCP8.5 som baseras på 

höga utsläpp av växthusgaser (Berglöv et al., 2015). Gemensamt för dessa modeller är att alla 

förutspår en temperaturökning. Enligt IPCC, som sammanställer resultat från all världens 

klimatforskning, beräknas den globala medeltemperaturen stiga med ca 2°C fram till år 2100, 

oberoende av RCP-scenario (IPCC, 2014). Konsekvenserna av en sådan ökning förväntas uppträda 

ojämnt över världen; förändrade nederbördsförhållanden, smältande isar, stigande havsnivåer och 

torka är några av effekterna (Åström et al., 2014).  

Att möjliggöra jämförelser mellan klimatuppgifter används en så kallad normalperiod. En 

normalperiod är en 30-årig tidsperiod och den som används som standard just nu innefattar åren 1961-

1990, nästkommande normalperiod blir åren 1991-2020. När temperaturer avviker med ett visst antal 

grader jämförs värdet mot normalperioden, likaså jämförs nederbördsmängden i antal avvikande 

procent mot normalperioden (SMHI, 2014a). All analysdata i ett dataset grupperas efter gränsvärdena 

av fem klasser. Definition av värden som är under och över det normala beskrivs nedan i punktlistan 

(SMHI, 2014a): 

 

• 12,5 % av de lägsta värdena kategoriseras som ”mycket under normalt” 

• Följande 25 % tillhör gruppen ”under normalt” 

• De därpå följande 25 % klassificeras som ”normalt” 

• Nästa 25 % som ”över normalt” 

• Resterande 12,5 % klassas som ” mycket över normalt”   

  

3.3.2 Regionala förändringar   
Med utgångspunkten i scenariot som innebär en global temperaturökning runt 2°C, förväntas de största 

förändringarna ske under vintertid i norra Sverige. Antalet dagar med extremt kalla temperaturer 

kommer att minska samtidigt som nederbörden beräknas öka med 10-20 procent under 

vintermånaderna, en ökning som också kommer ske under sommaren. Under sommarmånaderna i norr 

kommer de varmaste dagarna att bli varmare (SMHI, 2015).  
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I södra Sverige väntas större förändringar, ännu varmare sommardagar och fler i antalet. Gällande 

nederbörden i söder tros inga större förändringar i nederbördsmängden ske under sommarmånaderna 

och detta kan bero på en ökad avdunstning. En allmän förändring för hela Sverige är ökningen av 

extremnederbörden som kan komma att stiga med 10-20 procent. Kraftigare skyfall med högre 

intensitet är att vänta (SMHI, 2015).  

En ökning av temperaturen påverkar vattnets kretslopp på flera sätt. En varmare atmosfär kan hålla 

mer vatten i form av vattenånga vilket möjliggör en högre avdunstning. Avdunstningen följer 

lufttemperaturen under året och är som störst på sommaren. Mer än hälften av årsnederbörden 

avdunstar i större delen av Sverige (Grip & Rodhe, 1994).  

Förutom avdunstning är avrinningen kopplad till säsongsbundna naturliga variationer som ser olika 

ut i olika delar av landet. I Götaland faller ca 20 % av den totala nederbördsmängden i form av snö. 

Snön smälter lite då och då under vintern och saknar ofta den karakteristiska vårfloden som sker i 

Svealand och främst i Norrland som ett resultat av att snön har lagrats under hela vintern. I södra och 

mellersta Sverige är det vanligt med en höstflod, orsakat av låg avdunstning och hög nederbörd, likt en 

vårflod i norr (Grip & Rodhe, 1994).  

Längre framtidsscenarier som sträcker sig ända till slutet av seklet beräknar att temperaturen kan 

öka med 3-5 grader i Västra Götalands län, beroende på scenario. Till följd av temperaturökningen 

kommer antalet varma dagar att bli fler vilket leder till en längre vegetationsperiod. Nederbörden 

uppskattas öka med 10-25% (årsmedelnederbörd) med en större ökning under vintertid. Även den 

totala årstillrinningen förväntas att öka med 5-15 % mot mitten av seklet. Scenarierna visar på högre 

vattenflöden under vintern och en längre period av låga flöden under sommaren. Höga vårflödestoppar 

saknas helt mot slutet av seklet (Berglöv et al., 2015).  

Västra Götalands läns position och närhet till havet bidrar till att kustremsan utsätts för stigande 

havsnivåer. I Västra Götaland beräknas havsnivån att stiga med 100 cm fram till år 2100. Tillfälliga 

förändringar i havsnivån är den vattenförskjutning som kan bildas när starka vindar från havet trycker 

upp vattnen mot land och grundare vatten. Detta medför att saltvatten kan tränga in i älven och för 

med sig saltvatten och föroreningar från havet. Detta är ett känt fenomen i Göta älv. Vid höga 

vattenstånd skiljer sig vattennivån med några decimeter mellan Torshamnen och centrala staden, där 

den högre vattennivån registreras inne i staden (Åström & Andersson, 2011).  

 

3.4 Föroreningsspridning från förorenad mark 

Metaller i låga koncentrationer är naturligt förekommande och en del är livsviktiga för människan, 

medan andra metaller är giftiga i väldigt låga halter. Metaller är inte nedbrytbara vilket innebär att de 

cirkulerar i naturen men de kan begravas i sediment och så länge de ligger orörda påverkar de inte 

människor och djur (Naturvårdsverket, 2016b; Naturvårdsverket 2008). Om nederbördsmängden ökar 
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och grundvattennivån stiger (eller fluktuerar) kan dessa gömda metaller lakas ut ur sedimenten och 

transporteras till vattendrag och där påverka vattenkvaliteten (Hultgren et al., 2014; Ekelund, 2007). 

Markens uppbyggnad har stor betydelse för förutsättningarna att en förorening sprids eller hindras 

från att spridas.  Göta älvdalen består främst av isälvsavlagringar i form av lerjordar (figur 2). Vid regn 

sker infiltration och perkolation av regnvatten främst genom torrsprickor, som även kan vara en 

transportväg för föroreningar (Nilsson et al., 2005). När markens infiltrationskapacitet överskrids 

samlas överskottet av vattnet på markytan och så småningom bildas ytavrining. Det översta 

markskiktet har då blivit vattenmättat (Grip & Rodhe, 1994). Mättnaden av marken kan uppstå vid 

riklig nederbörd. Kraftig ytavrinning kan leda till en ökad erosion av markytan vilket i sin tur kan leda 

till föroreningstransport till vattendragen (Nilsson et al., 2005).  

Dagvatten har blivit alltmer förorenat av metaller, näringsämnen och partiklar. Dagvatten kan t.ex. 

vara regnvatten, smältvatten eller spolvatten, som tillfälligt förekommer och bildar en ytavrinning på 

markytor eller konstruktioner. Det är vatten som har förhindrats att infiltreras i marken och vanligaste 

förekomsten är i bebyggda miljöer med färre infiltrations ytor. Orsaken till en ökad föroreningsnivå i 

dagvatten är en ökning av industriella utsläpp, biltäthet och atmosfäriskt nedfall (Andersson, 2009). 

För att minska föroreningsbelastningen på dagvattnet behöver man identifiera föroreningskällorna och 

börja åtgärdsarbetet för att minska utsläppen av miljögifter därifrån. Dagvatten kan renas genom 

infiltration i marken. Då krävs det att grundvattennivån inte är för hög och även markens struktur är 

avgörande för om det skall fungera. Marken behöver i så fall innehålla organiskt material som 

miljögifter kan bindas till (Andersson, 2009).  

När tungmetaller har spridits till grundvattnet och vattendrag kontrolleras deras rörlighet av 

sorptionsprocesser. Det finns tre processer: adsorption, absorption och jonutbyte. Adsorption hänvisar 

till ett löst ämne i en vätska som fastna på ytan av ett fast ämne och skiljer sig åt mot absorption där ett 

ämne tas upp och diffunderar in i den fasta substansen. Vid ett jonutbyte blir ett ämne utbytt mot ett 

annat på den fasta ytan (Appelo & Postma, 2005). Mängden suspenderade partiklar i ett vattendrag 

relateras ofta till volymen och hastigheten på vattenföringen (Shaw et al., 2011). På grund av 

sorptionsprocesser är suspenderade material bärare av näringsämnen, främst fosfor, metaller och 

organiska miljögifter som i sin tur kan orsaka stor skada. I Sverige är enbart suspenderat material ett 

relativt litet miljöproblem om man jämför med andra platser i världen (Djodjic et al., 2012; Shaw et 

al., 2011). Lerjordar har en större benägenhet av att eroderas än vad grövre sandjordar har. Den mest 

erosionskänsliga jordarten är silt. Lerjordar i närhet till vattendrag kan bidra med en högre halt av 

suspenderat material (Djodjic et al., 2012). 

Turbiditet kan kopplas ihop med mängden suspenderade partiklar, det är ett mått på en vätskas 

grumlighet. Grumligheten orsakas av fina partiklar som lera och silt. Konduktivitet i en vätska 

beskriver ledningsförmågan och är beroende av upplösta salter (Shaw et al., 2011).  

Naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2016c) har gjort en sammanställning av hur stora utsläppen av 

några metaller är till vattendrag i Sverige (tabell 1). De största diffusa källorna är dagvatten, 
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atmosfäriskt nedfall på sjöar och vattendrag och läckage från skogsmark. Punktkällor är främst orsakat 

av utsläpp från avloppsreningsverk, industrier och gammal industrimark. Belastningen av metaller till 

vatten från de olika utsläppskällorna varierar mellan vattendistrikten (Naturvårdsverket, 2016c). Enligt 

tabell 1 nedan, står de diffusa källorna för den största belastningen.  

 
Tabell 1. Uppskattad totalbelastning till svenska vatten av diffusa och punktutsläpp (Naturvårdsverket, 2016c).  

Metall Total belastning till vatten (kg/år) Andel (%) utsläpp från punktkällor 

Kadmium 4 400 14 

Koppar 180 000 10 

Nickel 110 000 8 

Bly 92 000 4 

Zink 850 000 13 

Kvicksilver 800 12 

 

3.4.1 Organiska miljögifter  
Organiska miljögifter är giftiga och svårnedbrytbara. Flera ämnen är hormonliknande och lagras lätt 

hos levande organismer där de kan vara farliga redan i små halter. PCB (polyklorerade bifenyler) är ett 

känt exempel av en industrikemikalie som aldrig varit avsedd för spridning i naturen. Lika så har 

insektsbekämpningsmedel som DDT, toxafen, HCH (hexaklorcyklohexan), och klordan spridits över 

jordbruksmark men användningen har gradvis stoppats i Sverige. Halogenerade aromatiska kolväten är 

ytterligare en grupp av organiska miljögifter (Naturvårdsverket, 2014).  

När temperaturen i vattendrag ökar, påskyndas olika processer och flera parametrar påverkas, som 

konduktivitet, pH och syreförbrukning eller processer i form av biologisk aktivitet och 

jämviktsreaktioner. Förhöjda vattentemperaturer kan gynna spridningen av organiska föreningar och 

miljögifter som PCB samt påskynda den naturliga nedbrytningen (Boehlert et al., 2015; 

Naturvårdsveket, 2008).  

3.5 Gränsvärden och miljömål  

Total har Sverige 16 stycken miljökvalitetsmål som beskriver kvaliteten på miljön som Sveriges 

riksdag och regering beslutat om att uppnå fram till år 2020. Två av dessa miljökvalitetsmål kan 

kopplas samman med det här arbetet; Giftfri miljö och Levande sjöar och vattendrag. Innebörden av 

miljökvalitetsmålen är att främja miljöarbetet och lämna över en hållbar miljö till kommande 

generationer (Naturvårdsverket, 2016a). Sammanställning av ytvattendata inom Göta älvs huvudfåra, 

det vill säga avrinningsområdet söder om Vänern, avslöjar att det flesta vattenförekomster (41 av 63) 

inte uppnådde god kemisk status till år 2015 på grund av miljögifter. Den ekologiska statusen och 

potentialen för ytvatten inom området domineras av en måttlig status för 76 % av alla ytvattentyper. 

Av de övriga 24 % av vattentyperna, klassas 22 % som otillfredsställande eller dålig status och endast 
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2 % av alla ytvattentyper inom Göta älvs huvudfåra har en god status (VISS, 2016). Som tidigare 

nämnts blir metaller miljögifter när de sprider sig okontrollerat i natur och miljö, men metaller 

förekommer också naturligt. Tabell 2 redovisar värden på bakgrundshalter och naturliga 

ursprungshalter i större svenska vattendrag. Definitionen av norra Sverige i det här fallet är områden 

norr om Dalälven (Naturvårdsverket, 2008). Markerade värden går att jämföra med halterna i Göta älv 

men dessa värden får betraktas med viss försiktighet eftersom lokala förutsättningar kan spela in.  

Tabell 2. Naturliga halter i opåverkade vatten. Halter är uppskattade utifrån nuvarande halter i norra Sverige och 
enheten är μg/l för samtliga halter (Modifierad tabell Naturvårdsverket, 2008). 

 

Cu Zn Cd Pb Cr Ni Co As Hg 

Naturlig ursprunglig halt  1 3 0,003 0,05 0,2 0,5 0,05 0,2 0,001 

Bakgrund N Sverige 0,9 2,9 0,005 0,12 0,2 0,5 0,05 0,2 0,002 

Bakgrund S Sverige  1,3 4,3 0,014 0,32 0,4 1,0 0,13 0,4 0,004 

 

Om ett vattendrag eller en sjö blir förorenad finns det olika klassificeringar på hur allvarlig skadan är. 

Naturvårdsverkets bedömningsnivåer grundar sig på kanadensiska vattenkvalitetskriterier (tabell 3). 

Överskrider halten av en förorening gränsvärdet klassat som allvarligt är läget mycket allvarligt och 

åtgärder måste genast vidtas (Naturvårdsverket, 1999).  

Tabell 3. Kanadensiska vattenkvalitetskriterier (μg/l) för förorenat ytvatten (Modifierad tabell, 
Naturvårdsverket, 1999).   

Ämne Mindre allvarigt  Måttligt allvarligt  Allvarligt  

As <50 50-150 150-500 

Pb <1 1-3 3-10 

Cd <0,01 0,01-0,03 0,03-0,1 

Cu <4 4-12 12-40 

Cr  <20 20-60 60-200 

Ni <150 150-450 450-1500 

Hg  <0,1 0,1-0,3 0,3-1 

Zn <30 30-90 90-300 

 

Varken miljökonsekvensmålet Giftfri miljö eller Levande sjöar och vattendrag kommer att uppnås 

innan 2020 som det ser ut i dagsläget. Uppföljning av varje mål görs årligen för att utvärdera resultatet 

av arbetet som utförts av den ansvariga myndigheten (Naturvårdsverket, 2015). Utmaningarna för att 

uppnå de här målen är bland annat den pågående klimatförändringen som på sikt kan sprida förorenade 

ämnen och sjukdomsbringande organismer. Det är många värdefulla vatten med avseende på 

dricksvattenförsörjning och biologiskt mångfald som saknar långsiktigt skydd. Många miljögifter är 

långlivade i miljön och därför kan det ta flera år innan en föroreningsspridning upphör 

(Naturvårdsverket, 2016a; 2016b).  
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4 Metod 

För att uppfylla syftet och identifiera möjliga samband mellan föroreningshalt och vattenföring eller 

mellan föroreningshalt och nederbördsmängd har data från öppna databaser (SMHI och SLU) och en 

förvaltning analyserats. Metoden som har använts är en sambandsanalys som har följts upp och 

utvärderats av flera korrelationskoefficienter.  

4.1 Dataunderlag  

Dataunderlaget baseras på befintlig data från öppna databaser och data från den kommunala 

förvaltningen Kretslopp och vatten, Göteborg. Tidsserier med nederbörd, vattenföring, vattenstånd och 

halter av oorganiska ämnen analyseras i Microsoft Excel och MATLAB för undersökning av samband 

samt utförande av statistiska analyser. Det har inte funnits utrymme för egen provtagning inom ramen 

för detta examensarbete. Inte heller tillräckligt med dataunderlag för att analysera organiska ämnen.  

Metaller som representerar föroreningar valdes ut utifrån deras skadliga miljöpåverkan vid 

förekomst i höga koncentrationer. Ytterligare en anledning till valet var tillgängligheten av tillräcklig 

data för genomförandet av en analys. De valda metallerna är: arsenik (As), bly (Pb), kadmium (Cd), 

kobolt (Co), krom (Cr), kvicksilver (Hg), molybden (Mo), mangan (Mn), nickel (Ni), uran (U) och 

zink (Zn). Även konduktivitet och turbiditet har analyserats i syfte att kunna förklara föroreningarnas 

ursprung.  

Innan analys och tolkning har all data granskats och kvalitetsbedömts för att eliminera eventuella 

felaktiga mätvärden. Tillgänglig data från öppna databaser är i regel kontrollerade av datavärden. 

Nederbörd och vattenföringsdata hämtat från SMHI har kontrollerats av datavärden och endast ett fåtal 

saknade värden har påträffats i tidsserierna. Saknade värden i tidsserien kan bero på att mätstationen 

varit ur funktion eller att kvalitetskontrollerna varit felmarkerade (SMHI, 2014b).   

 

4.1.1 Nederbörd, vattenföring och vattenstånd   
SMHI ansvarar för observationsdata från mätstationer utspridda över hela landet. Det finns tidsserier 

från tidigt 1900-tal att tillgå, men i det här arbetet har dygnsvärden av nederbördsmängd från två 

mätstationer, Vänersborg och Göteborg, för åren 2002-2014 analyserats (tabell 4). Valet av år beror på 

begränsningar av tillgänglig data för vattenkemiparametrar från andra mätstationer. En längre 

tidsperiod av nederbördsmätningar uppmätt i Göteborg har utretts för tidsperioden 1955-2014 i syfte 

att undersöka förändringar under en längre tid. SMHI fick i uppdrag av regeringen (EU-direktiv) att 

fritt tillgängliggöra databaser och allt finns numera under SMHI:s Vattenwebb (SMHI, 2014b). 

Tidsserier med uppmätta värden av vattenföring för Göta älv finns från Vargöns kraftverk beläget vid 

Vänersborg vid utloppet från Vänern. Eftersom Göta älv är hårt reglerat har även vattenföringsdata 

från Slumpån (oreglerat vattendrag) använts i syfte av att utreda regleringens påverkan på vattenflödet. 
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Vattenståndsmätningar utförs i Torshamnen, Göteborg av SMHI och tidsserier från 1969 finns att 

tillgå på PSMSL:s (Permanent Service for Mean Sea Level) hemsida (PSMSL, 2016). Tidserien 

innehåller månadsmedelvattenståndsmätningar.  

Tabell 4. Tidsserier av nederbörd och vattenföring som har använts i det här arbetet (SMHI, 2014b; SMHI, 
2016).  

 
Nederbörd Vattenföring 

  Vänersborg Göteborg  Vargön  Slumpån  

Tidsserier  2002-2014 2002-2014 2002-2014 2002-2014 

Saknade värden 2013 - - - 

 

4.1.2 Lärjeholm råvattenintag   
Regelbundna vattenkvalitetstester utförs varje vecka vid råvattenintaget i Lärjeholm till Alelyckans 

vattenverk och dessa kontinuerliga prover tas av Kretslopp och vatten, Göteborgs stad. Tidsserier 

mellan åren 2004-2014 innehåller uppmätta halter av organiska och oorganiska ämnen samt andra 

parametrar som t.ex. konduktivitet, pH, turbiditet. Valet av tidsperiod berodde på tillgängligheten av 

data från Kretslopp och Vatten.   

4.1.3 SLU:s miljödata  
Vid tre mätstationer (Vargön, Trollhättan och Alelyckan) utförs provtagningar en gång i månaden, 

samma dag för alla stationer. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är Institutionen för vatten 

och miljö på SLU datavärd för data som insamlats från sötvatten inom nationell och regional 

miljöövervakning (SLU, 2016). Uppdraget är att lagra, kvalitetssäkra och tillgängliggöra data för sjöar 

och vattendrag. För de tre mätstationerna är kontinuiteten av mätdata varierande (tabell 5) men 

gemensamt är att samma parametrar mäts. I det här arbetet har endast metalhalter använts från SLU:s 

mätstationer. Enheterna på de uppmätta metallhalterna är μg/l. 

Tabell 5. Tidsserier för uppmätta metallhalter, inga större avbrott i mätserierna men varierande starttid (SLU, 
2016).   

 
SLU Råvatten intag 

  Vargön Trollhättan Alelyckan  Lärjeholm 

Tidsserier  2000-2014 2007-2014 2000-2014 2004-2014 

Saknade värden - - - - 

 

4.1.4 Göta älvs vattenvårdförbunds mätstationer  
Göta älvs Vattenvårdförbund kontrollerar vattenkvaliteten vid sex stationer längst med Göta älv, 

härmed kallade älvstationerna (figur 3). Älvstationernas ordning från Vänerns utlopp i norr ner till 

Göteborg i söder är: Skräcklan, Gäddebäck, Älvabo, Garn, Södra Nol och Surte. Vid dessa stationer 
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mäts koncentrationerna av 16 olika metaller samt provtagningstemperatur. Mellan åren 2002-2015 

finns ett värde per månad uppmätt, med undantag av saknade värden (tabell 6). Vattenprover tas 

samma dag på alla stationer, enheten på metallhalterna är μg/l för alla metaller utom för mangan som 

har enheten mg/l. Vattenvårdsförbundet sammanställer årliga rapporter baserade på de uppmätta 

värdena.  

Tabell 6. Tidserier av uppmätta metallhalter med ett större avbrott för samtliga mätstationer.   

 
Älvstationer 

  Skräcklan Gäddebäck  Älvabo Garn Södra Nol Surte  
Tidsserier  2002-2014 2002-2015 2002-2015 2002-2015 2002-2015 2002-2015 

Saknade värden Oktober 2012-Oktober 2013 

 

 
Figur 3. Mätstationer längst med Göta älv från Vänersborg ner till Göteborg (© Lantmäteriet, I2014/00601). 
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4.2 Sambandsanalys  

Den metod som har använts i det här arbetet är en sambandsanalys som syftar till att analysera om en 

föroreningsspridning har ett samband med en ökad nederbörd, vattenföring och/eller vattenstånd. 

Figur 4 ger en övergripande bild av valet av metod och hur den har utformats och genomförts.  

 

Figur 4. Tillvägagångssätt för att analysera data och möjliga samband.  

 

Efter en övergripande kvalitetskontroll av all analysdata valdes de metaller (As, Pb, Cd, Co, Cr, Hg, 

Mo, Mn, Ni, U och Zn) och parametrar (konduktivitet och turbiditet) som hade längst 

sammanhängande tidsserier ut. En tidsperiod på minst 10 år var kravet för att genomföra en 

representativ analys av trender och samband. För att möjliggöra jämförelser mellan mätstationerna 

från första station ner till sista, valdes åren 2002-2014, med lite varierande kontinuitet för de olika 

mätstationerna. För varje mätstation delades data upp efter år och månad för att urskilja års- och 

månadsvariationer samt avvikelser.  

 

4.2.1 Analys av nederbörd, vattenföring och vattenstånd  
I sambandsanalysen representerar nederbördsdata uppmätt vid Vänersborg de tre första mätstationerna 

och resterande mätstationer representeras av nederbördsdata uppmätt vid Göteborgs mätstation. En 

längre tidsserie (1955-2014) av nederbördsmätningar grupperades i tidsperioder om 4 år vardera med 

månadsmedelvärden för två månadspar tillsammans (januari och februari, mars och april o.s.v.) i varje 

graf. För att om möjligt, urskilja förändringar i nederbördsmängden orsakat av klimatförändringar. 

Nederbördsdata från Göteborg användes i den analysen.  

Den totala nederbördsmängden för varje månad och år beräknades för båda mätstationerna mellan 

åren 2002-2014. Från vattenföringsdata beräknades års- och månadsmedelvattenföring för det 

reglerade och oreglerade vattenflödet och jämfördes i ett linjediagram för att se hur regleringen 

förändrar det naturliga flödet. Diagram med nederbörd och vattenföring plottades för att fastställa 

vattenföringens respons av nederbörden. Även ett linjediagram plottades upp för att se variationerna 

av vattenståndet i Göteborgs hamn (Torshamnen).  

 

1.Granska/
kontrollera
analysdata

2.Välj ut 
föroreningar 
för analys.
3. Bestäm 
tidsperiod

(minst 10 år)

4. Sortera 
upp 

analysdata i 
år och 

månader

5. Plotta
grafer och 
låddiagram 
för att se 
samband

6. Utför 
statistiska 
analyser
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4.2.2 Avvikande extremvärden vid Lärjeholm  
Eftersom provtagningsfrekvensen varierar mellan mätstationerna lades fokus på Lärjeholm, den 

stationen med högsta provtagningsfrekvens. En mer grundläggande analys av år- och 

månadsvariationer samt analys av samband mellan högt havsvattenstånd och förorening utfördes för 

att utreda deras betydelse för vattenkvaliteten.  

För att följa upp hypotesen om att halterna av föroreningarna ökar när nederbörden eller 

vattenföringen ökar, gjordes en jämförelse mellan året med minst nederbörd och året med mest 

nederbörd under tidsperioden 2002-2014, med avseende på nederbörd uppmätt i Göteborg och 

vattenkemidata från Lärjeholm. Både reglerat och oreglerat vattenflöde har analyserats tillsammans 

med halterna av föroreningarna för att utvärdera om det finns samband som stämmer överens med 

hypotesen.  

För att urskilja signifikanta årstidsvariationer och se spridningen av de uppmätta halterna av 

metaller, turbiditet och konduktivitet för analysdata från Lärjeholm användes låddiagram. Ur 

låddiagrammen kunde avvikande extremvärden urskiljas. Vanligtvis brukar avvikande värden 

betraktas som mätfel eller fel vid inrapporteringen och värdet tas bort från datasetet. I det här fallet 

valdes ett annorlunda tillvägagångssätt i hanteringen av avvikande extremvärden. Istället för att ta bort 

dessa värden användes de i en analys för att undersöka om de har en starkare korrelation med hög 

nederbörd eller hög vattenföring.  

Första analysen utvärderar sambandet mellan föroreningshalt och nederbörd. De avvikande värdena 

plottas mot en ackumulerad tremånadsnederbörd, nederbörd från två månader innan och från samma 

månad som det uppmätta avvikande värdet.  

Den andra analysen utvärderar sambandet mellan föroreningshalt och vattenföring, både oreglerat 

och reglerat. I det här fallet plottas det avvikande extremvärdet mot månadsmedelvattenföringen för 

den månad då föroreningshalten var uppmätt i.  

Sista analysen är mellan vattenstånd och förorenings halt. Ett medelvärde beräknades för tidsserien 

av vattenståndsmätningarna och användes som ett tröskelvärde för att avgöra vilka månader som hade 

registrerat ett högre respektive lägre vattenstånd.  

 

4.2.3 Analys av data från älvstationerna  
Göta älv är ca 93 km lång i sin huvudfåra från Vänersborg till Göteborg, älven rinner genom större 

samhällen på sin väg ner mot havet, vilket kan orsaka förändringar i vattenkvaliteten. Beräkningar av 

månadsmedelvärde för varje analyserad metallhalt sammanställdes för att se hur vattenkvaliteten 

förändras över året och om det finns variationer mellan mätpunkterna. De analyserade metallerna i det 

här fallet är arsenik, bly, kobolt, krom, mangan, nickel, och zink. Även avvikande extremvärden har 

tagits ut från dataset tillhörande älvstationerna. En sammanställning av extremvärden baserat på vilken 

månad de har förkommit i, gjordes för att få en överblick över när extremvärden kan förekomma.  



16 
 

4.2.4 Korrelationsanalys och statistiska beräkningar   
De analyserade sambanden mellan förorening och nederbörd, förorening och vattenföring samt mellan 

förorening och vattenstånd i havet (havsvatteninträngning) för data från Lärjeholm uttrycktes av 

korrelationskoefficienter. Regressionsverktyg i Microsoft Excel användes för att beräkna R2 värdet 

och Pearson produkt moment korrelation (R) för alla samband. Även Spearmans rangkorrelation 

beräknades för de nämnda sambanden ovan. En signifikansnivå (ρ=0,05) används för att utvärdera R2 

och R värdena.  

Spearmans rangkorrelation (RS) används till dataset som inte påvisar ett linjärt samband. De 

faktiska värdena av variablerna x och y för numerisk data blir ersatt av en ordning; det minsta värdet 

av x får ordning 1, det näst minsta värdet av x får ordning 2 osv. Samma rangordning utförs för 

värdena av y. Skillnaden i rang av de två variablerna x och y beskrivs av di. i Ekvation 1, där n är antal 

värden i datasetet (Borradaile, 2003). Värdet på RS kan variera från -1 till 1, där ett värde nära 0 

indikerar på ingen eller låg korrelation. När värdet närmare sig 1 eller -1 är korrelationen stark och den 

ena variabeln påvisar en monoton funktion av den andra (de Smith, 2015).  

 

𝑅𝑅𝑠𝑠 = 1 − 6∑𝑑𝑑𝑖𝑖
2

𝑛𝑛(𝑛𝑛2−1)
  (1) 

Jämfört med Pearsons korrelations koefficient (R) som fastställer kvantiteten av ett linjärt samband, är 

Spearmans rangkorrelation inte lika känslig för avvikande värden (Borradail, 2003). I det här fallet 

beräknades RS som ett komplement till, och jämförelse av både R och R2 värdet och för att urskilja 

icke linjära samband. Endast avvikande värden av högre koncentration av metaller, turbiditet och 

konduktivitet har använts i analyserna.   
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5 Resultat  

Inledningsvis redovisas resultatet av från analyser av trender och mönster i nederbörd, vattenföring 

och vattenstånd innan dessa parametrar sätts i relation till uppmätta metallhalter. Resultatet från 

sambandsanalysen är uppdelat i en egen sektion för Lärjeholm och en sektion för de övriga 

älvstationerna innan vattenkvaliteten jämförs mellan alla mätstationer i form av beskrivande statistik.  

5.1 Nederbörd, vattenföring och vattenstånd  

Mellan åren 2002-2014 föll det mest nederbörd år 2014 i Vänersborg och år 2006 i Göteborg (tabell 

B7 i Bilaga 1). Resultatet av månads- och årsberäkningar av nederbörd, vattenföring och vattenstånd 

redovisas i tabellform i bilaga 1. Månadsmedelnederbörd mellan åren 2002-2014 redovisas grafiskt i 

figur 5 nedan tillsammans med normalperiodens beräknade nederbördsmängd per månad. Det är 

främst under sommarmånaderna som nederbörden legat över det normala för både Vänersborg och 

Göteborg. Tabell 7 redogör hur mycket månadsmedelnederbörden avviker från det normala. 

Månadsmedelnederbörd för två sammanslagna månader under fyraårsperioder har plottats tillsammans 

med ett medelvärde av normalperioden för varje månadspar och finns att tillgå i bilaga 3.  

 

 
Figur 5. Medelnederbördsmängd per månad redovisas som staplar och normalperiodens nederbördsmängd som 
en svart linje för perioden 2002-2014(Analysdata från SMHI).  
 

Tabell 7. Avvikelse i nederbörd från normalperioden (%) för perioden 2002-2014.  

 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Vänersborg  7 22 -21 0 17 52 25 35 - 18 6 5 24 

Göteborg 46 34 -7 11 19 35 53 36 - 8 40 10 30 
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Figur 6 redovisar skillnaden mellan månadsmedelvärdet för ett reglerat vattenflöde (Vargön) och ett 

oreglerat vattenflöde (Slumpån) tillsammans med nederbördsmängden från mätstationen i Göteborg. 

Det naturliga flödet har större variation och fler flödestoppar medans det reglerade flödet uppträder 

mer jämnt över året men har fortfarande flödestoppar närvarande. Tydligare förändringar syns i figur 7 

som visar en tidsserie (2002-2014) av vattenföringen för de båda vattendragen.   

 

 
Figur 6. Nederbörd redovisas i from av staplar och vattenföring av en mörkare linje. Övre graf redovisar 
vattenföring från Vargön, reglerat flöde och den undre grafen visar vattenföring från Slumpån, oreglerat 
vattenflöde. Nederbördsdata är från Göteborgs mätstation som ett medelvärde av varje dygn inom 
analysperioden (2004-2014). Dygnsmedelvattenföring är från samma period.  
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Figur 7. Tidsserie av oreglerad vattenföring, Slumpån (övre grafen) i jämförelse med reglerad vattenföring, 
Vargön, Göta älv (nedre grafen) under samma tidsperiod (2002-2014).  
 

Havsvattenståndet i Torshamnen har varit relativt oförändrat under de senaste 45 åren och ingen trend 

pekar på att det kommer förändras inom en snar framtid (figur 8). Månadmedelvattenståndet över hela 

tidsperioden (1969-2015) är 7021 mm. Från augusti till november ligger medelvattenståndet över 

medelvärdet för samtliga år, med några få undantag (bilaga 1). Lägst vattenstånd har registreras i mars, 

april och maj.  

 

 

Figur 8. Månadsmedelvattenstånd i Göteborgs hamn (Torshamnen) under tidsperioden 1969-2015 samt 
periodens medelvärde (svart linje).  
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5.2 Extremvärden vid Lärjeholm  

Låddiagram för samtliga föroreningar, turbiditet och konduktivitet visar vilka värden, för varje månad, 

som överskrider två standardavvikelser från medelvärdet för hela tidsperioden (2004-2014) med 

analysdata från Lärjeholm. Det är endast extremvärden större än två standardavvikelser som 

analyserats. Låga extremvärden har inte tagits i beaktande i detta arbete. Exemplet nedan visar 

spridningen av uppmätta värden av arsenik och hur halten förändras från månad till månad under dessa 

år (figur 9). Resterande låddiagram finns att tillgå i bilaga 2. Antalet avvikande värden varierade för de 

olika föroreningarna, turbiditet och konduktiviteten (tabell 8). Totalt innehåller varje år 572 

datapunkter för samtliga analysobjekt. Inga sambandsanalyser har gjorts för kvicksilver och kadmium 

då metallerna påvisar för låga halter för att några förändringar ska kunna urskiljas. 

 
Figur 9. Låddiagram visar spridningen av halterna av arsenik under åren 2004-2014, analysdata från Lärjeholm. 
Lådan innehåller 50 % av värden och kanterna av lådan beskrivs som den övre och lägre kvartilen (75 % 
respektive 25 % av värden). Medianen markeras som ett rött streck genom lådan. De lodräta strecken, morrhåren 
(eng. ”whiskers”), når ut till värden som storleksmässigt ligger på ett avstånd mindre än 1,5 × värdet av den övre 
och lägre kvartilen. Värden större eller mindre än dessa värden betraktas som extremvärden och markeras som 
röda plustecken.  
 

Figur 10 visar korrelation mellan extremvärden från Lärjeholm och ackumulerad tremånadsnederbörd 

med en linjär regressionslinje anpassad till alla dataserier och R2 värde inkluderat i respektive graf. 

Inget signifikant korrelationsvärde påträffades enligt R2 värdena för någon förorening (tabell 8). Men 

för tre föroreningar påträffades ett högre korrelationsvärde vid användningen av Spearmans 

rangkorrelation. Högst korrelation upptäcktas för krom (RS =0,72). Men även nickel, kobolt och 
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turbiditet hade ett RS-värde större än 0,5 (tabell 8). Tabell 8 inkluderar p-värde (0,05) för både R2 och 

R regressionerna.   

 

 

Figur 10. Linjär regression mellan avvikande extremvärde av förorening och ackumulerad tremånads nederbörd 
från Lärjeholm, för perioden 2004-2014. Linjens ekvation samt R2-värde visas i varje graf. Låg korrelation för 
nickel, kobolt och turbiditet. Något högre linjärkorrelation för krom (övre vänstra grafen).  
 
Tabell 8. Antal avvikande extremvärden för varje metall (n) och varje metalls värde av 
korrelationskoefficienterna samt p-värde för R2 och R. Spearmankorrelation högre är 0,5 är markerat med fet stil. 
Analysdata från Lärjeholm för perioden 2004-2014.  

 
Ämne n RS R2 R p-värde  
Arsenik 30 0,42 0,10 0,31 0,095 
Bly 29 0,36 0,11 0,34 0,074 

Kobolt 31 0,51 0,20 0,45 0,011 

Krom 18 0,72 0,53 0,73 0,0006 

Mangan 39 0,41 0,03 0,16 0,328 

Molybden 26 0,45 0,11 0,34 0,093 

Nickel 20 0,59 0,31 0,56 0,010 

Uran 19 0,34 0,02 0,14 0,561 

Zink 30 0,11 0,00 0,03 0,890 

Konduktivitet 46 0,49 0,22 0,46 0,0012 

Turbiditet  27 0,62 0,28 0,53 0,0045 

R² = 0,5298

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 200 400 600

K
on

ce
nt

ra
tio

n 
[µ

g/
l

Nederbörd [mm] 

Krom R² = 0,3142

0,5

1

1,5

2

2,5

3

100 300 500

K
on

ce
nt

ra
tio

n 
[µ

g/
l]

Nederbörd [mm] 

Nickel

R² = 0,2041

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

100 300 500 700K
on

ce
nt

ra
tio

n 
[µ

g/
l]

Nederbörd [mm]

Kobolt
R² = 0,2805

5

15

25

35

45

55

100 300 500 700

[F
N

U
]

Nederbörd [mm]

Turbiditet



22 
 

Från analysen mellan avvikande extremvärde och reglerad vattenföring kunde ett svagt samband för 

uran urskiljas (R= 0,49 och RS=0,63). I övrigt var det enbart låga värden för alla 

korrelationskoefficienter som bevittnades (tabell 9). Enda metallen som tyder på ett svagt linjärt 

samband mellan förorening och oreglerad vattenföring är krom (figur 11). Krom har det högsta 

korrelationsvärdet av de analyserade metallerna (R2 = 0,419). Resultatet av RS visar att krom och 

turbiditet har nästintill lika hög korrelation (tabell 9). 

 

 

Figur 11. Korrelationer med vattenföring för perioden 2004-2014. Uran visar ett svagt samband med regelrad 
vattenföring. Krom och turbiditet visar på ett tydligare samband med oreglerat flöde, Slumpån.  
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Tabell 9. Antal avvikande extremvärden för varje metall (n). Korrelationskoefficienter mellan förorening och 
vattenföring av reglerat och oreglerat flöde för perioden 2004-2014. De högsta Spearmankorrelationerna är 
markerade med fet stil.  

  
Vargön 

 
Slumpån  

Ämne n Rs R2  R  p-värde   Rs R2  R  p-värde  

Arsenik 30 -0,36 0,11 0,34 0,068 

 

-0,12 0,030 0,42 0,021 

Bly 29 0,16 0,00 0,05 0,792 

 

0,24 0,021 0,15 0,451 

Kobolt 31 0,22 0,07 0,26 0,158 

 

0,27 0,192 0,44 0,014 

Krom 18 0,05 0,00 0,01 0,968 

 

0,60 0,419 0,65 0,004 

Mangan 39 0,05 0,00 0,05 0,771 

 

0,40 0,100 0,03 0,834 

Molybden 26 0,09 0,06 0,24 0,238 

 

-0,41 0,058 0,24 0,230 

Nickel 20 0,17 0,02 0,12 0,603 

 

0,45 0,099 0,31 0,176 

Uran 19 0,63 0,24 0,49 0,034 

 

0,40 0,098 0,31 0,192 

Zink 30 -0,09 0,01 0,10 0,603 

 

0,11 0,021 0,14 0,448 

           Konduktivitet 46 -0,18 0,00 0,05 0,726 

 

0,16 0,007 0,08 0,592 

Turbiditet  27 0,15 0,03 0,16 0,414   0,61 0,328 0,57 0,002 

 

5.3 Utvärdering av vattenkvaliteten mellan älvstationerna   

Mätdata från älvstationerna och SLU:s stationer har en lägre provtagningsfrekvens, ett 

provtagningstillfälle per månad. En generell trend är att halten av en förorening tenderar att öka något i 

koncentration från första mätstation ner till sista. Ett exempel är för bly mellan åren 2002-2011 (figur 

12).  

 
Figur 12. Grafisk jämförelse av uppmätta halter av bly från första mätstation, Skräcklan och sista mätstation, 
Surte innan Göteborg. Analysdata från Göta älvs vattenvårdsförbund. Ett avvikande värde är uppmätt i oktober 
2003. 
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Vattenkvaliteten förändras något längs med älven. Årsmedelvärden för varje uppmätt metall som har 

använts i tidigare analyser har sammanställts i tabell 10 nedan (för perioden 2002-2014). Alla 10 

kontrollstationer som finns utmed Göta älv är ordnade efter deras förekomst från Vänerns utlopp ner 

till havet vid Göteborg. Halterna av föroreningarna stiger något ju längre ned i avrinningsområdet 

älven når. Alelyckan och Lärjeholm ligger vid samma plats. Antal provtagningstillfällen för varje 

kontrollstation redovisas i tabell 11. Trollhättans station startade mätningar år 2007 och alla 

älvstationer som Göta älvs vattenvårdsförbund ansvarar för har haft ett större avbrott i deras mätserie 

(under år 2012-2013).  

Tabell 10. Årsmedelvärde av uppmätta metallhalter vid alla 10 kontrollstationer vid Göta älv för perioden 2002-
2014. Enheten för alla metallerna är enheten μg/l, förutom för mangan som har enheten mg/l. Antalet 
provpunkter varierar mellan de olika stationerna.  

  Mn  As Pb  Co Cr  Ni  V  Zn  

Skräcklan  0,0057 ± 0,09 0,25 ± 0,04 0,15 ± 0,1 0,060 ± 0,03 0,42 ± 0,3 0,65 ± 0,2 0,34 ± 0,1 3,2 ± 3,3 

Vargön  0,0049 ± 0,005 0,22 ± 0,03 0,20 ± 0,2 0,058 ± 0,05 0,31 ± 0,2 0,68 ± 0,1 0,32 ± 0,2 2,7 ± 2,3 

Gäddebäck 0,0079 ± 0,09 0,25 ± 0,1 0,18 ± 0,2 0,081 ± 0,4 0,53 ± 0,3 0,66 ± 0,3 0,37 ± 1 2,5 ±1,9 

Trollhättan 0,0049 ± 0,003 0,22 ± 0,05 0,20 ± 0,7 0,058 ± 0,05 0,31 ± 0,1 0,68 ± 0,2 0,32 ± 0,1 2,7 ± 1,3 

Älvabo 0,0072 ± 0,09 0,26 ± 0,07 0,18 ± 0,1 0,076 ± 0,09 0,57 ± 0,3 0,68 ± 0,2 0,39 ±0,2 2,7 ± 2,3 

Garn 0,094 ± 0,01 0,27 ± 0,04  0,26 ± 0,2 0,11 ± 0,08 0,61 ± 0,3 0,72 ± 0,2 0,51 ± 0,3 3,0 ± 2,0 

Södra Nol 0,0114 ± 0,01 0,29 ± 0,05 0,37 ± 0,3 0,13 ± 0,08 0,62 ± 0,3 0,75 ± 0,3 0,60 ± 0,4 3,1 ± 1,7 

Surte  0,0108 ± 0,01 0,30 ± 0,05 0,37 ± 0,3 0,13 ± 0,08 0,66 ± 0,3 0,75 ± 0,2 0,62 ± 0,3 3,7 ± 2,1 

Alelyckan  0,0089 ± 0,004 0,29 ± 0,07 0,35 ± 0,2 0,12 ± 0,06 0,51 ± 0,3 0,75 ± 0,2 0,61 ± 0,3 3,4 ± 2 

Lärjeholm  0,0093 ± 0,003 0,30 ± 0,04 0,32 ± 0,1 0,12 ± 0,03 0,50 ± 0,2 0,71 ± 0,1 0,64 ± 0,2 3,0 ± 0,8 
 

Tabell 11. Antal provtagningstillfällen vid respektive mätstation.  

  Skräcklan  Vargön  Gäddebäck Trollhättan Älvabo Garn Södra Nol Surte  Alelyckan  Lärjeholm  

n  130 178 138 92 138 142 142 142 178 571 
 

Punktdiagram plottades upp för metallerna: arsenik, bly, kobolt, krom, mangan, nickel och zink för att 

se vilka värden som avvek för de övriga mätstationerna, Lärjeholm är exkluderat. Uppdelningen var 

månadsvis och alla år plottades i samma graf för att se vilka värden i vilken månad som avvek från de 

andra månadsvärdena. Av de avvikande extremvärdena utreddes vilken månad som extremhalten var 

uppmätt i. Figur 13 redovisar vilka månader som flest extremvärden förekommer. Under månaderna 

juni till september finns endast ett fåtal uppmätta värden som översteg 95 % konfidensintervall. Det är 

under samma period som vattenföringen är som lägst.  
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Figur 13. Alla avvikande värden för samtliga metaller uppmätta av Göta älvs vattenvårdsförbund. Halten av zink 
har delats med 10 för att göra det möjligt att se spridningen av alla metaller i samma diagram. Enheten för 
mangan är mg/l och för de andra metallerna är enheten μg/l. 
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6 Diskussion  

Det här kapitlet inleds med en diskussion av resultaten från analyserna av nederbörd, vattenflöde och 

vattenstånd. Det följs av en diskussion av korrelationsanalysen för avvikande värden från Lärjeholms 

mätstation och hur vattenkvaliteten förändras längs med Göta älv. Efter det följer ett avsnitt om 

klimatpåverkans konsekvenser och vad som kan komma att hota vattenkvaliteten i framtida urbana 

miljöer. Sedan diskuteras osäkerheterna i valet av metod och utförande av analyser innan kapitlet 

avslutas med några förslag för framtida studier. 

6.1 Sambandsanalys och vattenkvalitet  

Från graferna som redovisar tidsserier av vattenföring går det att urskilja att ett reglerat vattenflöde 

avviker från ett naturligt oreglerat flöde. Dammen vid Vänersborg reglerar vattennivån i Vänern och 

vatten tappas efter behov för elproduktion men också för att undvika översvämningar vid längre 

perioder av kraftigt nederbörd. Det finns flera vattenkraftverk i Göta älv som reglerar vattenföringen 

(Göransson et al., 2013). Anledningen till att Slumpån valdes ut för analys är att det inte är reglerad av 

något vattenkraftverk. Oreglerade vattenflöden är ovanliga i Sverige, de flesta vattendragen har blivit 

modifierade.  

Nederbördsmängden skiljer sig inte signifikant mellan Vänersborg och Göteborg. För den 

tidsperiod som har analyserats ligger nederbördsmängderna runt normala värden men något högre 

under sommarmånaderna juni-augusti. Sett till jämförelsen mellan medelvärden från två månadspar i 

fyraårsperioder (bilaga 3) och normalperioden är det svårt att urskilja några tydliga trender på en ökad 

nederbörd. Medelvärdet för åren 1987-1990 ligger samtliga månadspar högre än normalperioden 

förutom sista månadsparet, november och december. Enda månadsparet som uppvisar en relativt tydlig 

trend på att nederbördsmängden kan öka är för maj och juni. Enligt SMHI:s klimatmodeller ska 

nederbördsmängden öka främst under vintertid i Västra Götalands län och i södra Sverige i allmänhet 

(Berglöv et al., 2015). Av den uppmätta nederbördsmängden från Göteborg är det inget som tyder på 

att denna förändring är på väg att ske.  

Vattenståndet kan variera dagligen beroende på väder och vind. Kraftiga vindar som trycker upp 

saltvatten från havet in i Göta älv kan påverka ytvattenkvaliteten vid de mätstationer som ligger 

närmast utloppet i Göteborg eller vid Kungälv där Göta älv förgrenas. Vanligtvis är vattenståndet 

högre under sensommaren och hösten och lägre under våren (Torshamnen). Vattenståndet kan skilja 

markant mellan Torshamnen och centrala Göteborg. Flera avvikande extremvärden av konduktivitet är 

uppmätt under samma månader som vattenståndet är högre än medel, vilket visar på att havsvatten kan 

tränga upp i Göta älv (konduktiviteten mäts i Lärjeholm som ligger i Göteborg). Metallhalterna har en 

benägenhet att öka i koncentration ju längre ned i älven man kommer mot Göteborg. En förklaring till 

de ökande koncentrationerna kan vara att Göta älv rinner förbi större städer och blir påverkad av 
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utsläpp (både diffusa och punkt) som ackumuleras i älven samt att föroreningar urlakas ur marken 

inom avrinningsområdet. Men denna ökning är inte avsevärt stor. Medelvärdets osäkerhet visar att 

skillnaden av metallhalterna mellan alla kontrollstationer är mer eller minde densamma.  

Vattenföringen i Göteborgsgrenen av Göta älv är mer jämn, jämfört med vattenföringen i Göta älvs 

andra förgrening (Nordre älv) som har skärmar som ska förhindra att saltvatten tränger upp i älven 

(Göta älvs vattenvårdsförbund, 2015). Vattenföringen är relativt oförändrad från Vänerns utlopp ner 

till Lilla Edet, som är beläget mellan älvstationerna Älvabo och Garn. Om vattenföringen minskar 

efter Lilla Edet späds inte metallhalterna ut lika lätt som vid ett högre vattenflöde, vilket kan medföra 

ökade koncentrationer. Vid en jämförelse av de uppmätta metallhalterna mot bakgrundvärdet för 

naturligt förekommande metallhalter för södra Sverige (tabell 2) ligger de uppmätta halterna på relativt 

låga nivåer. Uppmätta halter av nickel och zink ligger under bakgrundsvärden vilket inte är rimligt 

eftersom de då inte skulle påverkas alls av omgivande berggrund och jordarter kring älven.  

Resultatet från sambandsanalysen mellan förorening och vattenföring stärker resonemanget att 

flödet i Göta älv påverkar möjligheten att finna samband eftersom det är reglerat. Som ett komplement 

utfördes samma korrelationsanalys fast med ett naturligt vattenflöde från Slumpån. Att jämföra 

föroreningshalt mot ett oreglerat flöde ledde till att svaga samband kunde identifieras. Tydligast 

framträdde krom med korrelationskoefficienterna RS = 0,60, R2 = 0,42 och R=0,65.  P-värdet för R2 

och R blev 0,004 vilket är lägre än signifikansnivån (p= 0,05) och stödjer därmed hypotesen om att det 

finns ett samband mellan vattenföring och metallhalt för vissa metaller. Om en korrelationskoefficient 

ligger under 0,5 är det inget tydligt samband mellan de analyserade parametrarna.  

Fler samband kunde urskiljas från analysen som behandlade föroreningshalt och ackumulerad 

tremånadsnederbördsmängd. Förutom krom med den starkaste korrelationen (RS= 0,72) visade även 

kobolt och nickel på tydliga samband. P-värdet för krom var det lägsta (0,0006) för R2och R. Något 

högre p-värde fick kobolt och nickel 0,011 respektive 0,010. Gemensamt för metallerna krom, kobolt 

och nickel är att de liknar varandra egenskapsmässigt och att vittring har skett från områden med 

bergartsbildande mineral med hög halt av dessa metaller. Ett område med höga kromhalter finns bland 

annat vid Vargön. Även nickel har påträffats i Västra Götalands län tillsammans (Wik et al., 2002). 

Bortsett från metallerna som analyserades i sambandsanalysen analyserades även turbiditet och 

konduktivitet. Turbiditeten visade en tydlig korrelation för både oreglerat vattenflöde och ackumulerad 

nederbördsmängd medan konduktiviteten inte påvisade några samband med varken vattenföring eller 

ackumulerad nederbörd. Eftersom turbiditeten kan kopplas till ett ökat vattenflöde som ger upphov till 

att fler suspenderade partiklar kan transporteras i vattendrag var resultatet väntat. Tidigare studier 

(Sangel de Oliviera & Cavalcanti de Cunha, 2014) har sett samma mönster, när vattenföringen ökar så 

ökar även turbiditeten. Miljögifter binds till suspenderade partiklar via sorptions-processer och därmed 

försämra vattenkvaliteten i ett vattendrag. Miljögifter sprids sannolikt dessutom lättare till vattendraget 

eftersom Götaälvdalen har mycket glaciala och postglaciala avlagringar. Dessa släpper ifrån sig 
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partiklar vid en ökad vattenföring som eroderar kanalen eller vid intensiva regnfall som lakar ur 

jorden.  

6.2 Klimatpåverkans konsekvenser  

Trots all forskning om hur klimatet kommer att förändras och vilka konsekvenserna förväntas bli, 

finns det stora osäkerheter. Allt handlar om hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli, om de 

kommer att fortsätta öka i samma takt som nu, ligga på en konstant nivå eller minska. Temperaturen 

kommer att öka (IPCC, 2014) och mest troligt kommer nederbörden att öka i Sverige och i Västra 

Götalands län. Som resultaten i den här studien och i andra studier (Baborowski et al., 2004; Vliet & 

Zwolsman, 2008; Oliviera & Cavalcanti de Cunha, 2014) tenderar föroreningar att öka i vattendrag när 

nederbördsmängd ökar. En förklaring till det är att ytavrinningen tar med sig metaller från marken där 

vatten inte kan infiltrera. Resultaten från sambandsanalysen avseende analysdata från Lärjeholm 

visade att krom, nickel och kobolt ökade i koncentration när nederbördsmängden ökade. I urbana 

miljöer är många ytor täckta med betong, asfalt eller annat material som inte är genomsläppligt för 

vatten. Föroreningskällorna av metaller ligger tätare i urbana miljöer vilka blir miljögifter när läckage 

och spill läcker ut.  

De flesta vattenförekomster inom Göta älvs huvudfåra uppnår inte idag en god kemisk status på 

grund av miljögifter. Halterna av de analyserade metallerna i den här studien påvisar relativt låga och 

konstanta halter och tidigare studier från samma område beskriver en upplevd minskning från 

föregående decennier (Johansson & Skrapste, 2003). Förklaringen till det var att vattenföringen i Göta 

älv minskade från 1990-talet och framåt. Enligt den uppmätta vattenföringen från Vargöns 

vattenkraftverk, från 2002 och fram till 2014, har årsmedelvattenföringen legat på en relativt konstant 

nivå (Bilaga 1, tabell B7). Den högsta noteringen för årsmedelvattenföring har varit 660 m3/s (2014) 

vilket är högre än den beräknade medelvattenföringen för hela Göta älv (565 m3/s) (Göta älvs 

vattenvårdsförbund, 2005). Vargöns vattenkraftverk är första regleringsstationen i Göta älv och är 

beläget vid Vänerns utlopp. Att årsmedelvattenföringen från Vargön skiljer sig från 

medelvattenföringen för hela Göta älv, beror på att Göta älv regleras vid fler vattenkraftverk. Det är 

osäkert hur klimatförändringar kommer att utvecklas. Ett tydligt bevis är att inte miljökvalitetsmålen 

är uppfyllda eller med största sannolikhet inte kommer att bli det fram till 2020. Grunden till 

miljömålen är i första hand att uppnå en god miljö. Men det har också blivit viktigt att klimatanpassa 

samhället inför framtida klimatförändringar. Urbanisering gör att fler miljögifter blir koncentrerade på 

en mindre yta vilket kan leda till att punktutsläpp ger en betydande försämring av vattenkvaliteten. En 

annan anledning till miljömålens betydelse är att säkra vattenkvaliteten för dricksvattenproduktionen. 

Göta älv försörjer ca 700 000 människor med dricksvatten och skulle ytvattenkvaliteten försämras 

drastiskt kan det få förödande konsekvenser.  
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6.3 Begränsningar, antagande och osäkerheter i analysmetoden  

Största begränsningen i det här arbetet är dataunderlaget, mer specifikt tidsperioden av uppmätta halter 

av metaller och andra parametrar. Data från Lärjeholm sätter gränsen för längsta möjliga 

sammanhängande tidsperiod av mätvärden (2004-2014). Likaså SLU:s station vid Trollhättan har 

endast data från år 2007. Antaganden har gjorts för analysdata gällande uppmätta halter av metaller 

som ligger under detektionsgränsen. Uppmätta prover under detektionsgränsen har interpolerats och 

ersatts av ett värde liknande det minst uppmätta från den mätstationen under den valda tidsperioden. 

Ett sådant antagande har gjorts för att undvika ett alltför lågt avstickande värde. Halter av uran har 

endast uppmäts vid Lärjeholm vilket hindrar möjligheten för en jämförelse av koncentrationsskillnader 

mellan mätstationerna.  

Provtagningsfrekvensen har varierat mellan mätstationerna, provtagning utförs en gång i veckan 

vid Lärjeholms mätstation och en gång i månaden för de övriga stationerna. Antalet 

provtagningspunkter varierar därför mellan alla kontrollstationer. Det kan bli missvisande eller inte 

helt representativt när mycket kan hända under en månad. För att täcka upp mer variationer som till 

exempel ihållande regnperioder, längre perioder utan regn eller höga och låga vattenflöden behövs det 

mer kontinuerlig data. Vid beräkningar av månad och årsmedelvärden har provtagningsfrekvensen 

betydelse. Ju fler provtagningspunkter desto mer noggrant blir resultatet. I jämförelser av 

föroreningshalt mellan kontrollstationerna kan resultatet variera på grund av provtagningsfrekvensen.  

Även om det ser ut som att halten av de flesta metaller ökar ju längre ned i avrinningsområdet Göta 

älv rinner så handlar det bara om små variationer med en osäkerhet som i stort sett gör metallhalterna 

oskiljaktiga.  

Valet av metod kan diskuteras. I den här studien har avvikande extremvärden analyserats från 

Lärjeholm. Extremvärden som har legat utanför datasetets signifikantnivå på 0,05 har använts. 

Vanligtvis brukar dessa värden uteslutas och inte användas. Syftet med den här metoden är att försöka 

se deras betydelse och om möjligt se om det varit en flödestopp eller intensivt nederbörd i samband 

med det uppmätta extremvärdet.  

Direkta samband mellan ökad nederbörd, vattenföring och vattenstånd är svåra att urskilja. Men 

svaga tendenser tyder på att då nederbörden ökar kan även halterna av metallerna öka. Det kan vara att 

många faktorer spelar in vilket gör det svårt att urskilja samband genom att enbart titta på vattenföring 

och nederbörd var för sig. Men i det här arbetet passade den analysen bäst eftersom tidsperioden av 

data inte var längre än 10 år, en tidsperiod som kan vara för kort för att trender ska kunna urskiljas.  

 

6.4 Framtida studier   

För att säkerhetsställa de samband som har kommit fram i denna studie vore det intressant att 

genomföra planerade mätningar och sammanställa längre tidsserier av metallhalter i Göta älv 
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korrelerat mot nederbörd och vattenföring. Det vore även intressant att mäta och utvärdera halter av 

fler organiska föroreningar vid mätstationer längs med älven och hur det kan komma att påverka 

vattenkvaliteten vid ett förändrat klimat.  

Ett annat alternativ till en kompletterande analys är att försöka uppskatta masstransporten av olika 

metaller för att se om de ackumuleras eller späds ut.     
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7 Slutsats  

Analyser och en utvärdering av samband mellan föroreningsspridning i ytvatten i förhållande till 

nederbörd och vattenflöde har utförts i ett fallstudieområde avgränsat en urban miljö kring till Göta 

älv. Resultaten konstaterar svårighet i att identifiera och hitta samband mellan vattenföring och 

metallhalter, både för reglerat och oreglerat flöde. Fler faktorer måste tas i beaktande när flödet är 

reglerat för att kunna hitta samband. Däremot upptäcktes fler, om ändå något svaga icke linjära 

samband mellan ackumulerad nederbörd och uppmätta halter av krom, nickel och kobolt (RS=0,72, 

RS=0,59 och RS=051). För turbiditet identifierades svaga samband mellan både oreglerad vattenföring 

och nederbörd. Resultaten stärker delvis hypotesen om ett samband mellan metallhalter i ytvatten och 

nederbördsmängder under vissa tidsperioder. Det beror sannolikt på förhöjda grundvattennivåer, ökad 

ytavrinning och ökade vattenflöden som lakar ur marken som innehåller dessa metaller. 

Vattenkvaliteten förändras något ju längre ned i avrinningsområdet som Göta älv rinner men det är 

väldigt små skillnader i metallhalter mätstationerna emellan. För att upptäcka och identifiera tydligare 

samband behövs en längre tidsperiod av analysdata samt planerade mätningar för att täcka in och 

återspegla förändringar i nederbördsmängd och variationer i vattenföringen.   
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Bilaga 1: Tabellerade månads och årsvärden av 
nederbörd, vattenföring, vattenstånd och metallhalter 
Tabell B1. Månadsnederbörd [mm] i Göteborg, månader med nederbörd över 100 mm är markerade i fet stil.  

 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2002 153 95 48 27 71 116 101 35 17 86 82 16 
2003 71 34 21 96 77 64 143 32 25 101 76 119 
2004 65 38 61 36 27 83 98 128 100 115 82 76 
2005 126 43 41 25 39 73 107 83 60 75 93 53 
2006 66 41 52 94 71 42 78 190 55 202 179 193 
2007 159 28 81 40 57 130 129 56 121 47 82 108 
2008 166 89 108 33 11 67 57 167 81 142 100 37 
2009 57 31 48 11 80 58 170 79 56 84 128 53 
2010 30 48 46 32 31 53 159 118 74 130 80 48 
2011 72 65 40 34 67 58 121 156 129 107 39 146 
2012 88 55 9 75 74 95 97 88 146 146 92 78 
2013 44 17 3 46 73 139 51 49 56 106 72 154 
2014 67 107 32 47 81 52 39 142 36 167 67 133 
 

Tabell B2. Månadsnederbörd [mm] i Vänersborg, månader med nederbörd över 100 mm är markerade i fet stil. 
Saknade värden från år 2013 är markerade med en ruta.  

 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2002 89 100 52 23 77 122 85 60 11 93 91 36 
2003 44 13 18 95 55 77 115 33 7 39 71 120 
2004 54 59 32 30 20 95 116 80 95 121 64 62 
2005 94 34 31 34 73 78 78 75 27 50 72 69 
2006 44 50 42 70 60 64 26 141 58 151 85 153 
2007 129 29 59 33 75 145 171 55 81 18 93 94 
2008 129 88 102 39 39 49 41 150 107 127 85 44 
2009 23 23 31 10 47 52 158 127 61 79 129 82 
2010 28 81 34 18 47 34 109 116 67 92 162 60 
2011 43 36 40 53 59 111 82 138 159 54 52 82 
2012 67 37 11 71 94 163 93 79 148 118 117 92 
2013 29 0 3 0 42 100 0 78 0 27 63 155 
2014 81 79 44 59 59 78 34 184 32 175 69 112 
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Tabell B3. Månadsvattenföring Vargön [m3/s]. Vattenföring högre än 800 m3/s är markerad med fet stil.  

 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  

2002 406 703 766 790 621 488 411 565 377 307 209 471 
2003 583 617 355 395 481 468 446 274 217 252 255 237 
2004 483 490 475 393 473 475 304 462 229 336 559 707 
2005 720 1018 785 603 376 285 241 243 215 229 322 492 
2006 540 658 415 483 603 568 573 464 366 227 585 860 
2007 885 1163 914 914 600 509 526 556 409 329 265 395 
2008 684 771 874 842 596 528 442 492 519 589 633 689 
2009 571 692 619 453 256 328 370 568 638 592 614 741 
2010 621 945 783 721 573 392 320 554 668 736 674 694 
2011 439 658 578 460 250 334 513 512 691 781 767 610 
2012 792 765 692 558 531 422 657 378 381 784 830 863 
2013 832 1037 834 770 392 376 309 390 389 191 268 451 
2014 660 812 877 875 748 548 485 484 461 467 692 816 
  

Tabell B4. Månadsvattenföring Slumpån [m3/s], oreglerat vattenflöde.  

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
2002 208 310 275 67 31 29 62 56 8 16 93 70 
2003 132 59 77 68 161 37 81 19 5 6 29 158 
2004 130 203 166 77 18 10 142 27 96 152 167 192 
2005 312 108 128 121 39 61 22 66 19 34 130 126 
2006 133 49 83 364 130 31 11 53 70 128 323 436 
2007 419 168 240 86 40 67 248 103 52 36 63 241 
2008 333 353 268 237 66 9 5 131 131 217 260 186 
2009 87 43 98 55 12 11 52 101 126 132 226 136 
2010 36 19 269 202 34 13 11 95 68 159 250 86 
2011 216 186 136 168 28 86 35 84 313 175 131 319 
2012 271 104 78 84 96 90 92 55 116 328 266 180 
2013 237 65 26 52 52 17 10 5 3 40 156 304 
2014 256 239 146 86 54 13 12 183 86 217 227 326 
 
Tabell B5. Redovisning av månader med högre vattenstånd [mm] än medelvattenståndet (7021 mm), markerade 
med röd bakgrund.  

 
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2004 7035 7030 6920 6870 6936 7049 7062 7073 7200 7070 7096 7206 
2005 7251 6842 6844 6881 6944 6982 7050 7132 7110 7056 7186 6976 
2006 6874 6872 6798 6975 6924 6950 6950 7017 7090 7159 7292 7281 
2007 7333 6961 7016 6909 7023 6993 7136 7064 7141 7052 7079 7128 
2008 7154 7170 7107 6936 6854 6998 7050 7100 6948 7251 7128 7016 
2009 7037 6908 6920 6849 6921 6924 7098 7083 7116 7014 7120 6964 
2010 6768 6799 6898 6862 6897 6988 7024 7106 7042 7056 6995 6913 
2011 7017 6980 6893 6963 6990 7048 7015 7071 7199 7143 7115 7352 
2012 7086 6924 6963 6971 6978 7026 7074 7072 7194 7143 7180 6938 
2013 6984 6841 6725 6893 6918 6942 6971 7046 7039 7055 7155 7285 
2014 6918 7068 6980 6928 6895 6907 6974 7085 6974 7104 6960 7180 
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Tabell B6. Månadsmedelvärde för metallhalter vid Lärjeholm under analysperioden 2004-2014. Enhet för alla 
metaller är μg/l, för konduktivitet är enheten mS/m och för turbiditet FNU. Årsmedelvärdet är inkluderat på sista 
raden i tabellen.  

  As  Pb Co Kond. Cr Mn Mo Ni Turb. U Zn 
Jan 0,32 0,43 0,15 10,2 0,66 0,012 0,33 0,82 11,7 0,18 3,9 
Feb 0,27 0,29 0,11 9,3 0,45 0,008 0,30 0,69 7,7 0,16 3,4 
Mar 0,27 0,29 0,11 9,3 0,42 0,009 0,29 0,68 6,6 0,16 2,8 
Apr 0,26 0,23 0,09 9,1 0,35 0,007 0,30 0,61 5,7 0,15 2,5 
Maj 0,26 0,20 0,07 9,3 0,29 0,006 0,31 0,59 4,6 0,14 2,0 
Jun 0,30 0,26 0,10 11,1 0,46 0,008 0,33 0,65 6,7 0,14 2,2 
Jul 0,31 0,35 0,11 10,1 0,46 0,010 0,32 0,75 7,3 0,14 3,4 
Aug 0,31 0,32 0,11 9,0 0,51 0,010 0,32 0,73 7,4 0,15 2,7 
Sep 0,33 0,29 0,10 14,9 0,47 0,008 0,33 0,72 7,0 0,15 2,3 
Okt 0,33 0,32 0,12 13,8 0,58 0,009 0,34 0,72 8,1 0,16 3,0 
Nov 0,35 0,35 0,17 14,2 0,71 0,013 0,35 0,80 12,3 0,18 3,7 
Dec 0,32 0,41 0,16 11,5 0,69 0,012 0,34 0,79 12,1 0,18 3,6 

            Årsmedel  0,30 0,31 0,12 11,0 0,50 0,009 0,32 0,71 8,1 0,16 3,0 
 
 
Tabell B7. Årlig medelvattenföring [m3/s] och total årsnederbörd [mm]. Låg total nederbördsmängd i 
Vänersborg under år 2013 beror på saknade värden i tidsserien och är markerade med en ruta. Störst 
nederbördsmängd och vattenföring är markerat i fet stil.  

Medelvattenföring [m3/s] Nederbörd [mm] 
År Vargön Slumpån Vänersborg Göteborg 
2002 510 102 838 848 
2003 382 69 688 859 
2004 449 115 827 907 
2005 461 97 714 819 
2006 528 151 944 1264 
2007 622 147 949 1036 
2008 638 183 999 1059 
2009 537 90 822 855 
2010 640 103 847 849 
2011 549 156 908 1032 
2012 638 147 1090 1045 
2013 520 81 495 809 
2014 660 154 1006 971 
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Bilaga 2: Låddiagram för att identifiera extremvärden 
från Lärjeholm 
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Figur 14. Avvikande värden går att plocka ut från låddiagrammen, data från Lärjeholms kontrollstation. 
Spridningen av uppmätta extremvärden visas månadsvis för åren 2004-2014. Koncentrationerna är angivna μg/l 
för alla metaller, för konduktiviteten är enheten mS/m och för turbiditet FNU. 
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Bilaga 3: Långtidsmedelvärde av nederbörd i Göteborg  
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Figur 15. Medelvärdet av nederbördsmätningar från åren 1955-2014, Göteborgs mätstation. Staplarna representerar två sammanslagna månader under 4 år, med 
normalperioden (rött streck) inkluderad i respektive graf.  
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