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SAMMANFATTNING 
Höga flöden och dess inverkan på spårmetalltransporten är av stort samhällsintresse med 

klimatförändringarnas redan idag märkbara påverkan. Ökad nederbörd och därmed 

vattenföring kommer leda till att spårmetalltranporten i våra svenska vattendrag kommer att 

förändras på sikt. Stora och snabba förändringar, som exempelvis klimatförändringar med 

extrem nederbörd, temperaturskillnader eller snö är typer av event vilka har visat sig ha direkt 

eller indirekt påverkan på metallers dynamik i vatten. Även de stigande koncentrationerna av 

Fe och TOC i våra vattendrag, även kallat brunifiering, vilket gör våra vattendrag allt mörkare 

i färg, har troligen med klimatförändringarna att göra. 

Syftet med det här arbetet har varit att samla in analysdata om metalltransporter i sex utvalda 

vattendrag (Kalixälv, Råneälv, Moälven, Ljungbyån, Ätran och Pipbäcken Nedre) och försöka 

beskriva dess tillstånd och förändringar i vattenkemin för att se om något samband fanns 

mellan spårmetallerna och flödesökningar. Valet av studerade vattendrag vilka arbetet 

fokuserade på avgränsades för möjligheten att kunna studera dessa närmare.  

För att få en ökad förståelse för hur spårmetallerna rör sig i vattendragen har kvoter använts 

genom normalisering för att reducera utspädningsfaktorn på grund av variationerna i flödet. 

Som normaliserande element användes magnesium (Mg) då den nästan uteslutande kommer 

från vittring. Kvoten utnyttjades därefter för att förstå om halten av det studerade elementet 

ökat eller sjunkit i förhållande till ett referensvärde. 

De studerade spårmetallerna (Fe, Mn, As, Ni, Cu och V) normaliserades mot TOC som är 

starkt flödesrelaterad. Utöver det studerades K/Mg-kvoten som ett mått på det naturliga flödet 

av spårmetaller då kalium är starkt relaterad till nedbrytningen av växtmaterial och växtskiktet 

närmast vattendragen.   

Slutsatserna av arbetet visade att TOC och K/Mg var starkt flödesrelaterade där TOC påvisade 

en stark korrelation till Fe och anjonerna As och V. Stora vattendrag samt små 

förstaordningens vattendrag hade de starkaste och tydligaste korrelationerna av samtliga 

spårmetaller till TOC. I övrigt visade resultaten att med minskad storlek blir vattendragen allt 

mer komplexa, vilket gör transporten av spårmetallerna svårare att förstå. 

Arbetet jobbade utifrån hypotesen ”En stor andel av spårmetallerna kommer från 

nedbrytningen av organiskt material som har sitt ursprung från marken närmast vattendragen 

samt skogslandet”. Det stämde in på Kalix- och Råneälv som visade de högsta 

koncentrationerna av spårmetaller i samband med vårfloden. Övriga vattendrag visade upp ett 

mönster där de högsta halterna av spårmetallerna uppmättes under andra halvan av året och 

där flödesökningar under första delen av året inte visade lika tydliga ökningar av spårmetaller. 

I reglerade system visade framförallt Fe och Mn inga tydliga mönster vilket ledde fram till en 

ny hypotes angående dammarnas roll i spårmetalltransporten, där dammarnas funktion bör 

studeras närmare då ytterligare en faktor utöver den naturliga tillförseln av spårmetaller från 

det översta växtskiktet finns. 

Slutligen baserat på resultaten i denna studie är det sannolikt att en ökad nederbörd i 

framtiden kan komma att leda till en ökad transport av organiskt kol (TOC) i våra svenska 

vattendrag. I och med spårmetallernas korrelation till TOC bör därmed även transporten av 

spårmetaller öka.  
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ABSTRACT 
Storm flow water and its impact on trace metal transport is of fundamental interest to the 

society with already noticeable impacts due to the climate change. Increased precipitation and 

hence increased water flow will lead to long term changes of the trace metal transport in 

Swedish rivers. Large scale changes, such as climate change with extreme precipitation 

events, temperature differences or snow covers have been shown to have an effect on metals 

dynamic in water. Even the rising concentrations of Fe and TOC in the rivers, also called 

brownification, which makes our rivers darker in color are probably because of the climate 

change.     

The purpose of this study has been to collect analytical data regarding metal transport in six 

selected rivers in Sweden (Kalixälv, Råneälv, Moälven, Ljungbyån, Ätran and Pipbäcken 

Nedre) and try to describe their conditions and changes in water chemistry to see if there was 

any connection between the trace metals and increased water flow. The choice of the studied 

rivers which the work focused on was limited for the opportunity to study these more closely. 

To understand how trace metals moves in water, ratios have been used by normalization to 

reduce the dilution factor. As normalization element magnesium (Mg) was used since it 

almost entirely originates from weathering. The ratio was then used to understand whether the 

concentration of the elements was increasing or decreasing relative to a reference value.  

Six key metals (Fe, Mn, As, Ni, Cu and V) were evaluated and two master parameters, TOC 

(total organic carbon) and the K/Mg ratio were used to trace the origin of metals during storm 

events. 

The conclusions of the work showed that TOC and K/Mg were strongly correlated to the 

water flow as well as TOC showed a strong correlation with Fe and the anions As and V. 

Large rivers and first order streams had the strongest and most distinct correlations between 

TOC and the trace metals. Overall, the results showed that the rivers became increasingly 

more complex with reduced size.  

The study was based on the hypothesis” Most of the metals, during storm events, originates 

from the acid upper soil profile”. It turned out to be true in Kalixälv and Råneälv which 

showed the highest concentrations of trace metals during the spring flood. Other rivers 

showed a pattern where the highest concentrations were measured in the second half of the 

year. 

Lastly, based on the results of this study, increased precipitation in the future may lead to an 

increased transport of organic carbon (TOC) in Swedish waters. As a result of the correlation 

between the TOC and the trace metals, the transport of trace metals probably will increase as 

well.
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1. INLEDNING 
Då extrema väder- och klimatförändringar numera är välkända begrepp genom att långa 

mätserier av global och nationell data av temperaturer och nederbörd har studerats kan det 

konstateras att klimatet förändras (SMHI, 2015). I en rapport från Statens offentliga 

utredningar kan man även visa på att Sverige kommer att påverkas starkt av 

klimatförändringarna på sikt. Rapporten belyste bland annat hur nederbörden kommer öka 

generellt i hela landet, framförallt i västra Sverige under vinterhalvåret (SOU, 2007). 

Höga flöden och dess inverkan på spårmetalltransporten är därmed av stort samhällsintresse 

med klimatförändringarnas redan idag märkbara påverkan. En ökad nederbörd och därmed 

vattenföring (SOU, 2007) kommer leda till att spårmetalltranporten i våra svenska vattendrag 

kommer att förändras på sikt. Samtidigt finns ett stort behov av att förstå hur vattendrag 

påverkas av naturliga processer. 

De senaste prognoserna för hur Sveriges nederbörd kan komma att förändras i framtiden 

bygger på olika scenarion. Scenarierna jobbar utifrån hur stor klimatpåverkan kan komma att 

vara, hur klimatsystemet kommer svara samt hur den naturliga variationen påverkas. 

Gemensamt för alla scenarier är att mer nederbörd är att vänta, enligt de tre olika scenarierna 

förväntas nederbörden i Sverige öka med antingen 15, 25 eller 40 % till perioden 2071-2100 i 

jämförelse med perioden 1971-2000. I ett värsta scenario kan nederbörden ha ökat med 

uppemot 20 % i större delen av landet redan till perioden 2041-2070. Den största procentuella 

ökningen av nederbörd beräknas främst drabba norra Sverige. Även intensiteten samt antalet 

dagar med kraftig nederbörd kommer att öka, återkomsttiden för ett 20-årsregn i Sverige kan 

komma att minska till 6-10 år varav under vintertid ända ner till 2-4 år (SMHI, 2014).   

Spårmetallernas cykler är välkänt svåra och komplexa att förstå sig på då många faktorer 

påverkar en metalls beteende i vatten. Några exempel förutom de kemiska processerna är 

hydrologi, klimat, markanvändning och egenskaperna hos metallerna själva (Huser, et al., 

2011). Stora och snabba förändringar, som exempelvis klimatförändringar med extrem 

nederbörd, temperaturskillnader eller snö är typer av event vilka har visat sig ha direkt eller 

indirekt påverkan på metallers dynamik i vatten (Adkinson, et al., 2008). Även de stigande 

och förhöjda halterna av Fe och TOC i våra vattendrag, även kallat brunifiering vilket gör 

vattendragen allt mörkare i färg, har troligen med klimatförändringarna att göra (Kritzberg & 

Ekström, 2012). Samtidigt har en ökning av löst organiskt kol visat sig öka transporten av 

spårmetaller i våra vattendrag (Wällstedt, et al., 2010). 

I det här arbetet har därför naturliga och reglerade system i olika delar av landet studerats för 

att försöka få en ökad förståelse om dess inverkan på spårmetallers beteende. Genom 

användning av Mg-normaliseringar har utspädningsfaktorn kunnat reduceras för att bättre 

förstå den naturliga variationen i vattendragen under flödesökningar.  

Valet av studerade vattendrag vilka arbetet fokuserar på har avgränsats för möjligheten att 

kunna studera dessa närmare. Av de totalt sex vattendragen varierar årsmedelvattenföringen 

mellan 310 – 0,01 m3/s. Vattendragen har en geografisk spridning över hela Sverige samt är 

reglerade och oreglerade. De norrländska vattendragen Kalix- och Råneälv tillhör de 

oreglerade vattensystemen samt Moälven vilken anses knappt påverkad av sin reglering. 

Ljungbyån och Ätran representerar de södra delarna av Sverige vilka båda är reglerade, varav 

den sistnämnda kraftigt (SMHI, 1994).  
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En jämförelse mellan Råneälv och Ätran är av extra intresse då vattendragen har en jämbördig 

medelvattenföring per år, men där dem geografiskt har ett avstånd på ca.140 mil ifrån 

varandra med stora skillnader i klimat och dammutbyggnadens påverkan. 

Studiens sjätte och minsta vattendrag Pipbäcken Nedre valdes genom dess täta provtagning 

med ett intervall på 14-18 gånger per år, mot övriga vattendrags tolv gånger per år. Pipbäcken 

Nedre klassas även som en förstaordningens vattendrag vilket betyder att tillrinningen i 

bäcken enbart sker från intilliggande skogslandskap. 

Valet av spårmetallerna Fe, Mn, Cu, As, Ni och V studeras utifrån att Fe tillsammans med 

TOC transporterar mycket spårmetaller med hjälp av kolloider. Mn för att förstå och se 

processer i landskapen samt två katjoner (Ni och Cu) vilka är metaller som lätt fastnar på ytor 

samt två anjoner (As och V) vilka anses mera mobila i naturliga vatten. Spårmetallerna är inte 

enbart valda utifrån geokemiska orsaker, utan även praktiska. De praktiska orsakerna som 

tagits hänsyn till har varit där det funnits få eller inte kontinuerligt tagna mätvärden, dålig 

analysdata eller spårmetaller med data som inte visat några trender eller mönster 

överhuvudtaget. 

1.1 Syfte och omfattning   

Syftet med arbetet har varit att samla in analysdata om metalltransporter i dessa sex utvalda 

vattendrag och försöka beskriva dess tillstånd och förändringar i vattenkemin för att se om 

något samband fanns mellan spårmetallerna och flödesökningar. Arbetet har även jobbat 

utifrån hypotesen att: ”En stor andel av spårmetallerna kommer från nedbrytningen av 

organiskt material som har sitt ursprung från marken närmast vattendragen samt skogslandet”.  

Utöver hypotesen har arbetet fokuserat kring fyra konkreta delmål.  

1. Studera korrelationen mellan flöde och valda spårmetaller 

2. Studera om en skillnad finns mellan stora och små vattendrag 

3. Studera K/Mg-kvoten som ett mått på naturliga flödet av spårmetaller 

4. Studera om belastningen på vattendragen blir högre av vattenföringens 

effekter i ett framtida perspektiv 

2. METOD 
Vattendragen i arbetet är geografiskt utspridda runt om i Sverige enligt Figur 2 med hämtad 

flödesdata för år 2003-2013 för samtliga vattendrag utom Pipbäcken Nedre där 1998-2008 

används. Vattenkemisk data används för år 2003-2013 i Kalixälv, Råneälv, Moälven och 

Ljungbyån, år 2003-2012 för Ätran samt 2003-2008 för Pipbäcken Nedre. 

2.1 Analysdata 

All flödes- samt vattenkemisk data som används i denna rapport är hämtade från två allmänt 

tillgängliga databaser via internet. Flödesdata av de utvalda vattendragen kommer ifrån 

SMHI:s vattenwebb för flödesdata av svenska älvar (http://vattenwebb.smhi.se/), och den 

vattenkemiska analysdatan kommer ifrån SLU:s databank för vattenkemi från institutionen för 

vatten och miljö (http://www.slu.se/vatten-miljo).  

Månadsvisa vattenkemiska analysvärden var tillgängliga för alla vattendrag förutom 

Pipbäcken Nedre där provtagningsfrekvensen istället var mellan 14-18 gånger per år. 

Proverna var ofiltrerade varav en totalanalys genomfördes genom att provet syresattes och 

http://vattenwebb.smhi.se/
http://www.slu.se/vatten-miljo
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analyserades. Flödesdata har mäts i SMHI:s provtagningsstationer runt om i landet i medel-

vattenföring per dygn (m3/s). Analysdata för flöde och vattenkemi har därefter sammanfogats 

för att få en ökad förståelse om vattenkemin under det specifika dygnets vattenföring i de 

olika vattendragen. 

De vattenkemiska analyserna av metallerna As, Cu, Fe, Mn, Ni, och V är gjorda med metoden 

ICP-MS samt K, Mg med ICP-AES och TOC med SS-EN. Alla metoderna är ackrediterade 

av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025 (SLU, 2015). Detaljer på metoder, gränsvärden, 

kvalitetskontroller och annan information gällande de vattenkemiska analyserna hittas på 

SLU:s hemsida under institutionen för vatten och miljö (http://www.slu.se/vatten-miljo). 

De utvalda vattendragen tillhör två olika övervakningsprogram med fasta provtagnings-

punkter och provtagningsperioder (Naturvårdsverket, 2010). Övervakningsprogrammen kallas 

för delprogram och ligger under programområdet Sötvatten i den nationella 

miljöövervakningen. I Tabell 1 redovisas vilket delprogram vattendragen tillhör samt att en 

kortare beskrivning av delprogrammen återfinns i Appendix I. 

Tabell 1. Övervakningsprogram för respektive vattendrag. 

Vattendrag Delprogram 

Kalixälv Flodmynningar 

Råneälv Flodmynningar 

Moälven Trendvattendrag 

Ljungbyån Flodmynningar 

Ätran Trendvattendrag 

Pipbäcken Nedre Trendvattendrag 

 

2.1.1 Provtagningsplasterna för flödesdata respektive vattenkemisk data 

Flödesdata och den vattenkemiska analysdatan genomförs var för sig och ibland på två olika 

plaster längs med vattendraget. I Tabell 2 redovisas provtagningsstationernas namn för 

respektive analysdata samt ett uppskattat avstånd mellan dessa. 

Tabell 2. Avstånd mellan provtagningsstationerna för respektive vattendrag. 

Vattendrag 1)Station, flödesdata 2)Station, kemisk data 3)Avstånd  

Kalixälv Räktfors Karlsborg (utflöde) ~ 30 km 

Råneälv Niemisel Niemisel  0 km 

Moälven Västersel Västersel 0 km 

Ljungbyån Källstorp Ljungbyholm (utflöde) ~ 10 km 

Ätran Yngeredsforsen Falkenberg (utflöde) ~ 20 km 

Pipbäcken Nedre Pipbäcken Nedre Pipbäcken Nedre 0 km  
1)Stationsnamn hämtad från SMHI:s vattenwebb 

2)Stationsnamn hämtad från SLU:s databank för vattenkemi 

3)Avståndet mellan provtagningsstationerna är uppskattade med hjälp av koordinater och Google Maps.  

2.2 Kvoter 

För att få en ökad förståelse för hur spårmetallerna rör sig i vattendragen har kvoter använts 

genom normalisering för att reducera utspädningsfaktorn på grund av variationerna i flödet 

(Ingri, et al., 2005). Problemet är att koncentrationerna av elementen kan se ut att ha en 

konstant eller rent av minska under flödesökningar, trots att vattnet i själva verket 

transporterar betydligt mer totalt sett. Det beror dels på att spädningen av vattnet sker olika i 

skogs- eller fjällandskap samt beror starkt av jordvattnet i området (Land, et al., 2000). 

http://www.slu.se/vatten-miljo
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Vattnet vid flödesökningar som når vattendragen har även varit i kontakt med bergarterna en 

kortare tid. 

Genom att använda magnesium (Mg) som mer eller mindre är ett hydrogeokemiskt 

konservativt element med naturlig tillförsel nästan helt uteslutande från vittring (Pekka, et al., 

2004) används den som det normaliserande elementet. Kvoten används därefter för att förstå 

om halten av det studerade elementet ökar eller sjunker i förhållande till referensvärdet. 

Då spårmetallerna och de flesta ämnen troligen kommer från de översta växtlagret närmast 

vattendraget under flödesökningar enligt hypotesen användes K/Mg-kvoten för att visa om 

något linjärt samband fanns mellan kvoten och spårmetallerna. Detta då kalium utöver genom 

vittring även tillförs via dött organiskt material (Chaudhuri, et al., 2007). 

Spårmetallerna normaliserades och jämfördes även mot TOC vilken har en stark korrelation 

till flödesökningar (Laird, 2006; Rember & Trefry, 2004). I Figur 1 visas ett tydligt exempel 

på effekten av normalisering på järn (Fe) i Råneälv på mätvärden under perioden 2003-2013. 

Resultatet är tydligt, i vänster bild visar Råneälv inte något linjärt samband överhuvudtaget 

mellan TOC och Fe, men med det normaliserade järnet i höger bild förändras resultatet till det 

motsatta.  

 

Figur 1. Effekten av normalisering av Fe mot TOC i Råneälv. Till vänster TOC-Fe och till höger TOC-Fe/Mg. 

3. BAKGRUND 
För att få en ökad förståelse om elementens ursprung och variation samt dess geokemiska 

egenskaper i vatten följer här ett kapitel som beskriver K/Mg-kvoten och TOC närmare. 

Kapitlet avslutas med områdesbeskrivningar av de studerade vattendragen.  

3.1 Kalium (K/Mg-kvoten) 

Enligt Chaudhuri (2007) kommer löst kalium nästan uteslutande från vittring av 

silikatmineral. Vittringen står för hela 87% i jämförelse med 5% för evaporiter, 1% för 

atmosfäriskt cykliskt salt och 7% från föroreningar. Av dessa 87% kan 70-30% av kaliumet 

förklaras genom att död växtlighet i jord och mark följer med yt- och grundvattnet och att de 

återstående 17-57% kan härledas till urlakning av vittrade silikatmineral. Genom 

uträkningarna är därmed nedbrutet organiskt material som växter, grenar, löv och bark en 

minst lika viktig del i förklaringen av kaliums halter i ett vattendrag.  

Det lösta kaliumet från vittringen kommer framförallt från K-fältspat (ortoklas och mikroklin) 

och glimmer (biotit) vilka finns både i sedimentära, metamorfa och magmatiska bergarter 

(Ingri, 2012). Men precis som både Chaudhuri, et al., (2007) och Zakharova, et al., (2007) 

visade cirkulerar en stor del av kaliumet i vattendragen genom vegetation och växter som tar 
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upp kalium under sommaren och därefter bryts ned under höst och vinter för att återföras till 

vattendragen med hjälp av yt- och grundvattnet. 

Då mängden kalium som transporteras av vattendragen beror av den primära produktionen 

och därmed återkommer varje år såg Zakharova, et al., (2007) en skillnad mot 

medelföringsfloden av kalium mot vattendrag i nordvästra Ryssland där den primära 

produktionen var lägre (svalare klimat). Det resulterade i ett lägre återflöde av kalium från 

nedbrutet växtmaterial och växtskiktet närmast vattendragen. Vilket visade att regioner med 

lägre primär produktion hade lägre halter av kalium i omlopp än vattendrag i regioner med 

högre produktion.  

Ingri (2005) visade att koncentrationen av kalium minskade med djupet i podsolprofilen, där 

kalium hade anmärkningsvärt höga värden i A-horisonten. Under snösmältningen frigjordes 

även stora mängder av kaliumet från det nedbrutna organiska materialet. 

I motsats till många andra huvudelement kan man därför se att löst kalium ökar vid 

flödesökningar vid kraftiga regn eller snösmältning. I jämförelse mot exempelvis Ca, Mg, Na 

och S som alla späds vid tillfälliga flödesökningar (Ingri, 2012).  

I vissa fall kan man däremot se att koncentrationen av kalium minskar vid kraftiga 

flödesökningar. Det beror ofta på den stora volym vatten som snabbt kommer i förhållande till 

koncentrationen. Därför används ofta K/Mg-kvoten för att ta bort spädningsfaktorn och få en 

bättre förståelse för hur kaliumhalten beter sig. Detta då magnesium i princip helt uteslutande 

kommer från naturlig vittring och inte tillför något från någon annan källa (Pekka, et al., 

2004). 

3.2 TOC 

Koncentrationen av organiskt material i vattendrag varierar med storleken, klimatet och 

vegetationstäcket. Den totala transporten av TOC brukar vara en procent av nettoprimär-

produktionen varav DOC (löst organiskt kol) brukar stå för 60-95% av TOC (Ingri, 1996).  

Ofta är organiskt material den dominerande huvudkomponenten i vattendrag i jämförelse med 

många andra näringsämnen och metaller. Vattendrag som avvattnar myrmark transporterar 

generellt mest organiskt kol samt att fjällområden transporterar lägst (Bauer & Ingri, 2012).  

I rena vatten består TOC framförallt av humusämnen, men även en del nedbrutet organiskt 

material där organiska kolloider samt kemiska föreningar är viktiga komplexbildare och kan 

transportera joner och spårmetaller (Visco, et al., 2005). I världens floder består upp till 50 % 

av DOC av humus varav i norra Skandinavien och Kalixälven utgörs 80 % av DOC av 

humusmaterial. (Ingri, 1996). 

Höga flöden i vattendrag har påvisats vara positivt korrelerad med DOC då dessa ofta följer 

varandra, men någon konstant relation mellan DOC eller TOC och flödet har inte kunnat 

fastställas (Laird, 2006). Även i vattendrag i Alaska under snösmältning kunde tydliga 

samband mellan DOC och flödet visas, samt att man kunde se starka korrelationer till 

spårmetaller som Cu, Fe, Pb och Zn (Rember & Trefry, 2004) 

Däremot kunde Ingri, et al., (2005) med data visa att TOC under vårfloden härstammar 

mestadels från två stora delområden i landskapet, det översta växtskiktet och myrmark. Under 

kraftiga nederbörd kommer den största delen enbart från myrmarken.  
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Halterna av TOC är därmed som lägst under vinter eller perioder med lite regn men kan även 

variera med fuktighet då fuktiga förhållanden ökar transporten av organiskt kol i vattendrag 

(Huser, et al., 2012). Även reglering samt om avrinningsområdet domineras av skogslandskap 

eller berg/fjällvärld visar skillnader i TOC-koncentration (Bauer & Ingri, 2012). 

3.3 Beskrivning av studerade vattendrag 

Följande avsnitt beskriver de vattendrag som studerats. Dessa är Kalix- och Råneälv i 

Norrbotten, Moälven i Västernorrlands län, Ljungbyån i Kalmar län samt Ätran och 

Pipbäcken Nedre i Hallands län (Figur 2). Pipbäcken Nedre tillhör Ätrans 

huvudavrinningsområde.  

 

Figur 2. Avrinningsområdenas geografiska läge för respektive vattendrag (Modifierad karta från smhi.se (2014)). 

Tabell 3. Översikt av studerade vattendrag. 

Vattendrag Kalixälv Råneälv Ätran Moälven Ljungbyån Pipbäcken 

Nedre 

Avrinnings-

område (km2) 

18 380,1a) 4 207,3a) 3342,2a) 2 307,2a) 757,8a) 1,35d) 

Årsmedelvatten-

föring (m3/s) 

310,0b) 
(2003-2013) 

44,41b) 
(2003-2013) 

43,5b) 
(2003-2013) 

17,3b) 
(2003-2013) 

1,95b) 
(2003-2013) 

0,017c) 

(1998-2008) 

Reglerad Nej Nej Ja Ja Ja Nej 
a) Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:9 b) Baserat på data från SMHI:s vattenwebb c) Baserat på data från SLU 
d) (Huser, et al., 2012) 

I Tabell 3 kan utläsas att Kalix- och Råneälv är oreglerade samt ligger geografiskt nära 

varandra (Figur 2). Den stora skillnaden är att Råneälv är en skogsälv och Kalixälv en fjällälv 

som består av smältvatten från fjällvärlden (Ingri, 1996). Råneälv och Ätran visar en 

årsmedelvattenföring mycket nära varandra, Ätran är dock hårt reglerad i jämförelse mot 

Råneälv som är oreglerad (SMHI, 1994). 
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Moälven är också reglerad men beskrivs som ett naturligt vattendrag som endast marginellt 

har påverkats av vattenkraftsutbyggnad (Länsstyrelsen Västernorrland, 2006). Älven har en 

halverad årsmedelvattenföring i jämförelse mot Råneälv och Ätran.  

Ljungbyån, som är ett litet vattendrag i jämförelse med övriga, har likheter med Ätran då den 

rinner genom skogsmark och odlingsbygd (ALcontrol Laboratories, 2012). Däremot är den 

inte lika kraftigt reglerad (SMHI, 1994). 

Pipbäcken Nedre tillhör Ätrans huvudavrinningsområde med en mycket låg årsmedel-

vattenföring. Under delar av sommaren kan Pipbäcken vara torrlagd.  

Vattendragens kemiska sammansättning kan klassificeras genom betydelsen av vittring från 

silikatbergarter, karbonatvittring och vittring av evaporiter. Ingri (1996) visade med ett 

triangeldiagram hur svenska vattendrag kunde jämföras mot världens floder. Majoriteten av 

världens floder har cirka 50 % karbonatvittring, vilket de norrländska fjällälvarna (Kalixälv) 

samt nordligaste skogsälvarna (Råneälv) ligger mycket nära. Vattendrag nere i sydvästra och 

sydöstra Sverige såsom Ätran och Ljungbyån ligger däremot förskjuten till höger, nära hörnet 

med vittring av evaporiter och pyritvittring (Figur 3). 

 

Figur 3. Kemisk sammansättning av 35 svenska vattendrag. HCO-
3 (karbonatvittring), Si (silikatvittring) och Cl+SO4 

(evaporiter + pyritvittring, (FeS2)) (Ingri, 1996). 
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Orsaken beror inte på att Sydsveriges vattendrag har stor förekomst av evaporiter eller liknar 

floder som Rio Grande i Mexiko eller Colorado i USA, utan att vattendragen i södra Sverige 

är kraftigt påverkad av svavel från nederbörden samt kloridföroreningar (Ingri, 1996). 

3.3.1 Kalixälv 

Kalixälv är tillsammans med Torneälven Europas största oreglerade älvsystem och är av 

intresse inte bara i Sverige utan även internationellt. Detta gör det extra viktigt att hålla 

området opåverkat från mänsklig aktivitet för att bevara vattenkvalitén (Ingri, 1996). 

Vattenföringen i Kalixälv domineras av en vårflod i maj månad som beror på snösmältningen 

i skogslandet och därefter något senare på året snösmältningen från fjällen (Bauer & Ingri, 

2012). 

Hela Kalixälv med biflöden är skyddad mot utbyggnad av vattenkraft samt är tillsammans 

med Torneälven ett ihopslaget Natura-2000 områden (Vattenmyndigheten Bottenviken, 

2010). 

Berggrunden kan delas upp i två olika områden, dels fjällkedjans yngre bergarter som 

bildades under den Kaledoniska bergskedjebildningen för omkring 510-400 miljoner år sedan 

samt de äldre bergarterna i skogslandet som tillhör den Fennoskandiska urbergsskölden som 

är från jordens bildande för 4600 miljoner år sedan och ombildades fram till 545 miljoner år 

sedan (SGU, 2014). Fjällkedjans yngre bergarter består främst av sedimentära bergarter som 

glimmerskiffer, kvartsiter och amfiboliter medan skogslandets berggrund domineras av 

graniter (Ingri, 1996). 

Kalixälvs avrinningsområde är 18 380 km2 stort och består av 4% sjöar, 20% våtmarker, 59% 

skogsmark och 3% glaciärer (Vattenmyndigheten Bottenviken, 2010).  

Kalixälv har fem större punktkällor som har en påverkan och därmed kan vara en risk för 

älven. Det är LKAB:s gruvor samt pelletsverk i Kiruna och Malmberget vilka påverkar 

intilliggande biflöden (Rakkurijoki samt Linaälven) med metaller och näringsämnen, men 

främst kväve från gruvbrytningen. Även Bolidens gruva och anrikningsverk Aitik påverkar 

Leipojoki, Sakajoki, Vassaraälven och Linaälven med metaller och näringsämnen, men främst 

kväve från gruvbrytningen. I Nautanen finns även en nedlagd gruva som läcker metaller, 

framförallt koppar, till vattendragen nedströms. Slutligen finns ett avloppsreningsverk i 

Gällivare samt Gällivare flygplats som påverkar Kaavajoki med näringsämnen 

(Vattenmyndigheten Bottenviken, 2010). 

Kalixälvs avrinningsområde är värdefullt för fisk och fiske och framförallt laxbeståndet är 

mest värdefullt (Vattenmyndigheten Bottenviken, 2010). 

3.3.2 Råneälv 

Råneälv är en utpräglad skogsälv och rinner till största delen genom obebodda skogslandskap 

och myrmarker. De sista fem milen innan älven mynnar ut i havet präglas dock av en del 

jordbruksmark (Vattenmyndigheten Bottenviken, 2011). Likt Kalixälv är Råneälv oreglerad 

samt att älven och dess biflöden är ett utpekat Natura-2000 område (Vattenmyndigheten 

Bottenviken, 2010). 

Vattenföringen i Råneälv domineras helt av vårfloden i maj månad, eventuella flödesökningar 

under sommar och höst är nederbördsrelaterade (Figur 8). 
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Råneälv har samma typ av geologi som Kalixälv har i skogslandet. Berggrunden och 

bergarterna tillhör den Fennoskandiska urbergsskölden (SGU, 2014) och består mestadels av 

graniter samt till viss del vulkaniter (Ingri, 1996). 

Avrinningsområdet är 4207 km2 stort och består av 4% sjöar, 27% våtmarker och 68% 

skogsmark (Vattenmyndigheten Bottenviken, 2010). 

Råneälv är inte påverkad av några punktkällor från någon typ verksamhet eller industri. 

Avrinningsområdet är utpekat som mycket värdefullt för fiske och fisk. Flodpärlmusslan finns 

i älven samt dess fyra biflöden (Vattenmyndigheten Bottenviken, 2010). 

3.3.3 Moälven 

Moälven är en skogsälv som anses knappt påverkad av vattenkraftsutbyggnad. Moälven är 

namnet på älvens sista 35 km innan mynningen, uppströms delar älven sig i två, Norra 

Anundsjöån och Södra Anundsjöån. Moälven passerar genom tre större sjöar, Happstafjärden, 

Själevadsfjärden och Veckefjärden innan den slutligen mynnar ut i Örnsköldsviksfjärden och 

Domsjö cirka fyra kilometer utanför Örnsköldsvik. 

Uppströms älven finns långsträckta meanderlopp, korvsjöar, israndsdeltan och branta 

nipstränder (Länsstyrelsen Västernorrland, 2006). Moälvens avrinningsområde är 2307 km2 

stort och består av 3,6% sjöar, 9,5% våtmarker och 81,5% skogsmark (Vattenmyndigheten 

Bottenhavet, 2010). 

Berggrunden tillhör den Fennoskandiska urskölden varav avrinningsområdet består utöver 

granit mestadels av kvarts och fältspatrika sedimentära bergarter som exempelvis sandsten 

(SGU, 2014). 

Moälven har nio dammar totalt inom avrinningsområdet (SMHI, 1995) samt att sjöar och 

vattendrag i området kalkas på grund av problem med försurning (Örnsköldsviks kommun, 

2015). Tio mindre avloppsreningsverk finns inom Moälvens avrinningsområde (Spens & 

Babette, 2012).  

3.3.4 Ljungbyån 

Ljungbyån är en skogsälv med avrinningsområde i Kalmar län samt en mindre del i 

Kronobergs län. Ån rinner genom en jämn moränplatå till skillnad från Moälven är det 

extremt små höjdskillnader längs med ån. Längs den flacka terrängen rinner vattendraget 

genom sumpmarker med barr- bland- och lövskogar samt på flera ställen odlingsbygd 

(Vattenmyndigeten Södra Östersjön, 2011). Ljungbyån mynnar ut i Kalmarsund i 

Ljungbyholm.  

Berggrunden tillhör precis som Kalix- och Råneälv samt Moälven den Fennoskandiska 

urbergsskölden (SGU, 2014) varav Ljungbyåns avrinningsområde består mestadels av 

Smålands-Värmlandsgraniter och vulkaniska bergarter (ALcontrol Laboratories, 2014). 

Närmare utflödet i Östersjön och Kalmarsund består berggrunden däremot av sandsten, vilket 

är mer vittingsbenäget än granit (ALcontrol Laboratories, 2014).  

Avrinningsområdet är 757,8 km2 stort och består av 70 % skogsmark och jordbruksareal på 

13%. Området är mycket sjöfattigt och av de sjöar som finns i området är många grunda 

vilket ger kort omsättningstid. De förekommer även ett flertal bifurkationer i området vilket är 

ett naturfenomen och innebär att vattendraget delar på sig och inte återförenas 
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(Vattenmyndigeten Södra Östersjön, 2011). Ljungbyån har 33 stycken dammar inom 

avrinningsområdet (SMHI, 1994). 

Ljungbyåns avrinningsområdet påverkas främst från avloppsreningsverk samt 

jordbruksverksamheter, men även från dagvatten och enskilda avlopp. Utöver det sker 

tillförsel av metaller från punktkällor samt luftnedfall. (ALcontrol Laboratories, 2012). 

Punktkällorna består i stort av gamla, nedlagda glasbrukssamhällen. Inom Ljungbyåns 

avrinningsområde finns bl.a. Måleras glasbruk, Gullaskruvs glasbruk, Flygfors glasbruk, 

Flerohopps fd glasbruk, Gadderås glasbruk, Pukebergs glasbruk samt det välkända Orrefors 

glasbruk. Många är nedlagda och består idag av områden och/eller gamla deponier där risken 

för urlakning av föroreningar är stor, då många ligger i nära anslutning till biflöden som leder 

till Ljungbyån (Davidsson & Holmström, 2007). Vissa metaller kopplade till glasbruksorterna 

har genom åren varit tydligt förhöjda, såsom bly och arsenik men har senaste tiden minskat 

stadigt då Orrefors Glasbruk AB minskat sina utsläpp drastiskt. 2012 överskreds inte 

gränsvärdena för någon metall kopplad till glasbruksorterna (ALcontrol Laboratories, 2012).  

3.3.5 Ätran 

Ätran är ett kraftigt reglerat vattendrag med totalt 119 dammar inom avrinningsområdet 

(SMHI, 1994) och rinner genom Västra Götalands län och Hallands län innan det slutligen når 

Falkenberg vid Kattegatt. Ån börjar från 330 meters fallhöjd och rinner till en början norrut 

förbi Lönern för att därefter rinna sydväst ned mot Ulricehamn vidare genom de två sjöarna 

Åsunden och Yttre Åsunden innan den kommer till den halländska kustslätten (ALcontrol 

Laboratories, 2013).  

Berggrunden tillhör den Fennoskandiska urskölden likt tidigare beskrivna vattendrag med 

skillnaden att Ätran tillhör de yngre proterozosika bergarterna mot de tidiga proterozoiska 

bergarterna för övriga vattendrag (SGU, 2014). Vanligaste bergarterna i avrinningsområdet är 

graniter men till viss del även ultrabasiska och intermediära intrusivbergarter såsom gabbro 

och diabas (SGU, 2014). 

Avrinningsområdet är 3 342,2 km2 stort och består av 59 % skogsmark, 6 % sjöar och 11 % 

jordbruksmark (ALcontrol Laboratories, 2013). Sjöarna är betydande i de övre delarna av 

avrinningsområdet medan näst intill obefintliga i de nedre delarna (Vattenmyndigheten 

Västerhavet, 2009). Då Ätrans avrinningsområde är kraftigt försurat även år 2014 krävs stora 

insatser med kalkning genom helikopter för att uppnå god status. Fortfarande finns dock sjöar 

och vattendrag där skyddsvärden inte klarar av att överleva (Ätrans vattenråd, 2014).  

Ätrans avrinningsområde påverkas framförallt av fosfor- och kväveutsläpp från 

jordbruksverksamhet men har även flertalet kommunala avloppsreningsverk som påverkar 

vattendraget längs sträckan. Två industrier, en läderindustri (Elmo Leather i Svenljunga) och 

en förpackningsglasindustri (Ardagh i Limmared) påverkar även till viss del med utsläpp i ån 

(ALcontrol Laboratories, 2013). 

3.3.6 Pipbäcken Nedre 

Pipbäcken Nedre är en skogsbäck som tillhör huvudavrinningsområdet för Ätran och ligger ca 

25 km nordost om Falkenberg, nära Ullared. Avrinningsområdet är 1,35 km2 stort och består 

av 51% skogsmark, 3% sjöar och 37% myrmark (Huser, et al., 2012).  
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Berggrunden består i stort av gnejs och amfibolit. Vegetationen är blandskog av gran, bok och 

ek (Moldan, et al., 2001). Bäcken har sin början i sjön St. Pipsjön och rinner ca 2 km ned mot 

byn Tornared där den ansluter till Ätran. Pipbäcken kan därmed klassas som en första 

ordningens vattendrag enligt Strahler stream order (Figur 4). 

 

Figur 4. Förklarande bild på Strahler stream order. (Modifierad bild från fgmorph.com (2015)). 
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4. RESULTAT 
I avsnitt 4.1 redovisas resultat av sammanställd vattenföringsdata för respektive studerat 

vattendrag. Avsnitt 4.2 och 4.3 är resultaten av K/Mg-kvotens respektive TOC:s förhållande 

till vattendragens vattenföring. Till sist i avsnitt 4.4 sammanställs spårmetallernas variation i 

förhållande till TOC och vattenföringen i respektive vattendrag. 

I Appendix II tas de viktigaste händelserna upp om väderförhållanden och vattenföring i 

Sverige under perioden 2003-2013, vilket ligger till grund för att förklara en del av resultaten 

i det här kapitlet. 

4.1 Vattenföring i vattendragen 

Vattendragen representeras av framförallt tre större skillnader vilka är geografiksikt läge 

(Figur 2), storlek samt eventuell utbyggd vattenkraft (Tabell 3). I Figur 5 och Figur 6 

redovisas vattendragens vattenföring mellan år 2003-2013 med undantag för Pipbäcken Nedre 

där år 1998-2008 studeras. Vattendragen delas in i två olika huvudgrupper (norra och södra) 

enbart utifrån deras geografiska läge. 

Utifrån den norra huvudgruppen (Figur 5) domineras vattendragen av en tydlig åter-

kommande flödestopp i maj i form av en vårflod (vita markerade månader). Vårflodens 

storlek skiljer sig år från år där medelflödet per månad enstaka år kan vara högre en 

nederbördsrik höstmånad än under vårfloden samma år. 

Kalixälv har en återkommande vårflod i maj varje år, medelflödet per månad kan däremot 

vissa år vara högre i juni, vilket visar skillnaden på en vårflod i en skogsälv mot en fjällälv. 

Vårflodstoppen i Kalixälv har gentemot Råneälvs spetsigare och kortare vårflodstopp en mera 

utbredd och långvarig flödestopp. Det förklaras av att Kalixälv har tillförsel av smältvatten 

från fjällvärlden något senare än smältvattnet som sker i skogslandskapen. Det här fenomenet 

är allmänt känt, vilket bland annat Ingri (1996) redogjort för. De gulmarkerade månaderna i 

Figur 5 visar utslaget av tillfälliga regn, varav de gråmarkerade vittnar om mer långvariga 

nederbördsperioder vilket ibland inneburit högre vattenföring än under vårfloden samma år. 

Vattenföringen i Moälven visar precis som för Kalix- och Råneälv tydliga flödestoppar i maj 

varje år genom en tydlig vårflod. Samtidigt märks det tydligt att vattendraget är mindre i 

storlek samt ligger söder om de två tidigare nämnda älvarna, genom att vattenföringen inte har 

samma kontunenitet och mönster. Framförallt innehåller senare delen av hösten och slutet på 

året fler flödestoppar jämfört med Kalix- och Råneälv. De grå markerade månaderna visar 

sommar- och höstmånader med ovanligt hög vattenföring.  

Södra huvudgruppen (Figur 6) med Ljungbyån, Ätran och Pipbäcken Nedre har i jämförelse 

med norra huvugruppen andra förutsättningar klimatmässigt. Här finns inga tydliga mönster 

med exempelvis en återkommande vårflod varje vår, utan vattendragen har flödestoppar året 

om. Även här utmärker de gråmarkerade månaderna flödestoppar, vilka sticker ut på grund av 

ovanligt hög medelvattenföring. I Ätran sticker framförallt tre månader ut vilka alla bidrog till 
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skador i området i samband med översvämningar, där januari 2005 är i samband med 

”Stormen Gudrun” som påverkade stora delar av södra Sverige med blåst och nederbörd. 

Pipbäcken Nedre ligger i Ätrans huvudavrinningsområdet och sambandet mellan vattendragen 

är starka trots den storleksmässiga skillnaden. De lila markerade månaderna i Pipbäcken visar 

flödestoppar från år 2003 direkt kopplade med Ätrans flödestoppar. 

 

Figur 5. Kalix- och Råneälv samt Moälvens medelflöde per månad under 2003-2013. 
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Figur 6. Ljungbyån och Ätrans medelflöde per månad under 2003-2013, samt Pipbäcken Nedre under 1998-2008. 

En jämförelse mellan Ätran och Råneälv, vilka har ungefär samma årsmedelvattenföring 

(Tabell 3) och är båda skogsälvar men med ett geografiskt läge i varsin ände av Sverige 

(avstånd ~1400 km), visar på hur mycket klimatet påverkar vattenföringen i ett vattendrag.  

Ätran är även hårt reglerad till skillnad mot den oreglerade Råneälv (SMHI, 1995) vilket 

avspeglar sig extra tydligt i en jämförelse mellan Figur 8 och Figur 11. 
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4.1.1 Kalixälv 

Genom att studera Kalixälv år för år kan man dela in flödesåren i två huvudgrupper (Figur 7). 

Den första gruppen representeras av den vänstra kolumnen och år 2009, 2010 och 2013. 

Älven har dessa år en vattenföring med en tydlig vårflod under maj och juni månad samt med 

avtagande flöde under hela hösten fram till slutet av året. De mindre flödestopparna förklaras 

av nederbörd i form av höstregn.  

Den högra kolumnen tillhör de flödesår med mycket regn under sommar och/eller höst med 

flödestoppar i samma storlek eller större än vårfloden samma år. I den gruppen tillhör även 

flödesår med otydliga vårfloder på grund av långsam snösmältning eller mycket regn i 

samband med vårfloden (Figur 7). 

 

Figur 7. Jämförelse mellan Kalixälvs vattenföring (blå) under sex olika år. Vattenföringen är medelvärdet per dygn under ett 

år i m3/s. 

Vårfloden i Kalixälv når sitt maxflöde mellan den 8-28 maj under åren 2003-2013 med 

majoriteten av vårfloderna kring 8-15 maj. Undantaget är år 2003 och 2011 då maxflödet av 

vårfloden kom redan 28 respektive 30 april samt var historiskt små med 711 m3/s respektive 

682 m3/s mot medelvärdet på 1598 m3/s för övriga nio vårfloder under perioden. 
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4.1.2 Råneälv 

Även Råneälv delas in i två huvudtyper av flödesår varav den vänstra kolumnen med år 2009, 

2010 och 2013 visar tydliga vårfloder under maj månad och att vattenföringen därefter snabbt 

går ner nära basflödet igen då snösmältningen upphört. De mindre flödeökningarna under 

hösten visar nederbörd i form av nederbörd (Figur 8). 

I den högra kolumnen med år 2004, 2005 och 2011 visar flödesår med hög eller mycket hög 

vattenföring under vissa perioder. Under år 2011 når vattenföringen under hösten högre flöde 

än under vårfloden samma år, vilket är mycket ovanligt. År 2005 är utöver en höst med 

ovanligt hög vattenföring även speciell med den ovanligt utbredda vårfloden utifrån studerade 

data (Figur 8).  

 

Figur 8. Jämförelse mellan Råneälvs vattenföring (blå). Vattenföringen har medelvärdet per dygn under ett år (m3/s).  

Vårfloden i Råneälv uppnår sitt maxflöde mellan den 9-21 maj under 2003-2013. Undantaget 

är vårfloden 2011 som nådde kulmen av flödet redan den 30 april. Medelvärdet på vårflodens 

storlek för perioden 2003-2013 är 379 m3/s vilket dras ned något av år 2003 och 2011 års 

vårflod som var ovanligt små med 180 respektive 207 m3/s.  



17 

 

D. Edlund, LTU, 2015 

4.1.3 Moälven 

Moälven kan delas in i flera typer av grupper gällande flödesår då vattenföringen kan se 

mycket olika ut år för år. Gemensamt med alla år är att Moälven har vårflod.  

Två huvudgrupper av flödesår har indelats likt tidigare vattendrag. I den vänstra kolumnen år 

2004, 2008 och 2009 med en tydlig flödestopp med början i slutet av april (Figur 9).  

I kolumnen till höger i Figur 9 år 2005, 2010 och 2012 med otydliga vårfloder där 

snösmältningen troligen kommit igång tidigare än normalt, stannat av då det blivit kyligare, 

och därefter kommer igång ordentligt igen. I jämförelse med vårfloderna i vänstra kolumnen 

är vårfloderna mera långdragna och saknar en tydlig vårflodstopp. År 2005 är även unik 

genom att vattenföringen i slutet av sommaren överstiger vårfloden samma år. 

 

Figur 9. Jämförelse Moälvens vattenföring (blå) under 2003-2013. Vattenföringen har medelvärdet per dygn under ett år 

(m3/s). 

Normalt infaller vårfloden i Moälven mellan den 22 april och 5 maj med ett medelflöde på 80 

m3/s. Vårflodens storlek varierar mycket år från år och ligger mellan 56-129 m3/s under 

perioden 2003-2013.  
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4.1.4 Ljungbyån 

Ljungbyån delas in två huvudgrupper utifrån flödesår med eller utan vårflod. Den 

förstnämnda är dock betydligt ovanligare, då endast tre år under perioden 2003-2013 visade 

på en tydlig vårflodstopp över 10 m3/s. Flödesår med vårflod visas i kolumnen till höger för år 

2005, 2006 och 2010 (Figur 10). Genom en kraftig och tydlig vårflod exempelvis år 2006 blir 

flödesökningar resterande delar av året små i jämförelse även om de är i storleksklass med 

flödesökningarna år 2005 i Ljungbyån (Figur 10). 

Den vänstra kolumnen innehåller flödesåren 2008, 2009 och 2012 vilka är mera normala 

flödesår för Ljungbyån. Frekventa flödestoppar under vinterhalvåret med en vattenföring 

omkring 5-7 m3/s under stora delar av året. Analysdata visar även att Ljungbyån under 

sommartid går ner till nivåer kring 0,05-0,1 m3/s per dygn vid små nederbördsmängder (Figur 

10).  

Den högra kolumnen är exempel på år där nederbörden i Ljungbyåns avrinningsområde haft 

ett snötäcke som fått ligga kvar med följden av en vårflod mellan 13-20 m3/s i mitten eller 

slutet av mars (Figur 10). 

 

Figur 10. Jämförelse Ljungbyåns vattenföring (blå) 2003-2013. Vattenföringen har medelvärdet per dygn under ett år (m3/s).  
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4.1.5 Ätran 

Ätrans flödesår varierar stort år från år men är indelad i två huvudgrupper (Figur 11). I 

kolumnen till höger år 2005, 2006 och 2011. Alla dessa år är unika i det sättet att de har en 

varsin flödestopp på mellan 184-201 m3/s vilket orsakat stora problem med översvämningar 

inom avrinningsområdet. De höga flödena i januari 2005 är i samband med ”Stormen 

Gudrun”, de höga flödena i december 2006 fick även en fortsättning under januari 2007 

(Figur 11). 

Kolumnen till vänster med år 2004, 2007 och 2010 visar frekventa flödestoppar med 

nederbörd under stora delar av året. Under år 2006 och 2010 kan precis som i Ljungbyån 

urskiljas en tendens till vårflod (Figur 11). 

I övrigt är Ätran hårt reglerad vilket tydligt i jämförelse med övriga vattendrag visas då flödet 

osymmetriskt med små variationer studsar upp och ner. 

 

Figur 11. Jämförelse Ätrans vattenföring (blå) under 2003-2013. Vattenföringen har medelvärdet per dygn under ett år (m3/s). 
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4.1.6 Pipbäcken Nedre 

Pipbäcken Nedre tillhör huvudavrinningsområdet Ätran men med mätvärden under perioden 

1998-2008. En stark korrelation mellan vattendragen sett till vattenföringen finns trots dess 

stora skillnad i storlek (Figur 6). I den vänstra kolumnen ser vi de mer blöta och 

nederbördsrika åren 1998, 2004 och 2007. Högra kolumnen representerar torra år, vilket 

tydligt visas av att bäcken är torrlagd under delar av året (Figur 12). 

Pipbäcken Nedre är liten i storlek med maxflöden mellan 0,14 – 0,18 m3/s per dygn vilket gör 

bäckens vattenföring svår att avläsa då den går upp och ner väldigt hastigt. 

 

Figur 12. Jämförelse Pipbäcken Nedres vattenföring (blå) 1998-2008. Vattenföringen har medelvärdet per dygn under ett år 

(m3/s). 
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4.2 K/Mg-kvoten 

I Figur 13 redovisas K/Mg-kvoten för de tre norrländska vattendragen Kalixälv, Råneälv och 

Moälven under fem utvalda år. Kalixälv visar hur koncentrationen av kalium ökar från en 

K/Mg-kvot på 0,6 under vintern då älven är frusen till 0,9-1,0 under vårfloden, det vill säga en 

ökning omkring 60 %. Även under sena sommaren och hösten ökar kvoten och kaliumhalten, 

men kommer inte upp i samma nivåer som under vårfloden. Det visar framförallt 

vattenföringen under åren 2004 och 2011 i Kalixälv då vattenföringen under hösten är lika 

stor eller större än vårfloden samma år.  

 

Figur 13. K/Mg-kvoten (grön) under fem utvalda år i vattendragen Kalixälv, Råneälv och Moälven. 

Råneälv visar samma trend som Kalixälv med kraftigt ökad K/Mg-kvot under vårfloden och 

där kvoten visar en mindre ökning i samband med flödestoppar under hösten. Noterbart är att 

hösten 2011, trots högre flödestopp och högre vattenföring än vårfloden samma år, enbart 

visar en knapp ökning av kvoten. Enligt Figur 13 ger lägre flödestoppar under en kortare 

period ett tydligare utslag på kvoten, i jämförelse med större och mera långvariga 

flödesökningar under sommar och höst. 

Moälven visar en kraftigt ökad kvot under vårfloden de år där vattenföringen varit låg under 

början av året utan tidiga snösmältningsperioder. År 2003 och 2010 visar typiska år där 

kvoten börjat öka redan innan vårfloden vilket resulterat i att den tydliga kvottoppen uteblivit. 



22 

 

D. Edlund, LTU, 2015 

Även Moälven visar precis som Råneälv tendenser på en stabil kvot under längre perioder 

med hög vattenföring än perioder med kortare och mer frekventa flödestoppar.  

 

Figur 14. K/Mg-kvoten (grön) under fem utvalda år i vattendragen Ljungbyån, Ätran och Pipbäcken Nedre.  

I Figur 14 visas vattendragen i Götaland. Ätran har generellt över åren 2003-2013 en väldigt 

stabil K/Mg-kvot kring 0,7-0,8. Inga större förändringar vare sig vid låg vattenföring eller 

hög. Vid riktigt kraftiga 

flödesökningar visas 

tendenser till en förhöjd 

kvot. Då kvoten konstant 

ligger kring 0,7-0,8 visar 

Figur 15 istället en helt 

annan bild med modifierad 

y-axel för K/Mg-kvoten. 

Resultatet visar att trots 

små förändringar, tenderar 

kvoten att följa flödet 

starkt. Figur 15. K/Mg-kvoten (grön) för Ätran under år 2010. 
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Ljungbyån har till skillnad från övriga vattendrag en kraftig förhöjning av K/Mg-kvoten i 

samband med låga flöden. Kvoten visar i övrigt samma tendenser som Moälven (Figur 13) 

med kraftigt ökad kvot i samband med vårfloder. I övrigt visas inga tydliga trender, kvoten 

ökar under flödesökningar vid några enstaka tillfällen, t.ex. hösten 2004. 

Pipbäcken Nedres vattenföring följer K/Mg-kvoten starkt. Kvoten rör sig mellan 0,2 och 0,9 

dock oberoende på om vattenföringen är låg eller hög.  

4.3 TOC 

Figur 16 visar koncentrationen av TOC mot Kalixälv och Ljungbyåns vattenföring under 

2003-2013. I båda vattendragen konstateras en ökad TOC-halt vid flödesökningar och att ett 

tydligt samband finns mellan TOC och vattenföringen i respektive vattendrag.  

 

Figur 16. TOC (orange) mot vattenföring (blå) för Kalixälv och Ljungbyån under 2003-2013. 

Den ökande koncentrationen av TOC är däremot inte kopplad till om flödesökningen är stor 

eller liten. TOC når ibland lika höga eller till och med högre koncentrationer även vid mindre 

flödesökningar. De höga koncentrationerna i samband med mindre flödesökningar är däremot 

mera frekvent i mindre vattendrag likt Ljungbyån. I Kalixälv redovisas tydliga och kraftiga 
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förhöjda TOC-halter i samband med vårfloden varje år, med undantag för 2003 och 2009 då 

mätvärden saknas. Vanligtvis är den högsta uppmätta koncentrationen av TOC för året under 

vårfloden, undantaget är år 2006 och 2011 då TOC-koncentrationen under hösten överstiger 

vårflodens värde (Figur 17). 

 

Figur 17. TOC/Mg-kvoten mot vattenföring under fyra utvalda år för Kalixälv. Till vänster TOC (orange), i mitten 

magnesium (mörkblå) och till höger TOC/Mg (grön). För att se trender för alla år (2003-2013) se Appendix IX. 

TOC-koncentrationen till vänster i Figur 17 för Kalixälv visar hur koncentrationen överstiger 

vårflodens TOC-halt under år 2006 och 2011. TOC/Mg-kvoten räknar däremot med 

utspädningen på TOC och visar att ökningen i förhållande till magnesium ger en förhållande-

vis låg kvot under december 2006 längst till höger i samma figur, vilket resulterar i en tydlig 

skillnad mellan vårfloden och den höga halten i december 2006. Hösten 2011 visar däremot 

kvoten högre värden i samband med den höga vattenföringen än för vårfloden samma år. 

Generellt följer TOC/Mg-kvoten flödesökningarna 

i Kalixälv mycket väl. I Figur 18 visas alla 

tillgängliga värden mellan år 2003-2013 vilket 

visar på ett tydligt linjärt samband mellan 

TOC/Mg-kvoten och vattenföringen i Kalixälv. 

Under år 2008 har Kalixälv en förklaringsgrad på 

0,95 vilket kan jämföras med 0,67 för det ovanligt 

nederbördsrika året 2011 med hög vattenföring 

andra halvan av året (Figur 19). 
Figur 18. TOC/Mg mot vattenföringen under 2003-

2013 för Kalixälv. 
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Figur 19. TOC/Mg mot vattenföring för år 2006, 2008, 2011 och 2013 i Kalixälv. 

I Ljungbyån följer TOC-koncentrationen vattenföringen tydligt, vilket blir ännu tydligare med 

TOC/Mg-kvoten, se Figur 20. Till skillnad från Kalixälv kan däremot inte Ljungbyån visa 

något tydligt mönster då exempelvis en tydlig vårflod inte är något som återkommer år efter 

år. Vintern 2005, 2006 och 2010 var däremot Ljungbyåns avrinningsområde till stora delar 

snöbelagt vilket medförde en vårflod i början av året. Dessa år visar tydliga likheter med 

Kalixälv och hur TOC-koncentrationen ökar kraftigt i samband med vårfloden. När vintern 

däremot uteblir och nederbörden kommer i form av regn under vinterhalvåret visar Figur 20 

tendenser till att den första stora flödesökningen under sommaren eller tidig höst ger ett 

kraftigt utslag på TOC/Mg-kvoten, likt vårfloden i norra Sverige. 

 

Figur 20. TOC/Mg-kvoten mot vattenföring under fyra utvalda år för Ljungbyån. Till vänster TOC (orange), mitten 

magnesium (mörkblå) och till höger TOC/Mg (grön). För att se trender för alla år (2003-2013) se Appendix IX. 
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Figur 21. TOC/Mg mot vattenföring för år 2003, 2004, 2008 och 2012 i Ljungbyån. 

I Figur 21 visas hur starkt det linjära sambandet är mellan vattenföringen och TOC/Mg-

kvoten i Ljungbyån. Förklaringsgraden ligger mellan 0,45 – 0,76 för de fyra utvalda åren. 

Under år 2005, 2006 och 2010 med vårflod ligger förklaringsgraden uppemot 0,80. 

 

Figur 22. TOC/Mg mot vattenföring för Ljungbyån och Ätran under år 2003-2013. 

Figur 22 visar att TOC följer flödet, men att den reglerade Ljungbyån inte visar på riktigt lika 

stark korrelation som Kalixälv.  

Figur 23 visar hur TOC/Mg-kvoten ofta kommer upp i samma nivå eller högre än vårfloden 

under nederbördsrika höstar i Råneälv. TOC/Mg-kvoten lägger sig även på en högre 

koncentration efter vårfloden för att därefter sjunka i takt med att vintern närmar sig, vilket 

den vänstra kolumnen i figuren tydligt visar. 
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Figur 23. TOC/Mg-kvoten (grön) för Råneälv. Vänster rad (2003, 2008, 2009 & 2010) visar flödesår med låg vattenföring 

(blå) under hösten. Höger rad (2004, 2007, 2011 & 2012) visar år där TOC/Mg-kvoten lika hög eller högre än under 

vårfloden samma år. 

4.4 Spårmetaller 

I följande kapitel redovisas resultat för spårmetallerna Fe, Mn, As, Ni, Cu och V i de 

studerade vattendragen under perioden 2003-2013, med undantag för Ätran (2003-2012) och 

Pipbäcken Nedre (2003-2008). Spårmetallerna är uppdelade i delkapitel med figurer som 

efterliknar strukturen av huvudgrupper enligt avsnitt 4.1.1-4.1.6. Spårmetallerna jämförs mot 

den flödesrelaterade TOC samt med vattenföringen i bakgrunden.  

4.4.1 Järn (Fe) 

Figur 24 för Kalixälv visar hur Fe följer TOC till stor del under året. Fe domineras av en 

tydlig topp i samband med vårfloden varje år samt att koncentrationen av Fe tenderar att följa 

volymen på vårfloden. I en jämförelse med vattenföringen under år 2010 och 2012 med en 

vårflodstopp nära 1900 m3/s mot år 2004, 2005 och 2013 med en vårflodstopp mellan 1400-
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1600 m3/s visas en lägre Fe-halt. År 2011 då vårfloden i princip uteblev, blev även 

koncentrationen av Fe därefter onormalt låg. TOC håller däremot i princip samma halt oavsett 

vårflodens storlek.   

 

Figur 24. TOC mot Fe – Kalixälv. 2004, 2005, 2010, 2011, 2012 och 2013. TOC (orange) och Fe (grå). 

Den högra kolumnen i Figur 24 (år 2004, 2005 & 2011) representerar flödesår vilka sticker ut 

med onormalt hög vattenföring under sommar och höst. År 2005 visar exempelvis en ovanligt 

långvarig vårflod med hög vattenföring under en längre tid än normalt. Koncentrationen av Fe 

och TOC visar däremot en likadan trend likt övriga år med normal vårflod.  

År 2011 räknas som ett mycket speciellt flödesår med en i princip utebliven vårflod kring 680 

m3/s, ungefär två veckor före normalt, visar istället en kraftig flödestopp i slutet av juni samt 

en utbredd och ovanligt hög vattenföring under hösten. Här kom Fe-halten upp i samma 

nivåer under hösten som vårfloden samma år (Figur 24). Fe/Mg-kvoten visar samma mönster 

för år 2011 men med en något lägre kvot under hösten (Appendix III). 

År 2004 inträffade tre kraftiga vattenföringstoppar under sommar och höst med ungefär lika 

stor volym som vårfloden samma år. Fe reagerar däremot dåligt om man jämför med 2011, 

vilket kan förklaras av att provtagningen i augusti, september och oktober sammanfaller 

precis mitt i mellan flödestopparna. 
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Råneälv (Figur 25) visar likt Kalixälv (Figur 24) en tydlig vårflod varje år men inte med lika 

tydligt stigande Fe-halt. År 2011 sker ingen ökning överhuvudtaget. TOC följer däremot 

flödet med samma mönster som Kalixälv och visar en tydlig ökning av koncentrationen under 

varje vårflod. Figur 26 visar Fe/Mg-kvoten för samma år vilket ger en tydligare bild då 

utspädningsfaktorn är medräknad. I huvudsak visas tydligare och kraftigare ökningar av Fe-

halten i samband med alla vårfloder, även under vårfloden 2011. För att se Fe/Mg-kvoten i 

Råneälv för samtliga år mellan 2003-2013, se Appendix IV. 

Både Figur 25 och Figur 26 visar att halten av Fe även påverkas starkt i samband med mindre 

flödesökningar under övriga delar av året (ex. sep-09 & okt-13 i Figur 26). Under större 

flödesökningar likt 2005 och 2011 kommer Fe/Mg-kvoten upp i nivåer nära vårflodens. 

 

Figur 25. TOC mot Fe – Råneälv. 2005, 2009, 2011 och 2013. TOC (orange) och Fe (grå). 

 

Figur 26. Fe/Mg-kvoten (grön) för Råneälv under år 2005, 2009, 2011 och 2013. För samtliga år se Appendix IV. 
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Figur 27 beskriver Fe-koncentrationen för fyra olika år i Moälven. År 2004 och 2009 kan 

beskrivas som år med tydlig vårflodstopp, vilket samtidigt visar att Fe ökar inte lika tydligt 

under vårfloden i jämförelse med Råne- och Kalixälv. Fe/Mg-kvoten visar på små höjningar 

av Fe under enstaka år, men inget stabilt mönster kan ses med kvoten (Appendix V). Istället 

visas mer frekventa höjningar av Fe under mindre flödestoppar (ex. okt-05, sep-09 & dec-09 

(vit)) samt då Fe-halten stiger utan något samband med vare sig TOC eller vattenföring (ex. 

feb-09 & jul-12). 

År 2005 och 2012, båda med en vårflod som kommit igång tidigt, pausat, och åter kommit 

igång, visar höjningar av Fe-halten i ett första skede. Vidare (ex. maj-12 & aug-05 (grå)) 

sjunker respektive ökar koncentrationen av Fe mot hur den beter sig månaderna framåt samma 

år med lägre vattenföring. 

 

Figur 27. TOC mot Fe – Moälven 2004, 2005, 2009 och 2012. TOC (orange) och Fe (grå). 

Ljungbyån kan delas in två huvudgrupper enligt Figur 10, vilka återkommer i Figur 28. Den 

vänstra kolumnen (år 2005 & 2006) beskriver år då nederbörden under vintern varit snö, 

vilket följts av en vårflod. Båda åren sjunker Fe-halten i samband med vårfloden till skillnad 

mot TOC som ökar. Därefter ökar koncentrationen av Fe, likt att den släpar efter något. 

Nedgången av Fe-halten verkar däremot inte ha något med utspädning att göra, vilket 

redovisas i Figur 29 för år 2005 och 2006, då Fe/Mg-kvoten är konstant under vårfloden. 

Fe/Mg-kvoten ger däremot kraftiga utslag på små flödesökningar under senare delen av året, 

vilket är en tydlig trend sett över alla år i Ljungbyån (Appendix VI). 

I kolumnen till höger i Figur 28 beskrivs flödesår med vintrar med nederbörd i form av regn 

och flödestoppar kring 5-7 m3/s utspridda under året. Även här förändras Fe-halten lite eller 

ingenting av kraftigare flödesökningar vintertid. Resterande delar av året framförallt under 

sommar och tidig höst påverkas Fe-halten starkt av vattenflödet. Ett tydligt samband mellan 

TOC och Fe kan även utläsas, då kurvorna följer varandra väl under dessa år. 
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Figur 28. TOC mot Fe – Ljungbyån 2005, 2006, 2008 och 2012. TOC (orange) och Fe (grå). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29. Fe/Mg-kvoten (grön) för år 2005 och 2006 i Ljungbyån. Fe/Mg-kvoten för samtliga år i Ljungbyån, se Appendix 

VI. 
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I Figur 30 visas Ätran med två extrema flödestoppar i den högra kolumnen, dec-06 och dec-

11. Båda flödestopparna återfanns även i Figur 6 tillsammans med ”Stormen Gudrun” i jan-

05. Koncentrationen av Fe beter sig däremot olika, trots stor flödesökning samma tid på året. 

Under december 2006 skjuter Fe-halten i toppen, medan flödesökningen i december 2011 inte 

ger något märkvärdigt utslag överhuvudtaget. Fe/Mg-kvoten följer samma mönster (Appendix 

VII). 

 

Figur 30. TOC mot Fe – Ätran 2004, 2006, 2010 och 2011. TOC (orange) och Fe (grå). 

År 2004 och 2010 i Figur 30 kan beskrivas som normala år för vattenföringen i Ätran med 

återkommande flödestoppar mellan 80-120 m3/s under året. Även här precis som enstaka år i 

Ljungbyån och Moälven, tenderar Fe- samt även TOC-halten att påverkas marginellt av 

flödesökningar under början av vintern och våren, till skillnad från sommaren och resterande 

del av året. 

 

Figur 31. Fe/Mg-kvoten (grön) för år 2004, 2006, 2010 och 2011 i Ätran. 

Fe/Mg-kvoten i Figur 31 visar samma tendens, kvoten stiger kraftigt vid flödesökningar under 

andra halvan av året. Kvoten stiger även något i december 2011 vid den extrema 

flödesökningen, vilket Fe-halten i Figur 30 inte visade lika tydligt.  
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Pipbäcken Nedre delades in i blöta och torra år enligt Figur 12. Mätvärden för TOC finns 

endast från år 2003 och framåt i Pipbäcken, varför rapporten från och med nu fokuserar på 

perioden 2003-2008 för vattendraget. 

Pipbäcken Nedre har en tydlig trend under år 2003-2008. Koncentrationen av Fe stiger 

kraftigt vid mycket lågt/torrlagt vattendrag (Figur 32). Ökningen av TOC och Fe återkommer 

ungefär samma tid varje år. Under perioder med flödeökningar är koncentrationen av Fe och 

TOC nästintill konstant, oavsett storlek på flödesökningen.  

 

 

Figur 32. TOC mot Fe – Pipbäcken Nedre 2003, 2004, 2006 och 2008. TOC (orange) och Fe (grå). 

Figur 33 fokuserar på det linjära sambandet mellan TOC och Fe för respektive vattendrag där 

Kalixälv, Ätran och Pipbäcken Nedre visar starkast linjärt samband.  

Sambandsdiagrammet för Kalixälv visar hur sju av de åtta tillgängliga majvärdena under 

vårfloden ligger ovanför trendlinjen med höga Fe-halter i jämförelse med övriga månader. 

Undantaget är maj 2011, med största sannolikhet på grund av den onormalt korta och 

volymmässigt låga vårfloden som visades i Figur 7. Sambandsdiagrammet visar även att 

höstmånader med hög vattenföring har betydligt lägre Fe-halt i jämförelse med vårfloderna i 

maj. Fe/Mg-kvoten mot TOC i Figur 34 tar bort utspädningsfaktorn och förstärker sambandet 

mellan Fe och TOC till en förklaringsgrad på 0,60. 

Råneälv visar inget linjärt samband mellan TOC och Fe då varken vårflodens majvärden eller 

någon flödesrik höstmånad sticker ut i sambandsdiagrammet. De elva majvärdena (2003-

2013) ligger däremot ovanför trendlinjen med högre Fe-halter än genomsnittet (Figur 33). 

Fe/Mg-kvoten visar däremot vilken påverkan utspädning har då förklaringsgraden ökar från 

0,02 till 0,34. Normaliseringen leder även till att majvärdena för år 2006, 2007, 2008, 2009, 

2012 och 2013 träder fram (svart oval ring i Figur 34). 
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Figur 33. Sambandsdiagram för TOC mot Fe för respektive vattendrag. 

Moälvens förklaringsgrad på 0,15 visar inte på något starkt linjärt samband. Figur 33 visar 

däremot att utöver de inringade mätvärdena, vilka tillhör basflödet alternativt låg vattenföring 

i Moälven (10-20 m3/s), ligger majoriteten av värdena med TOC-halt 7-17 mg/l och Fe-halt 

400-1500 µg/l. Fe/Mg-kvoten för Moälven i Figur 34 gav inget bättre resultat. De markerade 

värdena (jul-06, nov-10, okt-11 och nov-11 i Figur 33) är fortfarande höga i Figur 34. 

Värdena för okt-11 och nov-11 syns även tydligt i Figur 27 där Fe-haltens trender visas i tid. 

Av de större vattendragen är Ätran det vattendrag som visar starkast korrelation mellan TOC 

och Fe. Tre mätvärden utmärker sig mot övriga, mars 2005, januari 2008 och december 2006. 

December 2006 är ett av två tillfällen då Ätrans avrinningsområde hade stora problem med 

översvämningar. Fe/Mg-kvoten för Ätran ger ett något starkare resultat varav de tre inringade 

värdena i Figur 34 är just mars 2005, januari 2008 och december 2006. Anmärkningsvärt är 

att Ätran har en förklaringsgrad på 0,71 om de tre värdena plockas bort. 
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Figur 34. Sambandsdiagram för TOC mot Fe/Mg för respektive vattendrag. 

Ljungbyån har en förklaringsgrad på 0,26 enligt sambandsdiagrammet i Figur 33 och visar 

tendenser likt Moälven med höga Fe-halter vid låg vattenföring. Ljungbyån visar även låga 

Fe-halter vid höga flöden, vilket är i motsats till Kalixälv, Råneälv och Ätran. Fe/Mg-kvoten 

förstärker det linjära sambandet mellan TOC och Fe men de högsta kvoterna är fortfarande 

vid förhållandevis låg vattenföring. Figur 34 visar att höstmånader år 2007 och 2011 

dominerar, vilka redovisas i Figur 35. 

 

Figur 35. TOC mot Fe för Ljungbyån år 2007 och 2011. TOC (orange) och Fe (grå). 
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Figur 35 visar hur ovanligt höga halter av Fe ligger kvar under hösten 2007 efter 

flödesökningen i början på juli. Även 2011 har en kraftig ökning av TOC och Fe i juli och 

augusti vilket håller i sig under hösten. Ökningen sker även här i samband med en mindre 

flödesökning i slutet på juni. Figur 28 beskrev liknande scenarion för Ljungbyån. Tydliga 

trender för Fe/Mg-kvoten under perioden 2003-2013 visas även i bilaga (Appendix VI). 

Pipbäcken Nedre är det vattendrag med starkast linjärt samband mellan TOC och Fe. I Figur 

33 visas en förklaringsgrad på 0,82. Fe/Mg-kvoten i Figur 34 visar på en något försämrad 

förklaringsgrad till 0,77, men trots allt hög i sammanhanget. I tid visar Fe/Mg-kvoten samma 

trend som Ljungbyån med ökad kvot under sommaren, ofta i samband med låg vattenföring 

(Appendix VIII). 

4.4.2 Mangan (Mn) 

Av mangans resultat visade Råneälv ett tydligt mönster som inget annat vattendrag kunde visa 

upp (Figur 36). Mönstret är en tydlig och distinkt ökning av Mn i september varje år där 

några år har högre koncentration än vårfloden samma år. Till skillnad från övriga vattendrag 

kan Råneälv utläsas ha mycket tydliga Mn-toppar varje år vid samma tidpunkt, en topp i 

samband med vårfloden och den andra under hösten och framförallt september månad (Figur 

36). 

 

Figur 36. Mangan (orange) mot vattenföring (blå) för Råneälv under 2003-2013. 

Enligt Figur 37 och Råneälvs två huvudtyper av vattenföring (Figur 8), visas mangans tydliga 

septembertopp i den vänstra kolumnen samt och även en Mn-topp i samband med vårfloden i 

maj. Trots låg vattenföring ökar Mn-halten kraftigt varje år. Vid flödesrika höstmånader där 

vattenföringen är hög i samband med september månads mätning, späds till viss del Mn-

halten ut av vattenföringen. År 2005 och 2011 visar detta med Mn/Mg-kvoten som återfinns i 

Appendix IV. September 2004 ligger mitt mellan två flödestoppar då mätningen genomfördes, 

vilket gör att september får en tydlig Mn-topp trots till synes hög vattenföring.  

Korrelationen mellan TOC och Mn i Råneälv är inte övertygande. Sambandsdiagrammet visar 

däremot tydligt hur maj- och septembervärdena sticker ut och ligger långt ovanför trendlinjen 

(Figur 38). Mn/Mg-kvoten gav en ökning av förklaringsgraden från 0,13 till 0,20. 
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Figur 37. TOC mot Mn för Råneälv. TOC (orange) och Mn (grön). 

 

 

Figur 38. Sambandsdiagram för Råneälv för TOC-Mn samt i den mindre rutan uppe till vänster TOC-Mn/Mg. 
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Kalixälv visar till skillnad från Råneälv inga kraftiga ökningar av Mn i september. Istället 

syns förhöjda Mn-halter mellan oktober-december. I Figur 39 visar analysvärdena hur halten 

av Mn ökar i slutet av året, varav halten stiger kraftigt i december 2009 och 2011 (i Figur 41 

visas ytterligare sådana exempel). Den märkliga kurvan i samband med vårfloden 2009 beror 

på att mätvärdet för maj månad saknas (Figur 39). Mn visar likheter med TOC:s variationer i 

Kalixälv, vilket Råneälv inte uppvisade i Figur 37. 

 

Figur 39. TOC mot Mn för Kalixälv år 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 och 2013. TOC (orange) och Mn (grön). 

Figur 40 visar att det finns ett förhållandevis starkt linjärt samband mellan TOC och Mn i 

Kalixälv med en förklaringsgrad på 0,46 och Mn/Mg-kvoten 0,55. Sambandsdiagrammet 

visar också hur sju av åtta majvärden samt de gråmarkerade höst/vinter-månaderna sticker ut. 

Dessa uteliggare är vanligast förekommande för mätvärden från höstmånaderna under 2007, 

2011 och 2012. 

Höstmånaderna under trendlinjen är i samband med hög vattenföring i älven då TOC-halten är 

hög och Mn låg, medan höstmånaderna över trendlinjen har höga Mn-halter. Sex av dessa sju 

tillfällen inträffar under november eller december då vattenföringen i Kalixälv är låg.  

I Figur 41 skildras Mn och TOC för år 2007 och 2012 då Mn-halten är hög under sista delen 

av året. För år 2011, se Figur 39. 
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Figur 40. Sambandsdiagram Kalixälv för TOC-Mn samt TOC-Mn/Mg i den mindre rutan uppe till vänster. 

 

Figur 41. TOC mot Mn för Kalixälv år 2007 och 2012. TOC (orange) och Mn (grön). 

I Moälven finns inget linjärt samband mellan TOC och Mn under år 2003-2013. Moälven har 

en förklaringsgrad på 0,08 samt 0,06 för Mn/Mg-kvoten. Kvoten visar däremot tydligt över 

perioden 2003-2013 att Mn-halten ökar två gånger per år, oberoende av vattenföringen 

(Appendix V). Även i Figur 42 kan tydliga Mn-toppar i november och december utläsas 

likt Kalixälv.  

Ljungbyån visar en ännu sämre förklaringsgrad på 0,015 mellan TOC och Mn, samt vissa 

tendenser till att Mn/Mg-halten ökar under flödesökningar. Resultaten visar även att 

sommarmånader ofta i samband med lågt flöde visar en hög Mn-halt (Appendix VI). 

Ätran har ett svagt linjärt samband med förklaringsgrad 0,18. En viss tendens finns till att 

höga flöden ger högre Mn-halter samt låga flöden ger låga halter (Figur 43). Mn/Mg-kvoten 

ökar förklaringsgraden till 0,27 (Figur 43) samt visar i tid en kraftig ökning av Mn kring juli-

augusti varje år (Appendix VIII). Figur 44 vittnar även om att någon sorts korrelation finns 

mellan TOC och Mn då trenderna följer varandra starkt under år 2008, 2010 och 2012. 

Sammanfattningsvis visar Mn-halten i Ätran på en stabilitet och påverkas varken av 

flödesökningar eller låga flöden förrän kring juli-augusti varje år, då tydliga Mn-toppar, ofta i 

samband med en flödesökning visas. 
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Figur 42. TOC mot Mn för Moälven år 2004, 2005, 2008, 2010, 2011 och 2012. TOC (orange) och Mn (grön). 

 

Figur 43. Sambandsdiagram för Ätran med TOC-Mn samt i den mindre rutan uppe till vänster TOC-Mn/Mg. 
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Figur 44. TOC mot Mn för Ätran år 2004, 2006, 2007, 2008, 2010 och 2012. TOC (orange) och Mn (grön). 

 

Figur 45. Sambandsdiagram för Pipbäcken Nedre med TOC-Mn till vänster samt TOC-Mn/Mg till höger. 

I Pipbäcken Nedre är det linjära sambandet ovanligt lågt (Figur 45) i jämförelse med övriga 

spårmetaller även om förklaringsgraden är högre än för alla vattendrag utom Kalixälv. 

Pipbäcken har i särklass de högsta Mn-halterna av de studerade vattendragen (Tabell 5). 

Förklaringsgraden för TOC mot Mn är 0,39 och med Mn/Mg-kvoten stiger den till 0,42. 
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Tabell 4. Medelkoncentration för TOC och spårmetallerna för respektive vattendrag. 

Vattendrag TOC mg/l Fe µg/l Mn µg/l As µg/l Ni µg/l Cu µg/l V µg/l 
1)Kalixälv 4,9 957 39,5 0,12 0,52 0,67 0,32 
1)Råneälv 7,8 1457 36,7 0,17 0,17 0,38 0,26 
1)Moälven 12,1 955 41,9 0,68 0,71 0,86 0,47 
1)Ljungbyån 16,1 1039 69,6 0,44 0,82 1,52 0,77 
2)Ätran 10,6 741 72,0 0,41 0,72 1,26 0,65 
3)Pipbäcken 10,8 1671 193,7 0,49 0,62 0,36 0,52 

1)Medelvärdet under år 2003-2013 2)Medelvärdet under år 2003-2012 3)Medelvärdet under år 2003-2008 

4.4.3 Arsenik (As) 

Arsenik är den av de studerade spårmetallerna som korrelerar starkast med TOC, vilket de 

fyra åren 2010-2013 för Kalixälv tydligt visar (Figur 46).  

Halten av As stiger i samband med vårfloden i två olika scenarion, antingen till halter kring 8-

10 µg/l eller 4-5 µg/l, drygt hälften. Något samband kan inte utläsas utifrån analysdata varför 

halten varierar så kraftigt mellan olika år. En höjning sker däremot alltid av As under 

vårfloden vilket tydligt visas med As/Mg-kvoten (Appendix III). 

 

Figur 46. TOC mot As – Kalixälv 2005, 2010, 2011 och 2013. TOC (orange) och As (mörkblå). 

Ett tydligt linjärt samband mellan TOC och As finns i Kalixälv med en förklaringsgrad på 

0,56. Utöver värdena för samtliga åtta majmånader sticker återigen de gråmarkerade 

höstmånaderna för år 2007, 2011 och 2012 ut från mängden (Figur 47). Höstmånaderna visar 

ett starkt samband med TOC-Mn (Figur 40). Kombinationen av höga TOC-halter i samband 

med högre vattenföring under framförallt hösten 2011 och 2012 ger tydliga utslag. Att 

höstmånaderna ligger under trendlinjen och majvärdena ovanför vittnar om att de högsta 

halterna av As kommer i samband med vårfloden (Figur 47). 
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Figur 47. Sambandsdiagram för Kalixälv för TOC-As under år 2003-2013. 

Råneälv har en något sämre förklaringsgrad än Kalixälv för TOC mot As/Mg-kvoten (Figur 

54). As-halten ser till synes ut att följa TOC väl, men med mycket små variationer framförallt 

under år 2012 och 2013 (Figur 48). I Figur 49 visas hur As-halten rör sig mot vattenföringen, 

vilket gör variationerna tydligare och att halten generellt stiger kraftigt med vårfloden. Se 

även As/Mg-kvoten för samma mönster och hur kvoten tenderar att sjunka vartefter året går 

(Appendix IV). 

 

Figur 48. TOC mot As – Råneälv 2005, 2009, 2012 och 2013. TOC (orange) och As (mörkblå). 
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Figur 49. As mot vattenföring – Råneälv 2005, 2009, 2012 och 2013. As (mörkblå). 

Moälven har en förklaringsgrad på 0,05 och visar inget linjärt samband för As/Mg-kvoten 

eller något tidsrelaterat mönster. Ljungbyån har däremot ett tydligt linjärt samband med en 

förklaringsgrad på 0,53 (Figur 54) samt att As/Mg-kvoten följer samma mönster som Fe/Mg-

kvoten (Appendix VI). 

Ätran har likt Ljungbyån ett tydligt linjärt samband med en förklaringsgrad på 0,57 mellan 

TOC och As/Mg-kvoten. I Figur 50 visar kolumnen till höger hur As-halten uppför sig under 

överlag torra år samt till vänster år med fler och tätare flödesökningar. De inringade 

månaderna i figuren är de tre extrema flödesökningarna i Ätran under jan-05, jan-07 och dec-

11, se även Figur 6. De tre mätvärdena visar inte på några koncentrationer utöver det vanliga 

trots att provtagningen skett mitt under flödesökningarna. Inte heller As/Mg-kvoten visar på 

några större förändringar under de tre flödesökningarna (Appendix VII). 
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Figur 50. TOC mot As – Ätran 2004, 2005, 2007, 2009, 2011 och 2012. TOC (orange) och As (mörkblå). 

 

 

 
Figur 51.  As (mörkblå) mot vattenföring (blå) för Ätran år 2009. 
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I Figur 50 upplevs As ha små variationer i hänsyn till TOC under framförallt år 2009 och 

2011, trots att halten av TOC och As följer varandra.  

Vattenföringen mot As för år 2009 visar inte heller på några tydligare variationer i den 

uppförstorade  

 

Figur 51. 

Pipbäcken Nedre visar i Figur 52 ett tydligt samband mellan As och TOC. Trenderna visar på 

en stor samhörighet med Fe (Figur 32). Även här stiger och varierar både TOC och Fe kraftigt 

i samband med torrare perioder och under samma tid på året. Under perioder med vattenföring 

ligger värdena i princip konstanta med små variationer. En jämförelse med TOC/Mg-kvoten 

(Appendix IX) och Fe/Mg-kvoten (Appendix VIII) för Pipbäcken Nedre visar på att båda 

kvoterna håller sig höga under dessa torra perioder, vilket tyder på att både TOC- och Fe-

halten ökar. 

 

Figur 52. TOC mot As – Pipbäcken Nedre 2003, 2004, 2006 och 2008. TOC (orange) och As (mörkblå). 

As har en stark korrelation till TOC, vilket syns tydligt i Figur 53 som visar kvoten As/TOC 

för varje mätvärde i Pipbäcken under perioden 2003-2008. Resultatet av kvoten blev ett 

medelvärde på 0,042 och en standardavvikelse på 0,006, vilket visar att man genom ett 

mätvärde på TOC också kan få en god uppskattning av As i Pipbäcken. 

 

Figur 53. Kvoten As/TOC för mätvärden mellan år 2003-2008 i Pipbäcken Nedre. 
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Figur 54. Sambandsdiagram för TOC mot As/Mg för samtliga vattendrag. 
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4.4.4 Nickel (Ni) 

Nickel är svår att förutspå och förstå i vattendragen. De fyra första månader år 2009 i Kalixälv 

är ett tydligt exempel på hur Ni ibland beter sig. I övrigt kan utläsas att Ni-halten ökar kraftigt 

i samband med vårfloden varje år (år 2009 saknas provtagning under maj månad) (Figur 55), 

vilket även Ni/Mg-kvoten visar (Appendix III). Under Kalixälvens flödesår i vänstra 

kolumnen visar Ni en stark korrelation till TOC, bortsett från år 2009. Nickels trender visar 

även samhörighet med mangans trender i Kalixälv (Figur 39) vilket styrks av att ett starkt 

linjärt samband finns mellan spårmetallerna i Kalixälv (Figur 59).  

 

Figur 55. TOC mot Ni – Kalixälv 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 och 2013. TOC (orange) och Ni (grön). 

Det linjära sambandet mellan Ni och TOC i Kalixälv har en förklaringsgrad på 0,47 med 

Ni/Mg-kvoten. Samtidigt sticker mätvärden från hösten 2007, 2011 och 2012 ut från mängden 

precis som med As och Mn i föregående kapitel (Figur 56).  

 

Figur 56. Sambandsdiagram för Kalixälv TOC-Ni samt TOC-Ni/Mg. 
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I Råneälv visar Ni-halten inga tydliga toppar i samband med vårfloden (Figur 57). Ni/Mg-

kvoten visar däremot på en kraftig ökning i samband med vårfloden varje år (Appendix VI). 

Korrelationen mellan TOC och Ni/Mg-kvoten visade på en förklaringsgrad på 0,41 vilket 

tyder på att ett linjärt samband finns. 

I avsnitt 4.4.2 beskrevs att kraftiga ökningar av Mn-halten i Råneälv i september månad var 

vanliga (Figur 37). I Kalixälv fanns ett däremot ett tydligt linjärt samband mellan Mn och Ni 

(Figur 59). Några sådana tendenser kan dock inte uttydas i Råneälv där varken ett linjärt 

samband mellan Mn och Ni (Figur 59) eller förhöjda Ni-halter i september kan observeras 

(Figur 57). 

Ni påverkas däremot till viss del av mindre flödesökningar (ex. sep-09) med ökad 

koncentration, men vid större flödesökningar likt högra kolumnen kan inga tendenser på 

förhöjd Ni-halt konstateras (Figur 57). Ni/Mg-kvoten för berörda år visar inte någon ökning 

av Ni i samband med flödesökningar under hösten, men däremot att kvoten istället ökar i 

slutet av året (Appendix VI). 

 

Figur 57. TOC mot Ni – Råneälv 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 och 2013. TOC (orange) och Ni (grön). 

Moälvens Ni-halter (Figur 58) skiljer sig inte märkbart i tid mot TOC och vattenföringen i 

Råneälv (Figur 57). Förklaringsgraden på 0,15 visar däremot inte på något tydligt linjärt 

samband mellan TOC och Ni gentemot Råneälvs 0,40. Däremot visar Mn och Ni i Moälven 

ett svagt linjärt samband med en förklaringsgrad på 0,29 (Figur 59). Ni/Mg-kvoten för 

Moälven följer utöver en ökning under vårfloden inget tydligt mönster övriga tider under året 

(Appendix V). 
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Figur 58. TOC mot Ni – Moälven 2004, 2005, 2008, 2010, 2011 och 2012. TOC (orange) och Ni (grå). 

 

 

Figur 59. Mangan mot nickel för vattendragen. 
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I Ljungbyån finns ett starkt linjärt samband mellan Ni och TOC med förklaringsgraden 0,49 

och Ni/Mg-kvoten 0,65 (Figur 61). Även Ni-haltens trender i tid följer TOC mycket starkt 

vilket år 2004 och 2010 visar tydligt. Ljungbyåns två huvudtyper av flödesår (Figur 10) med 

en tydlig vårflod under 2005, 2006 och 2010 i höger kolumn visar två av de tre åren inte 

någon betydande ökning av Ni-halten på grund av utspädning (Figur 60). Normalisering av 

Ni visar nämligen på förhöjningar i samband med vårfloden (Appendix VI). 

Flödesökningar under sommar och höst ger ofta tydliga utslag. Under år med flödestoppar 

kontinuerligt kan det utläsas att flödestoppar i början på året ger mindre inverkan på Ni-

halten, medan flödetoppar senare under året ger kraftigare utslag (Figur 60). Något linjärt 

samband mellan Mn och Ni finns inte i Ljungbyån (Figur 59). 

 

Figur 60. TOC mot Ni – Ljungbyån 2004, 2005, 2006, 2010 och 2012. TOC (orange) och Ni (grå). 

 

 

Figur 61. Sambandsdiagram för Ljungbyån med TOC-Ni till vänster samt TOC-Ni/Mg till höger. 
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I Ätran är korrelationen mellan TOC och Ni den lägsta bland alla studerade vattendrag med en 

förklaringsgrad på 0,14 samt 0,22 för Ni/Mg-kvoten (Figur 62). Ni/Mg-kvoten visar däremot i 

tid på en mycket följsam variation mot vattenföringen i Ätran (Appendix VII). Inget samband 

mellan Mn och Ni kan utläsas i Ätran (Figur 59).   

 

Figur 62. Sambandsdiagram för Ätran med TOC-Ni till vänster samt TOC-Ni/Mg till höger. 

Pipbäcken Nedre tillhör samma huvudavrinningsområde som Ätran och visar upp ett starkt 

linjärt samband mellan TOC och Ni med en förklaringsgrad på 0,77. Något förvånande visar 

Ni/Mg-kvoten på en försämring till en förklaringsgrad på 0,57 (Figur 64). Pipbäcken visar 

däremot att ett linjärt samband existerar mellan Mn och Ni med en förklaringsgrad på 0,45 

(Figur 59). 

 

Figur 63. TOC mot Ni – Pipbäcken Nedre 2003, 2004, 2006 och 2007. TOC (orange) och Ni (grå). 

Ni-halten i Pipbäcken följer i stort samma mönster som Fe och As, men är inte lika starkt 

korrelerad. Likt övriga spårmetaller ökar Ni och TOC under samma period och förhållanden 

under året. Dessutom visar kvoterna att TOC- och Ni-halten ökar efter normalisering med Mg 

(Appendix IX & Appendix VIII).  
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Figur 64. Sambandsdiagram för Pipbäcken Nedre med TOC-Ni till vänster samt TOC-Ni/Mg till höger. 

4.4.5 Koppar (Cu) 

Koppar är likt nickels variationer svåra att förstå sett över tiden. I Figur 65 år 2009 saknas 

mätvärde för maj månad samtidigt som Cu visar ett typiskt år där halten varken följer 

vattenföring eller TOC. Övriga år visar Cu en mer följsam trend, framförallt till 

vattenföringen men med små variationer vissa år. Cu/Mg-kvoten visar istället tydligt hur 

kvoten följer vattenföringen med högst kvot under vårfloden och tydliga mindre förhöjningar 

under flödesökningar senare delen av året. Kvoten visar ett högre värde under hösten 2011, 

precis som för As, Ni och V (Appendix III). 

 

Figur 65. TOC mot Cu – Kalixälv 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 och 2012. TOC (orange) och Cu (grå). 
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I Figur 66 fortsätter mönstret med mätvärden från år 2007, 2011 och 2012 att sticka ut, likt 

för Mn, As och Ni i tidigare avsnitt. Majoriteten av höstmånaderna ligger under trendlinjen 

och. förklaringsgraden försämras något till 0,26 från 0,29 för Cu/Mg-kvoten.  

 

Figur 66. Sambandsdiagram för Kalixälv med TOC-Cu till vänster samt TOC-Cu/Mg till höger. 

Koppar i Råneälv (Figur 67) visar likheter med Ni (Figur 57) över tid. Tydligaste likheten 

finns med höjningarna i samband med vårfloden men också i nov-04, okt-05 och sep-09 vilka 

alla sammanfaller med beteendet hos Ni för respektive år. Cu och Ni visade däremot inte på 

något linjärt samband mellan varandra, förklaringsgrad 0,09. Cu visar inte heller några tydliga 

trender mot TOC eller vattenföringen över tid. Någon korrelation mot TOC syns inte heller 

(Figur 68).  

Cu/Mg-kvoten visar tydligt svårigheten med koppar där de högsta kvoterna är till synes 

slumpmässiga, oberoende av vattenföring (Appendix VI). 

 

Figur 67. TOC mot Cu – Råneälv 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 och 2013. TOC (orange) och Cu (grå). 
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Figur 69, Figur 70 och Figur 71 visar precis som för Råneälv, inga linjära samband mellan Cu 

och TOC för vattendragen Moälven, Ljungbyån och Ätran. Pipbäcken Nedre visar en 

förklaringsgrad i nivå med Kalixälv (Figur 72).  

 

Figur 68. Sambandsdiagram för Råneälv med TOC-Cu till vänster samt TOC-Cu/Mg till höger. 

 

Figur 69. Sambandsdiagram för Moälven med TOC-Cu till vänster samt TOC-Cu/Mg till höger. 

 

Figur 70. Sambandsdiagram för Ljungbyån med TOC-Cu till vänster samt TOC-Cu/Mg till höger. 

 

Figur 71. Sambandsdiagram för Ätran med TOC-Cu till vänster samt TOC-Cu/Mg till höger. 
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Figur 72. Sambandsdiagram för Pipbäcken Nedre med TOC-Cu till vänster samt TOC-Cu/Mg till höger. 

4.4.6 Vanadin (V) 

Vanadin visar överlag många likheter med arsenik, t.ex. i Kalixälv (Figur 73) med stigande 

halter av V under vårfloden (år 2004 saknar mätvärde). Koncentrationen varierar mellan 6-14 

mg/l under vårfloden vilket tyder på stor variation. V kommer ibland upp i samma halter 

under flödesökningar under hösten som vårfloden. I Figur 74 visas tydliga samband med Mn, 

Ni, As och Cu, där höstmånaderna 2007, 2011 och 2012 sticker ut från mängden. Höga TOC-

halter i samband med hög vattenföring gör att de sticker ut. I övrigt visas tydligt hur 

majmånaderna ligger ovanför trendlinjen och därmed innehåller högst halter av V. 

V/Mg-kvoten visar samma mönster med högsta kvoterna under vårfloden samt tydliga och 

distinkta ökningar i samband med flödesökningar under hösten. Hösten 2011 och 2005 visar 

en högre kvot mot vårfloden samma år precis som övriga spårmetaller (Appendix III).  

 

Figur 73. TOC mot V – Kalixälv 2004, 2005, 2007, 2010, 2011 och 2013. TOC (orange) och V (gul). 
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Figur 74. Sambandsdiagram för Kalixälv med TOC-V till vänster samt TOC-V/Mg till höger. 

I Figur 75 syns att Råneälvs V-halt ligger relativt konstant kring 4-6 mg/l oavsett 

vattenföring, likt As (Figur 48). Tendenser till att en mindre ökning sker i samband med 

vårfloden finns (Figur 75).  

V/Mg-kvoten säkerställer en ökning av V i samband med vårfloden varje år samt redovisar 

mindre ökningar av kvoten under flödesökningar under resterande delar av året. Kvoten 

sjunker succesivt under året (Appendix IV).  

 

Figur 75. TOC mot V – Råneälv 2004, 2005, 2009, 2010, 2011 och 2013. TOC (orange) och V (gul). 

Figur 76 visar återigen hur Mg-normalisering ger en tydligare bild av hur spårmetallen rör 

sig. Bilden till vänster med TOC mot V visar inget linjärt samband överhuvudtaget, medan 

höger bild med V/Mg-kvoten visar på att ett linjärt samband faktiskt finns i Råneälv. 
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Figur 76. Sambandsdiagram för Kalixälv med TOC-V till vänster samt TOC-V/Mg till höger. 

Moälven visar inte på något linjärt samband mellan V och TOC överhuvudtaget. V/Mg-

kvoten redovisar en ökning i samband med vårfloden, men inga övriga tydliga mönster 

(Appendix V). 

Ljungbyån är tillsammans med Pipbäcken Nedre de vattendragen med överlägset starkast 

linjärt samband mellan TOC och V med förklaringsgrader på 0,71 respektive 0,78. (Figur 78 

& Figur 81). År 2010 och 2012 i Figur 77 visar även hur starkt V och TOC följs åt i tid. Även 

Ätran visar på ett tydligt linjärt samband mellan TOC och V (Figur 79). 

 

Figur 77. TOC mot V – Ljungbyån 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 och 2012. TOC (orange) och V (gul). 
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Figur 78. Sambandsdiagram för Ljungbyån med TOC-V till vänster samt TOC-V/Mg till höger. 

 

Figur 79. Sambandsdiagram för Ätran med TOC-V till vänster samt TOC-V/Mg till höger. 

Pipbäcken visar precis som för övriga spårmetaller starkast korrelation mellan TOC och V 

(Figur 81). År 2004, 2007 och 2008 i Figur 80 visar även hur V följer TOC mycket väl. 

Våren 2006 sker en avvikelse. Anmärkningsvärt är däremot hur halterna precis med övriga 

spårmetaller stiger kraftigt under torra perioder, medan mätvärdena ligger konstant längs en 

rak linje under perioder med vattenföring. En jämförelse med TOC/Mg-kvoten (Appendix IX) 

och V/Mg-kvoten (Appendix VIII) visar på att även kvoterna håller sig höga under torra 

perioder vilket tyder på att TOC-halten ökar. Likheterna med As är tydliga (Figur 52).  

 

Figur 80. TOC mot V – Pipbäcken Nedre 2004, 2006, 2007 och 2008. TOC (orange) och V (grå). 



60 

 

D. Edlund, LTU, 2015 

 

Figur 81. Sambandsdiagram för Pipbäcken Nedre med TOC-V till vänster samt TOC-V/Mg till höger. 

Då V följer TOC strikt har kvoten V/TOC använts för varje mätvärde under perioden 2003-

2008. Resultatet av kvoten blev ett medelvärde på 0,045 och en standardavvikelse på 0,01. I 

jämförelse med As (Figur 53) är det något sämre, men visar ändå på att halten V skulle kunna 

uppskattas till viss del bara med mätvärden av TOC. 

 

Figur 82. Kvoten V/TOC för mätvärden mellan år 2003-2008 i Pipbäcken Nedre. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Vattenföring i vattendragen 

I Appendix II tas de viktigaste händelserna upp om väderförhållanden och vattenföring i 

Sverige under perioden 2003-2013, vilket ligger till grund för den vidare diskussion som förs i 

det här kapitlet.     

Vattenföringen i vattendragen är starkt beroende av mängden nederbörd i avrinningsområdet, 

men även snödjup och temperatur har visat sig ha stor påverkan vintertid. Det visar 

framförallt vattenföringen i Ljungbyån (Figur 10) då vattendraget ibland kan domineras av en 

vårflod tidigt under året i samband med att t.ex. ett snötäcke funnits i avrinningsområdet. 

Andra år är vattenföringen mer rörlig med återkommande flödestoppar tidigt under året 

genom nederbörd i form av regn alternativt snabb snösmältning.  

Figur 5 och Figur 7 visade hur Kalixälv domineras av en tydlig vårflod i maj varje år som 

beror av snösmältning från skogslandskapet och fjällvärlden. Storleken på vårfloden skiljer 

sig åt i storlek år från år vilket främst verkar bero av två faktorer; tjockleken på snötäcket 

samt vädret. En varm vår kombinerat med nederbörd kan exempelvis göra att ett år med 

mindre snö än normalt kan få en större och intensivare vårflod än ett år med mera snö och 

lägre temperaturer. De mindre vårfloderna i maj-03,-04 och -09 i Kalixälv (Figur 5) är tydliga 

exempel på år med mindre snö än normalt i inlandet och fjälltrakterna. Även maj-11 förklaras 

av lite snö i fjällen men framförallt en långsammare vårflod på grund av kyliga nätter, vilket 

samtidigt resulterade i att vårfloden aldrig riktigt tog fart. Samma år föll mycket regn under 

hösten vilket gjorde att flödet kom upp i ett högre medelflöde för oktober månad (okt-11) än 

vårfloden samma år (jun-11), vilket kan anses som högst ovanligt. Även sommaren 2004 (jul-

04) skedde detta, då nederbörd kom samtidigt som snösmältningen från fjällen fortfarande 

bidrog med smältvatten. 

I Figur 5 visas även vilka år som Råneälvs avrinningsområde tydligt påverkats av tjockleken 

av snötäcket och vädret. Vårflodstopparna maj-08 och maj-12 förklaras genom mer snö än 

normalt i området samt medelflödet i maj-07 av nederbörd i samband med snösmältningen. 

Den kraftiga vårfloden i maj-13 trots mindre snö än normalt i Norrbotten berodde till stor del 

av att sommarvärmen kom redan i maj.  

Figur 9 visar att även Moälven har tydliga vårfloder i slutet av april och början på maj, vilket 

är några veckor tidigare än älvarna i Norrbotten. Figur 5 visar däremot en skillnad i 

medelflöde under framförallt höstmånaderna mot Kalix- och Råneälv, där vattenföringen 

mera frekvent kommer upp i nivåer lika hög eller högre än vårfloden samma år (aug-05, dec-

06, sep-11). De gråmarkerade månaderna i figuren visar generellt regniga höstar, varav sep-11 

och aug-12 var synonymt för hela Norrland, medan aug-05 och dec-06 beror av stora mängder 

nederbörd koncentrerat i området. Även i Moälven förklaras vårflodstopparnas storlek av 

snömängd och väderförhållanden, maj-08 och -12 förklaras exempelvis precis som för 

Råneälv av snörika vintrar.  

I södra delen av Sverige är det svårare att hitta tydliga mönster i vattenföringen, p.g.a. att 

tydliga vårflodstoppar saknas. Det förklaras enklast i att mycket av nederbörden som kommer 

i södra Sverige blir regn, även under vintertid, alternativt att nederbörd i form av snö lägger 

sig under en kortare tid, men inte hinner bli några större mängder innan det smälter bort. En 

tydlig vårflod kan däremot uttydas i apr-06 i Ljungbyån (Figur 6) då snön stannade kvar 
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ovanligt länge i östra Götaland och gav betydligt högre flöden än normalt. I Figur 10 visas att 

vårfloder även finns under våren 2005 och 2010. Flödestopparna i mar-07 och nov-10 (Figur 

6) förklaras genom en nederbördsrik vår 2007 och en ännu regnigare höst 2010 då hela 

sydöstra Götaland hade stora nederbördsmängder. Flödesökningen i november 2010 visas 

tydligt i Figur 10. Ljungbyån är det vattendrag av de studerade som kan ha störst skillnad rent 

flödesmässigt mellan två år då vissa kan efterlikna de norrländska älvarnas tillstånd med 

tydlig vårflod medan andra år ha flödestoppar året om (Figur 10). 

Ätran ligger på den halländska västkusten vilket betyder att mer regn faller här än i övriga 

Sverige på grund av många gråa lågtrycksbetonade regnmoln utifrån Atlanten. Ätran 

efterliknar även Ljungbyån med att inte ha några tydliga vårfloder som återkommer år efter 

år. De grå markerade månaderna (Figur 6) redovisar tre extrema månader av Ätrans 

vattenföring vilka lett till skador i form av översvämningar (Appendix II). Även feb-08, nov-

08 och okt-12 har hög vattenföring vilket troligen förklaras av mycket nederbörd i området.  

Ätran visar i övrigt ett nära slumpmässigt mönster i vattenföringen, vilket skiljer sig mot 

övriga vattendrags mera lugna och följsamma vattenföring. Anledningen förklaras av att 

Ätran är kraftigt reglerad i jämförelse mot övriga vattendrag. Här är även jämförelsen mellan 

Ätran (Figur 11) och Råneälv (Figur 8) extra intressant då vattendragen har lika hög 

årsmedelvattenföring men med stor skillnad gällande klimat och reglering vilket får stor 

påverkan på vattenföringens utseende under ett år.   

Pipbäcken Nedre i Ätrans huvudavrinningsområde visar ett tydligt samband mellan 

vattendragen, trots stor skillnad storleksmässigt. De lilamarkerade flödestopparna i Pipbäcken 

Nedre från år 2003 är direkt kopplade med Ätrans flödestoppar, vilket visar sambandet mellan 

ett stort och litet vattendrag i samma avrinningsområde (Figur 6). 

Pipbäckens vattenföring kan även beskrivas som mycket väderberoende, vilket avspeglar sig 

tydligt då vattendraget ofta blir torrlagt sommartid samt reagerar tydligt med höga 

flödestoppar vid nederbörd (Figur 12). Pipbäcken visar inga tydliga mönster gentemot Ätran 

vid en jämförelse av dygnsmedelvattenföring, vilket tyder på att Pipbäcken reagerar minst lika 

starkt på mindre nederbördsmängder. Detta märks inte på samma sätt i det betydligt större 

vattendraget Ätran. 

5.2 K/Mg-kvoten 

I Figur 13 visas ett tydligt mönster för hur K/Mg-kvoten rör sig med vattenföringen i Kalix- 

och Råneälv. Mönstret förklaras i att kvoten är som störst under vårfloden i jämförelse mot 

senare delen av året, trots att vattenföringen kan nå lika höga eller ibland högre nivåer än 

under vårfloden samma år. Mönstret återkommer år för år i Kalix- och Råneälv och ser 

likadant ut, vilket tyder på ett slags buffertsystem där kalium byggs upp inför vårfloden varje 

år. Anledningen förklaras troligen av nedbrutet organiskt material i form av dött växtmaterial 

från hösten och vintern året innan, vilket i och med den kraftiga vårfloden varje år drar med 

sig det kaliumrika materialet och tömmer systemet. Kaliumet sköljs och lakas ur det översta 

växtskiktet med den första stora flödesökningen på året varav det kaliumrika växtmaterialet 

behöver en säsong (höst och vinter) för att kunna bygga upp samma mängd igen. Kvoten är 

däremot starkt flödesrelaterad och följer i tid flödestoppar även under sommar och höst. 

K/Mg-kvoten visar ett likadant mönster i vattendrag under vårfloder vilka varit mindre än 

normala (ex. år 2003 och 2011 i Råneälv). Trots en mindre vårflod förblir kvoten högre än 
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under den flödesrika hösten 2011. Ett teoretiskt scenario med en mild höst och förvinter som 

resulterar i en kraftig flödesökning redan i slutet av december skulle troligen inte visa någon 

skillnad i mönstret, då det organiska materialet från hösten inte hunnit brytas ned. 

I Moälven (Figur 13) kan man se tendenser till ovanstående genom att studera år 2003 och 

2010, där vattenföringen börjat variera redan innan vårfloden. Kvoten börjar då stiga redan 

innan vårfloden och K/Mg-kvotens topp blir mindre tydlig eller uteblir ibland helt. Kvoten har 

även en tendens till att ibland ge lika tydliga utslag under mindre flödesökningar som vid 

längre och mera utbredda flödesökningar under hösten i Kalix- och Råneälv. Här kan troligen 

intensiteten på regnet ha en avgörande roll, då ett kortare kraftigt regn kan dra med sig mera 

material ner i vattendraget än ett långvarigt regn med lägre intensitet.  

I vattendragen i södra Sverige blir K/Mg-kvoten precis som med vattenföringen svårare och 

mer komplicerad att förstå sig på. I Figur 14 visas Ljungbyån, Ätran och Pipbäcken Nedres 

K/Mg-kvoter där kvoten kan vara som högst under hösten lika gärna som under våren. 

Ljungbyån visar däremot likheter med Moälven under år då Ljungbyån har vårflod. 

Ljungbyån är det enda vattendraget där kvoten ökar markant i samband med låga flöden och 

vid ungefär samma tidpunkt varje år. Dessa förhöjda koncentrationer av kalium kan rimligtvis 

inte bero på vittring av berggrunden, eftersom det är en mycket långsam process som inte ger 

utslag på kort tid. De höga halterna av kalium måste därmed ha en annan källa, möjligtvis de 

kringliggande jordbruksmarkerna längs med vattendraget (avsnitt 3.3.4). En teori kan vara att 

kalium släpps ut från dessa områden vid låga flöden, vilket ger tydliga utslag.  

Ätran har till skillnad mot övriga vattendrag mycket små variationer i kvoten. Kvoten rör sig 

endast mellan 0,7-0,8 oavsett vattenföring, men följer trots det vattenföringen starkt (Figur 

15). Anledningen till att kaliumet ligger så stabilt trots tydlig samverkan med flödet kan ha att 

göra med Ätrans hårda reglering vilket gör att kaliumet omblandas med vattnet och därmed 

håller ungefär samma koncentration året om.  

I en jämförelse med K/Mg-kvoten mot spårmetallerna för att försöka förstå deras ursprung 

visades kvoten ha betydligt mindre variationer gentemot spårmetallerna, vilket gjorde en 

jämförelse mycket svår. I tid kunde inte heller några tydliga samband hittas i vattendragen 

samt att korrelationen av spårmetallerna mot kvoten var mycket låg. Variationerna visar 

däremot hur kalium följer vattenföringen i samtliga vattendrag. I de norrländska vattendragen 

visade K/Mg-kvoten och spårmetallerna ett samband under vårfloden varje år men inget 

tydligt resterande delar av året. 

5.3 Korrelation mellan vattenflöde, TOC och spårmetaller 

TOC är det vanligaste och mest förekommande elementet i våra svenska vattendrag med 

årsmedelhalter på 5-16 mg/l för de olika studerade vattendragen. I förhållande till 

spårmetallerna vilka mäts i µg/l visar på den storleksmässiga skillnaden (Tabell 4). 

TOC kommer vid alla typer av flödesökningar, stora som små, (Figur 16) och visar inga 

tendenser på att vara säsongbetonad, likt kalium om hösten i Kalix- och Råneälv.  

Korrelationen mellan TOC och spårmetallerna skiljer sig mycket mellan respektive vattendrag 

men också beroende på vilken spårmetall som studeras. Generellt har Fe och anjonerna As 

och V starkast korrelation till TOC mellan vattendragen. Spårmetallerna Mn och Ni varierar 

mellan vattendragen, där exempelvis Ni visar stark korrelation till TOC i Ljungbyån och 
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Pipbäcken Nedre. Moälven visar däremot inga starka samband mellan TOC och 

spårmetallerna överhuvudtaget. 

Kalixälv är överlag det mest stabila vattendraget med god korrelation för TOC mot Fe, Mn, 

As, Ni samt V, där As har starkast korrelation. Älven kan därmed funka som en referens mot 

övriga vattendrag, då vattendraget tydligt visar trender om hur spårmetalltransporten fungerar 

i ett större oreglerat vattendrag. Detta då resultaten överlag visar att vattensystemen blir allt 

mer komplexa och svåra att förstå sig på med minskad storlek. 

I kapitlet om järn (4.4.1) och dess sambandsdiagram (Figur 33) redovisas vattendragens 

relation mellan TOC och Fe mot vattenföringen. Figurerna ger en god insikt på hur 

spårmetallerna rör sig i större vattendrag. I sambandsdiagrammet för Kalixälv (Figur 33) 

redovisas samtliga maj-värden vilka representerar vårfloden, där samtliga värden ligger 

ovanför trendlinjen med höga Fe-halter. Undantaget är maj år 2011 sannolikt på grund av den 

onormalt korta och volymmässigt låga vårfloden det året (se Figur 5 & Figur 7). Samtidigt 

ligger höstmånader, med ibland lika hög vattenföring som vårfloden, under trendlinjen, 

förskjuten till höger. Det indikerar på lägre Fe-halter under hösten medan TOC-halten visar 

lika höga koncentrationer som under vårfloden. Även sommar- och vårmånader finns 

utmärkta och visar att månaderna precis efter vårfloden innehåller de lägsta halterna av Fe 

under hela året.  

Figur 33 och Kalixälv antyder således att den största mängden av Fe sköljs ur marken under 

vårfloden och att Fe därefter inte kommer upp i samma proportioner förrän säsongen efter. 

För trots att vattenföringen är högre och mer långvarig under hösten 2011 i jämförelse med 

vårfloden samma år, är Fe-halten högre under vårfloden. Även vid normalisering av Fe visas 

samma mönster med majvärden och höstmånader (Figur 34). Mönstret återkommer för As, 

Cu och V med de högsta halterna av respektive spårmetall under vårfloden och lägre 

koncentrationer under resterande delar av året. Mn och Ni visar däremot majoriteten av de 

högsta värdena från sena höstmånader samt till viss del även majmånader. Ett tydligt samband 

mellan Mn och Ni utläses även då samma månader har de högsta koncentrationerna (Figur 40 

& Figur 56). Det tydliga linjära sambandet mellan Mn och Ni i Kalixälv kan däremot inte 

utläsas i något annat vattendrag. Hösten 2011 är kvoterna för spårmetallerna något högre än 

den mycket låga vårfloden samma år, vilket tyder på att trots dålig vårflod följer en stor del av 

spårmetallerna med då. 

I Råneälv förtydligas korrelationen av Fe mot TOC med Mg-normalisering (Figur 34) då 

vattendraget uppvisade lägst förklaringsgrad av vattendragen i Figur 33. Resultatet blir ett 

sambandsdiagram med stora likheter till Kalixälv. I och med normaliseringen blev det tydligt 

att de högsta halterna av Fe även i Råneälv kommer i samband med vårfloden och att älvarna 

liknar varandra trots den stora skillnaden av skogsälv och fjällälv. Samma tendens med 

normalisering visades även med V/Mg-kvoten (Figur 76) och till viss del Cu/Mg-kvoten 

(Figur 68). 

Moälven är mycket svår att se trender och variationer i och visar lägst korrelation mellan 

spårmetallerna och TOC av de studerade vattendragen. Medan övriga vattendrag har starka till 

mycket starka linjära samband mellan framförallt TOC, As och V, visar Moälven motsatsen. 

Enstaka år kan trenderna i tid följa TOC och/eller vattenföringen i Moälven, men 

sambandsdiagrammen visar på att ingen korrelation finns för Mn, Cu, As och V. Högst 

korrelation har TOC mot Ni med en förklaringsgrad på 0,15. Moälven är däremot en av tre 
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vattendrag där ett visst samband mellan Mn och Ni kan utläsas. Moälvens svåra och spretiga 

variationer förklaras troligen av att ytterligare parametrar styr spårmetalltransporten vilket 

visar hur komplexa vattensystemen blir med minskad storlek.  

Ljungbyån visar de starkaste linjära sambanden mellan TOC och Ni/Mg-kvoten (Figur 61), 

Cu/Mg-kvoten (Figur 70) samt V/Mg-kvoten (Figur 78) i jämförelse med övriga vattendrag. 

Korrelationen mellan TOC och Fe/Mg-kvoten (Figur 34) är ungefär som Råneälv och visar 

sju höga värden på Fe/Mg-kvoten. Alla dessa värden tillhör senare delen av åren 2007 och 

2011 och visar på hur koncentrationerna av TOC och spårmetallerna ökar kring juli-augusti 

varefter de stannar på en hög nivå under resterande del av dessa två år (Figur 35). De höga 

kvoterna kan förklaras av Ljungbyåns storlek och att mindre vattendrag som Ljungbyån och 

Pipbäcken gör variationerna av spårmetallerna tydligare. Övriga spårmetaller i Ljungbyån 

med undantag för Cu visar i huvudsak en tydlig korrelation till TOC, framförallt V (Figur 78). 

Ätran visar generellt goda korrelationer mellan TOC och spårmetallerna med goda 

förklaringsgrader för samtliga spårmetaller utom Cu. Detta har varit påfallande för alla 

vattendrag, utom Kalixälv. Intressant är också jämförelsen mot Råneälv där Ätran visar 

betydligt starkare korrelation mellan TOC och spårmetallerna Fe, Mn, As och V gentemot 

Råneälv. Endast Ni kan visa upp ett starkare linjärt samband i Råneälv. En anledning till att 

Ätrans spårmetaller visar starkare korrelationer till TOC än Råneälv trots att vattendragen har 

lika hög årsmedelvattenföring (Tabell 3), förklaras sannolikt av de två stora skillnaderna i 

klimat och reglering. Främsta skillnaden är vattenföringen sett under ett år där Råneälv har en 

volymmässigt stor vårflod en gång per år och därefter har en låg vattenföring resterande del 

av året (Figur 8). Det gör att mätvärdena under lågt flöde har en tendens till att studsa upp- 

och ner en del genom ett ofta konstant lågt flöde, vilket då resulterar i dålig korrelation 

gentemot Ätran som har en högre vattenföring per dygn sett över ett helt år. Regleringen kan 

möjligen också ha en inverkan då det kan dämma upp vattnet och ”mixa” vattnet, vilket i sin 

tur tar bort de stora koncentrationsvariationerna i vattendraget.  

Avslutningsvis visar resultaten på att förklaringsgraderna ligger mellan 0,25 – 0,7 för 

huvudvattendragen, vilket antyder ett mer eller mindre linjärt samband mellan TOC och 

spårmetallerna. Inget vattendrag visar på att enbart TOC styr spårmetallernas variation, utan 

att systemen är betydligt mer komplexa än så och därmed styrs av flera parametrar. Pipbäcken 

Nedre visar däremot mycket höga korrelationer på mellan 0,77 – 0,81 för Fe/Mg-kvoten 

(Figur 34), As/Mg-kvoten (Figur 54) och V/Mg-kvoten (Figur 81), vilket visar på hur starka 

korrelationer som finns i ett första ordningens vattendrag.  

5.4 Skillnad mellan stora och små vattendrag 

Överlag visar resultaten av analysvärdena att storleken på vattendraget är avgörande för att få 

en större förståelse för hur exempelvis spårmetaller rör sig i vatten. Av förklarliga skäl 

påverkas inte ett större vattendrag på samma sätt av mindre förändringar i jämförelse mot ett 

mindre vattendrag. Detta försvårar analyserna då systemet blir betydligt mer komplext med 

flera faktorer att ta hänsyn till i ett mindre vattendrag. Ett mindre vattendrag är därmed även 

känsligare för mindre föroreningar och utsläpp från intilliggande fastigheter, industrier och 

jordbruk. 

Moälven jämfört med Kalixälv är ett tydligt exempel på hur svårt det kan vara att tyda ut 

information då mätvärden blir ”studsiga” vilket samtidigt försämrar korrelationen. Trots en 

oförändrad vattenföring visar analysvärdena stora skillnader i resultat. Det visar på att det är 
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fler variabler som spelar in. Även om säkerheten och metodiken kring analyserna och 

provtagningen är avgörande så kan det i ett sådant här fall även bero på att koncentrationerna 

har stora dagliga variationer i vattendraget. 

Kalixälv med förhållandevis hög vattenföring året om, i jämförelse med övriga vattendrag 

visar tydliga trender som återkommer år för år. Avvikelser genom ovanligt hög/låg 

vattenföring kan därmed ge tydliga indikationer på hur ett större vattendrag reagerar på olika 

typer av händelser. När vattenföringen kommer i samma storleksordning volymmässigt som 

Moälven och Ljungbyån är det uppenbart att det är fler faktorer som styr 

spårmetalltransporten i ett vattendrag än de som beskrivs här, eller åtminstone har de en större 

påverkan i ett mindre än i större vattendrag, trots att de finns där. Även Råneälv ligger i 

gråzonen under år då vattenföringen ligger nära basflödet under en längre tid, likt åren i 

vänstra kolumnen i Figur 8. Trenderna blir inte alltid förändrade, men märks istället av att 

Råneälv har en sämre korrelation mellan TOC och spårmetallerna troligen genom ”studsande 

värden” vid låg, stabil vattenföring.   

Pipbäcken Nedre, som tillhör första ordningens vattendrag enligt `Strahler stream order´, har 

inte någon påverkan eller tillrinning från det närliggande skogslandskapet som vattendraget 

rinner igenom samt den lilla sjön bäcken startar ifrån. Här visade resultaten tydligare trender 

än stora vattendrag, genom starka korrelationer mellan TOC och spårmetallerna. 

Tabell 5. Medelkoncentration för TOC och spårmetallerna för respektive vattendrag. 

Vattendrag TOC mg/l Fe µg/l Mn µg/l As µg/l Ni µg/l Cu µg/l V µg/l 
1)Kalixälv 4,9 957 39,5 0,12 0,52 0,67 0,32 
1)Råneälv 7,8 1457 36,7 0,17 0,17 0,38 0,26 
1)Moälven 12,1 955 41,9 0,68 0,71 0,86 0,47 
1)Ljungbyån 16,1 1039 69,6 0,44 0,82 1,52 0,77 
2)Ätran 10,6 741 72,0 0,41 0,72 1,26 0,65 
3)Pipbäcken 10,8 1671 193,7 0,49 0,62 0,36 0,52 

1)Medelvärdet under år 2003-2013 2)Medelvärdet under år 2003-2012 3)Medelvärdet under år 2003-2008 

Skillnader mellan vattendragen visas även i koncentrationerna av TOC och spårmetallerna. Ur 

Tabell 5 kan utläsas att årsmedelhalten av TOC stiger med minskad storlek på vattendraget. 

Undantaget är Pipbäcken Nedre som ligger i samman nivå som Ätran, men som istället visade 

de högst enskilda mätvärdena av TOC i samband med låg vattenföring på omkring 30-40 

mg/l. Högst årsmedelhalt av TOC har Ljungbyån sett under perioden 2003-2013, vilket 

samtidigt är det vattendrag med lägst årsmedelvattenföring av de huvudvattendragen som 

studerats (Tabell 3). 

Tabell 4 redovisar tydligt att Kalix- och Råneälv har de lägsta halterna av TOC, Mn, As, Ni, 

Cu och V. Då Råneälv inte har några kända punktkällor samt ingen utspädning av smältvatten 

från fjällvärlden, kan vattendraget ses som en tillförlitlig referens på medelvärden för en 

oreglerad skogsälv. Anmärkningsvärt är dock Råneälvs höga Fe-halt i jämförelse mot Ätran 

vilka har en lika hög medelvattenföring per år, vilket bland annat bevisar tesen om att 

reglerade vattendrag har lägre halter av Fe enligt Bauer & Ingri (2012). Kalixälvens mycket 

låga TOC-halt samt Fe-halt beror troligen till största delen av utspädning genom smältvatten 

från fjällområdena.  

Övriga iakttagelser är Moälvens höga medelhalt av As jämfört med övriga vattendrag samt att 

framförallt Cu och V visar betydligt högre värden i Ljungbyån och Ätran än samtliga andra 

vattendrag. Medelhalten av As i Moälven dras framförallt upp av höga As-toppar i 
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mätvärdena på halter mellan 1,25-2 µg/l de senaste fyra-fem åren, som återkommer ett flertal 

gånger per år. Detta har inte visats tidigare år. De högre halterna av spårmetallerna Cu och V 

förklaras antagligen av problematiken med försurning i södra Sveriges vattendrag. Försurning 

är även ett problem i Moälven som kalkas precis som Ätran i sydvästra Sverige. 

Pipbäckens mycket höga Mn-värde i jämförelse med övriga vattendrag beror troligen främst 

på att bäcken är en så kallad ”first-order stream” och har sitt ursprung direkt från sjön Pipsjön. 

Mangan ackumuleras i bottenvattnet av sjöar, vilket vid cirkulation av sjövattnet vid vår- och 

höstomrörningar kan leda till kraftigt höjda halter (Pontér, et al., 1990; Ingri, 1996). Detta kan 

vara förklaringen till de höga Mn-halterna, genom att vattnet i Pipbäcken Nedre kommer 

direkt från sjön. Vattendraget påverkas således starkt av sjöns processer och geokemi.  

5.5 Påverkan på vattenkemin under flödesökningar i vattendrag 

Alla spårmetaller visar, precis som för TOC, generellt en kraftig och tydlig ökning av 

koncentrationen i samband med vårfloden - oavsett vattendrag. Resultaten visade också på att 

om temperaturen stiger och får vattenföringen att röra på sig innan vårfloden kommit igång 

påverkas spårmetalltransporten med stigande koncentrationer innan vårfloden. De ökande 

koncentrationerna beror troligen på att växtskiktet närmast vattendraget börjar släppa ifrån sig 

spårmetaller. Följden blir då en mindre tydlig topp i samband med vårfloden, alternativt att 

den nästan helt uteblir. Dessa scenarion visas framförallt i Moälven, där det är vanligt att 

temperaturen stiger och snösmältningen påbörjas likt en av- och på-knapp veckorna innan 

kulmen. Även Ljungbyån påverkas till viss del likadant under de år ett snötäcke finns i 

avrinningsområdet, vilket senare resulterat i en vårflod. 

Flödesökningar övriga tider på året i Kalix- och Råneälv visar på ökad koncentration av 

spårmetaller. Halterna kommer under vissa år upp i samma nivåer som under vårfloden, 

beroende på utspädningsfaktorn under vårfloden. Normalisering av spårmetallerna visar 

nämligen på att kvoterna är lägre under flödesökningar på sommaren och hösten än under 

vårfloden för samtliga spårmetaller. År 2011 i Kalix- och Råneälv visar att trots betydligt 

högre och mer utbredd vattenföring under hösten än den ovanligt låga vårfloden samma år är 

koncentrationerna respektive kvoterna av Fe högra under vårfloden (Figur 24 - Figur 26 & 

Appendix III). Normalisering av spårmetallerna Mn, As, Ni, Cu och V kommer däremot upp i 

något högre kvoter under den stora flödesökningen hösten 2011 i Kalixälv än vårfloden. 

Övriga mindre flödesökningar under hösten visar en ökning av kvoten, men där kvoten har sitt 

högsta värde under vårfloden för att därefter sjunka under året och vara på en lägsta nivå 

under januari igen (Appendix III).  

Ätran har ett mönster med stigande halter av TOC och spårmetallerna under andra halvan av 

året. Spårmetallerna visar även en tydlig samvariation med vattenföringen efter normalisering. 

Då Ätran inte har någon tydlig vårflod under våren, utan med flödesvariationer som sker året 

om, varierar spårmetallernas koncentration under året. Ett tydligt mönster visar däremot att de 

högsta halterna ofta kommer under senare halvan av året, ofta juli-september. Fe och Mn 

utmärker sig extra, varav Mn alltid har sin högsta topp kring juli och augusti, oavsett 

vattenföring.  

Ätrans avrinningsområde består till 6 % av sjöar. Detta är högst andel av de studerade 

vattendragen, vilket borde ge tydliga utslag på mangans trender. Det kan jämföras med 

Råneälv, som har tydliga Mn-toppar i maj och september varje år (Appendix IV). Dessa 

förklaras av vår- och höstomrörningen. Ätran har däremot bara en topp, men som under vissa 



68 

 

D. Edlund, LTU, 2015 

år kan vara utbredd under två-tre månader. Även i Moälven visar Mn/Mg-kvoten (Appendix 

V) två kraftiga höjningar två gånger per år, både under våren och hösten. I de norrländska 

älvarna följer generellt Mn enbart vårfloden och inte några trender i övrigt för spårmetallerna, 

undantaget är Kalixälv där en tydlig korrelation mellan Mn och TOC fanns. 

Anledningen till att Ätrans ökningar av Mn-halt endast sker en gång per år samt att Fe följer 

trenden kan bero av den kraftiga dammutbyggnaden i Ätran och att koncentrationerna av Mn 

och övriga spårmetaller stiger i samband med att man släpper på vattnet ned mot utloppet i 

Falkenberg. Metallerna har då ansamlats och i samband med att primärproduktionen har 

kommit igång påverkar den möjligen Fe och Mn, vilket samtidigt leder till en kraftig ökning 

av spårmetallerna. En tydlig skillnad mot övriga vattendrag är att TOC följer trenden till viss 

del.  

Ljungbyån visade ofta höga halter av spårmetaller i samband med låg vattenföring, men ett 

mönster som kan urskiljas även här är att halterna ofta stiger i samband med en flödesökning 

under sommaren. Halterna håller ibland i sig ända in på hösten, trots låg vattenföring, vilket 

ger tydliga utslag i sambandsdiagrammen. Det generella mönstret som kan utläsas i 

Ljungbyån är likt Ätran att flödestoppar i början av året ger en generellt mindre inverkan på 

halten, medan flödestoppar under andra halvan av året är desto tydligare. Mönstret tenderar att 

gälla alla spårmetaller varav ökningen sker återkommande vid ungefär samma tid varje år. 

Mönstret förtydligas ytterligare under flödesår med flödestoppar i början av året, där halterna 

inte reagerar trots att utspädningen tagits i beaktning med hjälp av Mg-normalisering. Då 

Ljungbyån har vårfloder år 2005, 2006 och 2010 följer däremot spårmetallerna samma 

mönster som i vattendragen i norra Sverige med tydliga ökningar av transporten av 

spårmetaller i samband med flödesökningen.  

Pipbäcken visar exakt samma beteende mellan TOC, Fe, Mn, As, V och Ni. Koncentrationen 

stiger kraftigt vid samma tidpunkt på året vid lågt flöde eller torrlagt vattendrag. Under 

flödesökningar är halten nära konstant. Följaktligen visar Pipbäcken ofta det starkaste linjära 

sambandet mellan TOC och de studerade spårmetallerna i jämförelse mellan vattendragen. 

Det kan delvis förklaras av att Pipbäcken Nedre är en så kallad ”first order stream” vilket 

innebär att den enda källan till vattenavrinning ner i bäcken kommer från det intilliggande 

skogslandskapet. Resultaten visar därmed tydligt hur spårmetalltransporten i ett opåverkat 

mindre första ordningens vattendrag fungerar. Ett stort vattendrag som exempelvis Kalixälv 

eller Ätran har tillförsel från tusentals bäckar och mindre biflöden från olika områden, vilket 

ger en blandning av alla dessa i huvudvattendraget.   

5.6 Kommer belastningen på vattendragen bli högre av vattenföringens 

effekter i ett framtida perspektiv? 

Då extrema väder- och klimatförändringar numera är välkända begrepp genom att långa 

mätserier av global och nationell data av temperaturer och nederbörd har studerats kan det 

konstateras att klimatet förändras (SMHI, 2015). I en rapport från Statens offentliga 

utredningar kunde man även visa på att Sverige kommer att påverkas starkt av 

klimatförändringarna på sikt. Rapporten belyste bland annat hur nederbörden kommer öka 

generellt i hela landet, framförallt i västra Sverige under vinterhalvåret. 

De senaste prognoserna för hur Sveriges nederbörd kan komma att förändras i framtiden 

bygger på olika scenarion. Scenarierna jobbar utifrån hur stor klimatpåverkan kan komma att 

vara, hur klimatsystemet kommer svara samt hur den naturliga variationen påverkas. 
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Gemensamt för alla scenarier är att mer nederbörd är att vänta, enligt de tre olika scenarierna 

förväntas nederbörden i Sverige öka med antingen 15, 25 eller 40 % till perioden 2071-2100 i 

jämförelse med perioden 1971-2000. I ett värsta scenario kan nederbörden ha ökat med 

uppemot 20 % i större delen av landet redan till perioden 2041-2070. Den största procentuella 

ökningen av nederbörd beräknas främst drabba norra Sverige. Även intensiteten samt antalet 

dagar med kraftig nederbörd kommer att öka, återkomsttiden för ett 20-årsregn i Sverige kan 

komma att minska till 6-10 år varav under vintertid ända ner till 2-4 år (SMHI, 2014).   

En kraftig framtida ökning av nederbörd ger därmed högre vattenföring vilket kommer leda 

till en ökad transport av organiskt kol (TOC). Det visade bland annat de starka linjära 

sambanden mellan TOC och vattenföringen i de studerade vattendragen (Figur 16).  

Tidigare studier i ämnet har även klargjort att halten av TOC ökar i samband med 

flödesökningar (Laird, 2006; Rember & Trefry, 2004) samt att transporten av TOC är lägre 

under vinter eller perioder med lite regn (Huser, et al., 2012). 

Den ökande halten av TOC bör därmed öka transporten av spårmetallerna i våra svenska 

vattendrag på sikt, varav framförallt spårmetallerna Fe, As och V vilka visade stark 

korrelation till TOC i vattendragen. I Kalixälv och Pipbäcken Nedre visades däremot starka 

korrelationer till TOC för alla studerade spårmetaller med undantag för Cu.  

TOC visar inte heller på några tendenser till utmattning eller minskning av koncentration i 

samband med flödestoppar i nära anslutning till varandra, vilket ytterligare talar för en ökning 

av spårmetalltransporten. Wällstedt (2010) visade på en ökad transport av just As och V i 

flera vattendrag i södra Sverige, vilket inte kunde förklaras helt men där en trolig orsak var de 

ökande halterna av Fe-kolloider i våra svenska vattendrag. 

5.7 Förslag på fortsatta studier 

Då spårmetalltransporten kommer att förändras med ökad nederbörd i framtiden kan det vara 

av intresse att veta vilken effekt det kommer att få på våra vattendrag, men kanske framförallt 

hur våra hav (Bottenviken/Östersjön m.fl.) hanterar eller påverkas av en ökad 

spårmetalltransport i framtiden. Bottenviken är sannolikt starkt anpassad efter att ta emot stora 

mängder spårmetaller en gång per år i samband med vårfloden. Vad skulle en förändring där 

stora mängder spårmetaller kommer två, eller kanske tre gånger per år ha för inverkan? 

Spårmetalltransporten i reglerade vattendrag bör analyseras närmare, där framförallt Ätran 

visade på ökande halter av samtliga spårmetaller oberoende av vattenföringen under 

sommarmånaderna juli-augusti varje år. Framtida studier bör därför titta på hur uttransporten 

av spårmetallerna fungerar i reglerade vattendrag, genom att analysera exempelvis 

ytsedimenten för att försöka få en förståelse om vart spårmetallerna kommer ifrån.  
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6. SLUTSATSER 
 De sex studerade vattendragen visar att TOC, kalium och spårmetallernas variationer 

kan följas med månadsprovtagning. 

  

 TOC och kalium är starkt flödesrelaterade. 

 

 K/Mg-kvoten i Kalix- och Råneälv visar att kalium är säsongsbetonad och sköljs ur 

det översta växtskiktet vid vårfloden för att därefter inte komma upp i samma 

koncentrationer igen förrän vårfloden året därpå. Kalium visar även en stark 

korrelation till flödet i kraftigt reglerade vattendrag. 

 

 TOC är det vanligaste huvudelementet i svenska vattendrag och visar en generellt 

stark korrelation till Fe och anjonerna As och V. Spårmetallerna tillika katjonerna Ni 

och Cu har en svagare korrelation till TOC, varav främst Cu. 

 

 Stora vattendrag samt små förstaordningens vattendrag har de starkaste och tydligaste 

korrelationerna av samtliga spårmetaller till TOC. I övrigt visar resultaten att med 

minskad storlek blir vattendragen allt mer komplexa, vilket gör transporten av 

spårmetallerna svårare att förstå. 

 

 Hypotesen ”En stor andel av spårmetallerna kommer från nedbrytningen av organiskt 

material som har sitt ursprung från marken närmast vattendragen samt skogslandet” 

stämmer in på Kalix- och Råneälv då spårmetallerna visar de högsta koncentrationerna 

i samband med vårfloden. Övriga vattendrag visar upp ett mönster där de högsta 

halterna av spårmetallerna uppmäts under andra halvan av året och där flödesökningar 

under första delen av året inte visar lika tydliga ökningar av spårmetallerna. 

 

 Fe och Mn visar inga tydliga mönster i reglerade system vilket lett fram till en ny 

hypotes angående dammarnas roll i spårmetalltransporten. ”Dammarnas funktion bör 

studeras närmare då ytterligare en faktor utöver den naturliga tillförseln av 

spårmetaller från det översta växtskiktet finns”. 

 

 En ökad nederbörd i framtiden kommer leda till en ökad transport av organiskt kol 

(TOC) i våra svenska vattendrag. Spårmetalltransporten kommer därmed att öka i och 

med spårmetallernas korrelation till TOC. 
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Appendix I 

 
1) Delprogrammet Trendvattendrag 

Ett delprogram under programområdet Sötvatten inom den nationella miljöövervakningen.  

 

Mål 

”... att beskriva tillstånd och storskaliga förändringar i vattenmiljön med hjälp av vattenkemi, 

bentiska kiselalger, bottenfauna och fisk i små till mellanstora vattendrag, och enbart 

vattenkemi i vissa större vattendrag.” 

 

Syfte 

” Syftet är också att bedöma hotbilder och ge underlag för åtgärder, samt att beskriva 

mellanårs- 

 variation och förändringar över tiden i ett för landet representativt urval av vattendrag som 

inte är påverkade av lokala/regionala utsläpp eller intensiv markanvändning…” 

 

Trendvattendragen är utspridda i hela Sverige i alla regioner och är 67 stycken till antalet. 

Delprogrammet Trendvattendrag startade 2007, men många av stationerna ingick i det 

tidigare programmet referensvattendrag. Vissa av vattendragen har tidserier till uppemot 40 

år.  

 

Provtagningen sker månadsvis och alla trendstationer har inte metallanalys. Många av 

trendstationerna representerar skyddade vatten med höga naturvärden såsom nationalparker 

och Natura 2000-områden. Ofta används de som referenser till nedströms påverkade områden 

för att särskilja den naturliga variationen från mänsklig påverkan. 

 
1) Delprogrammet Flodmynningar 

Ett delprogram under programområdet Sötvatten inom den nationella miljöövervakningen. 

Mål 

”... att ta fram ett dataunderlag som beskriver tillståndet i de viktigaste flodmynningarna 

samt den ämnestransporten från Sverige via stora vattendrag ut till havet.” 

 

Syfte 

”… att bedöma hotbilder och ge underlag för åtgärder, samt att beskriva mellanårsvariation 

och förändringar över tiden i huvuddelen av det avrinnande vattnet från Sverige. Långa 

tidsserier har särskilt stort värde för uppföljning av och prognoser för effekter av 

klimatförändringen. Resultaten skall även ge underlag för utvärdering av 

miljökvalitetsmål...” 

Stationerna är utspridda i hela Sverige och 85-90% av Sveriges avrinnande vatten provtas.  

Antalet stationer är 47 stycken och ligger oftast en bit uppströms för att undvika lokal 

påverkan av punktutsläpp från eventuella tätorter nära flodmynningen.  

Provtagningen sker månadsvis med metallanalys. 

 

1) Kort sammanfattning från Naturvårdsverkets rapporter ”Beskrivning av delprogrammet 

Trendvattendrag” samt ”Kvalitetsdeklaration för delprogrammet Flodmynningar”.   
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Appendix II 
 

Väder och vattenföring 2003-2013 

I beskrivningen av vädret under år 2003-2013 tas de viktigaste händelserna upp vädermässigt 

samt dess påverkan på vattenföringen för respektive år.  

År 2003 

Vintern i södra Svealand och Götaland var mild och det förekom snösmältning under flera 

tillfällen under vintern vilket gjorde att inget snötäcke bildades. Det resulterade i att vårfloden 

uteblev. I början på juli kom stora nederbördsmängder vilket gjorde att många vattendrag i 

nordöstra Småland drabbades av översvämningar. Vid jultid inträffade höga flöden i 

nordvästra Götaland. (SMHI, 2004). 

Vårfloden i norra Svealand och Norrland var något tidigare än normalt och började redan i 

mitten av april. I norra Norrland kom vårfloden normalt men volymen av vårfloden var 

generellt mycket lägre än normalt på grund av mindre snö än normalt. Även 

julivattenföringen var lägre än normalt i norra Norrland (SMHI, 2004). 

År 2004 

Vintern i södra Svealand och Götaland bestod av flera flödestoppar på grund av regn och 

snösmältning. Den största var i början av februari som gav höga flödesnivåer i många 

vattendrag. Juli och augusti var även de rika på vatten varav extremt höga flöden förekom i 

flera vattendrag i Svealand (SMHI, 2005). 

I slutet av juli i Torne- och Kalixälvarnas övre delar kom ett kraftigt regn som resulterade i 

extrema flöden. Problemen var värre i de övre delarna men flödet orsakade trots allt 

översvämningar och skador på fritidshus, permanentbostäder och reningsverket i Jukkasjärvi. 

Återkomsttiden hade sjunkit från 100 år i Vittangi-trakten till 65år där Tärendöälven rinner 

över till Kalixälven, men trots allt höga flöden. Stora flöden som inträffar i norra Norrland 

utanför vårfloden är mycket ovanligt. Den rikliga vattenföringen fortsatte även under augusti 

och september i norra Norrland (SMHI, 2005). 

År 2005 

Året började med att stormen Gudrun drog in över södra Sverige den 8-9 januari och gav stora 

nederbördsmängder i västra Götalands region. De högsta flödena inträffade i nedre delen av 

Ätran med en återkomsttid på 10-20 år. Även Ätrans biflöde Högvadsån samt Lagans biflöde 

Bolmån hade flöden på 10 års återkomsttid. Då stormen även resulterade i ett mycket högt 

havsvattenstånd samt höga flöden blev problemen med översvämningarna förvärrade i 

området (SMHI, 2006).  

Vårfloden blev förhållandevis liten i norra Svealand och mellersta Norrland (Moälven) medan 

i norra Norrland föll mycket regn precis under snösmältningen vilket gav höga flöden i 

älvarna. På en del håll i Lappland blev flödena extremt höga (SMHI, 2006). 

Under sommaren kom förhållandevis mycket nederbörd i den övre halvan av Sverige, och då 

framförallt i augusti och Ångermanland. Det genererade höga flöden i vattendragen vilket 

gjorde att flödestopparna var högre än vårfloden i många vattendrag. I södra Sverige och 
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framförallt den östra delen var det under sommaren och hösten lägre vattenföring än normalt 

(SMHI, 2006). 

År 2006 

Vintern stannade något längre än normalt i södra Sverige vilket medförde att den mer 

drastiska snösmältningen gav framförallt östra Götaland högre flödesnivåer än normalt. I 

norra Sverige gjorde en mycket varm och torr period fram till mitten av maj en snabb 

snösmältning (SMHI, 2007). 

Sommaren var torr i hela Sverige med sjunkande flöden, i norra Norrland fortsatte det torra 

vädret inpå hösten vilket resulterade i rekordlåga flöden ibland annat Råneälv. Hösten mellan 

oktober-december var i sin helhet mild med ökade nederbördsmängder i hela landet (SMHI, 

2007). 

Året avslutades dock med stora problem i Göteborgsområdet med jordskred och 

översvämningar efter en blöt höst. De största problemen fanns i små och medelstora 

vattendrag med mycket sjöareal. I ett vattendrag öster om Lerum var flödet högre än 100 års 

återkomsttid. Men det drabbade området sträckte sig från södra Halland till sydvästra 

Värmland. Falkenberg var en av många orter som drabbades hårt av de höga vattenflödet i 

Ätran kombinerat med hög havsvattennivå (SMHI, 2007).  

År 2007 

Året började med situationen i västra Götaland regionens höga flöden efter en blöt höst, vilket 

fortsatte att ge höga flödestoppar under januari i Ätran. Januari var i hela landet en mer 

nederbördsrik månad än normalt (SMHI, 2008).  

Under våren var flödena i landet normala i vattendragen med undantag för Kalix- och 

Torneälv där det blev höga flöden på grund av regn i kombination med snösmältning. I slutet 

av juni kom kraftiga regn över södra Sverige men i övrigt var vattenföringen låg i Svealand 

och sydöstra Norrland (SMHI, 2008). 

Under hösten gick vattenföringen över det normala längs med hela Norrlandskustens 

vattendrag samt sydöstra Götaland. I slutet av december började vattenföringen stiga på grund 

av mycket nederbörd i Götaland (SMHI, 2008). 

År 2008 

Ännu en mild och blöt början på året i januari och februari i framförallt västra Götaland 

resulterade i höga flöden i området. Även sydvästra Svealand hade högre vattenföring än 

normalt. I Hallands län och Ätran fortsatte vattenföringen vara högre än normalt även under 

mars månad (SMHI, 2009). 

Vårfloden i Norrland var på grund av att det på många håll låg mer eller mycket mer snö än 

normalt med kombinationen varmt väder i början på maj att snösmältningen i 

skogslandskapen tog fart. Vårfloden medförde stora problem i Västerbottens län men även 

Norrbotten där Bodens tätort hade stora problem. Torneälven hade även stora problem med 

isproppar på ett flertal ställen som skapade stora översvämningar längs efter älven som 

drabbade närliggande byar (SMHI, 2009). 
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I större delen av Götaland var det en torr sommar vilket gjorde att vattenföringen var lägre än 

det normala. Under hösten var vattenföringen normal i hela landet, även i december var 

vattenföringen normal förutom i Götaland och delar av Svealand där en hel del nederbörd fick 

flödet att öka i vattendragen (SMHI, 2009).  

År 2009 

Året i stort var ett normalt vattenflödes år med få höga flöden. I början av året var det torra 

och milda förhållanden men i slutet av januari var stor delar av Sverige snöbelagt, vilket ledde 

till låga flöden i hela landet. Även vårfloden var odramatisk i stora delar av landet. För södra 

samt norra Norrland var resultatet av vårfloden ett lugnt förlopp då temperaturen steg under 

dagarna men sjönk under nätterna (SMHI, 2010).  

Hösten var torr och flödena i vattendragen sjönk i stort efter en rätt nederbördsfattig sommar, 

även om Dalarnas län, Uppsala län och Västmanlands län drabbades av några ordentliga 

åskskurar som slog rekord på några platser. I slutet av året föll däremot mycket regn i delar av 

Götaland varav bland annat västkusten (SMHI, 2010). 

År 2010 

För andra året i rad började året lugnt i hela Sverige med låga flöden i vattendragen då hela 

Sverige var snöbelagt i nära två månader i början av året. Trots flödestoppar i södra Sverige 

gick avsmältningen lugnt tillväga tack vare väldigt lite nederbörd och kalla nätter. I norra 

Norrland däremot trots mindre snö än normalt, särskilt i fjälltrakterna gjorde en värmebölja i 

Tornedalen samt mycket nederbörd i södra Norrland att vårfloden skapade stora problem på 

sina håll. Ångermanälven var särskilt utsatt (SMHI, 2011).  

Sommaren var torr i stora delar av Sverige. Hösten blev däremot betydligt mer nederbördsrik 

från mellersta Norrland och söder över. Sydöstra Götaland inklusive Öland och Gotland 

uppmätte under månadsskiftet november/december mycket höga flöden i vattendragen 

(SMHI, 2011). 

År 2011 

Vintern i Sverige var den kallaste på länge trots en mild januari. I södra Götaland var det den 

kallaste vintern sedan 1985 på många håll och i norra Norrland sedan 1994 eller 1987. Även 

isutbredningen var den största i Östersjön sedan 1987. Även detta år fanns snö i nästan hela 

landet till februari, under julen 2010 fanns snö på alla mätstationer runt om i Sverige (SMHI, 

2012).  

Vårfloden i Götaland var lugn då det förekom ett antal mindre smältperioder under januari 

och februari. I Svealand och stora delar av Norrland kom vårfloden något tidigare än vanligt, i 

norra Norrland kom den normalt i maj men i betydligt mindre volym mot normalt bland annat 

på grund av mindre snö i fjällvärlden, i Kalixälven sakandes vårflodstoppen utan blev istället 

en utbredd period med flöde då det i omgångar kom regn i Lapplandsfjällen i samband med 

snösmältningen. Några veckor in i juni kom ytterligare ordentligt med regn i Abiskotrakten 

vilket gjorde att flödet i många vattendrag blev mycket höga i fjällälvarna i norr väldigt sent 

(SMHI, 2012). 

Under sommaren var flödena lugna i stora delar av landet, men på grund av en ovanligt varm 

höst och att vädret i september blev mycket ostadigt med mycket regn som föll över landet, 
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framförallt mellersta och norra Norrland blev det ovanligt höga flöden. Flödena i Norrland 

blev mycket högre än under en normal höst. Flera älvar i Norrland rapporterade höga eller 

mycket höga flöden, bland annat Ångermanälven, Skellefteälven, Piteälven, Luleälven, och 

Byälven (SMHI, 2012). 

Det händelserika året rent väder- och flödesmässigt så långt var inte över. I december föll 

rikligt med nederbörd i västra Götaland vilket resulterade i mycket höga flöden. Ätran var 

mest utsatt och framförallt i Svenljunga. Vattenflödet i Ätran hade en återkomsttid på drygt 10 

år, de nedre delarna hade högre flöden 2006 men i den övre fick man gå tillbaka ända till 

1990. I ett av Ätrans biflöden fick man gå tillbaka ända till 1951 för att hitta flöden i samma 

storlek (SMHI, 2012). I bland annat (Svenska Dagbladet, 2011) den 13 december kunde man 

läsa om hur SMHI gick ut med en klass3-varning i området kring Ätran och påbörjade arbetet 

med att bygga översvämningsbarriärer med sandsäckar).  

År 2012 

Vintern 2012 var förhållandevis mild även om en del kyliga perioder förekom. I Götaland och 

södra Svealand var det inget större snötäcke. I Norrland fanns däremot mer snö än normalt. I 

södra och nordöstra Norrland blev det varmt och plusgrader redan i mars samtidigt som det 

kom nederbörd vilket gjorde att en del av snön smälte och skapade ökad vattenföring. Att det 

är så pass hög vattenföring så tidigt är mycket ovanligt. Men det var bara en del av snön som 

smälte och vårfloden kom därefter i maj precis som vanligt i normal storlek, med undantag för 

Norrbotten. Flödena i många skogsälvar i Norrbotten hade flöden på återkomsttider mellan 

10-50 år (SMHI, 2014). 

Sommaren var nederbördsrik i delar av landet, framförallt i Småland och Norrbotten. Flödet i 

Emån i Småland kom upp i rekordnivåer. Hösten var generellt blötare än normalt i hela 

landet. Under 25-27 augusti föll lokalt en hel del regn i delar av Halland och Ångermanland. I 

början av oktober kom även drygt 80mm på tre dygn över Skellefteå- och Piteåområdet i 

Västerbotten och Norrbotten (SMHI, 2014).  

År 2013 

Inledningen av året var blöt i de södra delarna av landet med höga flöden på sina håll. Men 

från februari till mitten av april var det kyligare vilket gjorde att flödena i vattendragen i stora 

delar av Sveriges var låga. 

Vårfloden i Götaland och Svealand var lugn i sin helhet förutom i Uppsala där det blev en del 

översvämningar på grund av ovanligt mycket snö i Härjedalen och Gästrikland under vintern 

(SMHI, 2014). I norra Norrland var snötäcket mindre än normalt men skapade rejäla vårfloder 

ändå i de flesta vattendrag på grund av snabb snösmältning på grund av att värmen kom redan 

i maj. Framförallt blev det problem i Torneälvens biflöden. 

Sommaren blev torr och det var förhållandevis låga flöden i hela landet. Några sjöar i 

Småland slog rekord i lägst vattennivå sedan 1930-talet. Hösten fortsatte i samma spår för 

södra Sverige men i september föll mycket regn över Norrland, i övre delen av 

Ångermanälven mättes de högsta flödena sedan vårfloden 1995. Även i Moälven kom 

nivåerna upp i storleksklass med den regniga hösten 2011 . 

Året avslutades med rejält med nederbörd i sydvästra delarna av landet. Flödena blev höga 

eller mycket höga i många vattendrag i Halland, Bohuslän och Dalsland (SMHI, 2014).  
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Appendix III  

– Kvoter för spårmetallerna i Kalixälv 2003-2013 
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Appendix IV  

– Kvoter för spårmetallerna i Råneälv 2003-2013 
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Appendix V  

– Kvoter för spårmetallerna i Moälven 2003-2013 
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Appendix VI  

– Kvoter för spårmetallerna i Ljungbyån 2003-2013 
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Appendix VII  

– Kvoter för spårmetallerna i Ätran 2003-2012 

 

  



105 

 

D. Edlund, LTU, 2015 

 

  



106 

 

D. Edlund, LTU, 2015 

  



107 

 

D. Edlund, LTU, 2015 

 

  



108 

 

D. Edlund, LTU, 2015 

  



109 

 

D. Edlund, LTU, 2015 

  



110 

 

D. Edlund, LTU, 2015 

Appendix VIII  

– Kvoter för alla spårmetaller i Pipbäcken 2003-2008 
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Appendix IX 

- TOC/MG-kvoter för samtliga vattendrag 
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