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Sammanfattning 
På Luleå Flygplats används urea som halkbekämpningsmedel eftersom det löser upp 

isbeläggningar genom att sänka vattnets fryspunkt. Urea finns naturligt i vattendrag och jordar 

som ett resultat av exkretion och nedbrytning i form av nukleinsyror och proteiner. Halterna 

är vanligtvis låga i det naturliga kretsloppet. Stora mängder urea tillförs i och med 

halkbekämpningen (145 ton säsongen 2009/2010). Urea består av 46 % kväve som 

förekommer som ammonium vars utsläpp kan leda till övergödning och kan vara giftig för 

organismer i höga halter. I SGUs studie från 1996 visades att högst 10 % av ureakvävet från 

Luleå flygplats läcker ut till Bottenviken varje år vilket tyder på att den största delen av 

ureakvävet infiltreras i marken, tas upp av växter eller avgår som kvävgas genom 

denitrifikation.  

 

Luleå flygplats har två infiltrationsdiken, det norra och det södra, dit samtliga av flygplatsens 

dagvattenledningar leds. Cirka 75 % av det dagvatten som avrinner från Luleå flygplats rinner 

till det södra infiltrationsdiket där en oljefälla finns som första reningssteg. År 2008 byggdes 

ett bräddningsdike mellan det södra infiltrationsdiket och recipienten Lulkroksviken för att 

förhindra fler översvämningar än de som redan skett med skogsskador som följd. Det är 

endast det södra infiltrationsdiket med tillhörande bräddningsdike som har behandlats i detta 

examensarbete. I samband med att bräddningsdiket byggdes sattes det dit ett skarpkantat 

överfall med en tryckgivare i en brunn för att mäta det flöde som passerar.  

 

För att kontrollera de direkta utsläppen av dagvatten från flygplatsen till recipienten infördes 

2010 ett kontrollprogram, för regelbunden provtagning av bräddvattnet med avseende på 

totalkväve, totalfosfor, suspenderat material, konduktivitet samt pH. I kontrollprogrammet 

ingick även att vid några tillfällen provta vissa grundämnen, PFOS och oljeföreningar för att 

få en helhetsuppfattning av vattenkvalitén och eventuell föroreningsspridning.   

 

Kontrollprogrammet för år 2010 utfördes som ett examensarbete med provtagning under 

perioden april till oktober. Syftet med examensarbetet var att identifiera potentiella 

föroreningar, kvantifiera utsläppen av de analyserade ämnena och föroreningar till 

recipienten. En del av arbetet har varit att kvalitetssäkra flödesmätningarna. 

Provtagningsprogrammet har fokuserat på kväve då urea används som 

halkbekämpningsmedel på flygplatsens rull- och taxibanor samt plattor.  

 

Resultaten visade att cirka 1 ton totalkväve passerade bräddningsdiket och rann ut i 

Lulkroksviken under provtagningsperioden. Andelen totalkväve som passerar bräddningsdiket 

i oktober är likvärdig med tidigare undersökningar. Totalfosfor- och grundämnesanalyserna 

visade låga värden, förutom för koppar. Oljeföreningar var under rapporteringsgränsen. PFOS 

påträffades i vattnet med ett medelvärde på cirka 140 ng/l och dess källa är osäker.  
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Tryckgivaren från Norconsult har under oktober gett 1,2- 2,3 gånger större flöde än 

tryckgivaren från ISCO som fanns installerad under samma tid. Detta har resulterat i ett 

uppskattat större flöde under april till och med september då endast tryckgivaren från 

Norconsult fanns installerad. 
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Abstract 
At Luleå airport urea is used as deicing agent as it dissolves ice coatings by lowering the 

freezing point of water. Urea occur natural in water courses and soils as the result of excretion 

and degradation of nucleic acids and proteins. The contents are usually low in the natural 

environment. Large amount of urea were added because of the deicing, 145 tons in the season 

2009/2010. Urea consists of 46 % nitrogen which occurs as ammonium whose emissions can 

lead to eutrophication and can be toxic for organisms in high contents. In a study from SGU 

in 1996 it was showed that a maximum of 10 % of the urea nitrogen from Luleå airport leaks 

in to Bottenviken every year, which suggests that the main part of the urea nitrogen infiltrate 

into the ground, is taken up by plants or leaves as nitrogen gas through denitrification. 

 

Luleå airport has two infiltrations ponds, the north and the south, where all of the airports 

stormwater sewers link together. Approximately 75 % of the stormwater that drains from 

Luleå airport runs to the south infiltration pond where an oil trap is placed as a first cleaning 

step. In 2008 an overflow trench was built between the south infiltration pond and the 

recipient Lulkroksviken to prevent the flooding that regularly took place, causing forest 

damages. Only the south infiltration pond with its associated overflow trench was included in 

this thesis. At the same time as the overflow trench was built a sharp edged weir with a 

pressure sensor were installed in a well placed at the outlet of the trench to measure the flow 

that passes. 

 

In 2010 a control program to assess the direct emissions from the airport area to the recipient 

through stormwater started, including regular sampling of the overflow water and analysis of 

the total nitrogen, total phosphorus, suspended solids, conductivity and pH. Also included in 

the control program were to sample some elements, PFOS and oil compounds at some 

occasions to get an entire comprehension of the water quality and possible contaminant 

transport. 

 

The control program for 2010 was performed as a master thesis. The purpose with the thesis 

was to identify potential contaminations, quantify emissions of the analyzed elements and 

pollutions to the recipient. A part of the thesis work has been to quality assurance the flow 

measurements. The sample program focused on nitrogen because urea is used as deicing agent 

at the airports runway, taxiways and aprons. 

 

The results showed that approximately 1 ton of nitrogen passed through the overflow trench 

and run out into Lulkroksviken. The fraction for October is roughly equivalent with earlier 

surveys. The analyses of total phosphorus and the elements showed low values except from 

copper. The oil compounds were under the reporting limit. PFOS was found in the water with 

an average concentration of 140 ng/l and their source is uncertain. 
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The pressure sensor from Norconsult that measured the over flow has under October given 

1.2-2.3 times larger over flow value than the pressure sensor from ISCO that was installed 

under the same time. This has resulted in an estimated smaller waterflow from April to 

September compared to when only the pressure sensor from Norconsult was installed. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund  

På Luleås flygplats strax utanför Luleå har urea använts som avisningsmedel sedan 70-talet på 

rullbanan, taxibanor och plattor. Mycket av urean infiltreras i marken men en okänd mängd 

följer med ner i dagvattensystemet.  

 

Dagvattnet fungerar som ett transportmedium för föroreningar och näringsämnen från det 

område dagvattnet avrinner från. Vid Luleå flygplats och flottiljområde finns det två 

infiltrationsdiken dit dagvattnet leds, det norra och det södra. I det här examensarbetet har 

endast det södra infiltrationsdiket berörts. Hit leds cirka 75 % av dagvattnet till en oljefälla 

som första reningssteg och sedan vidare under en dykskärm till infiltrationsdiket. I mitten på 

infiltrationsdiket finns ett bräddningsdike som avleder vatten vid bräddflöden. Vattnet som 

avleds via bräddningsdiket når då recipienten, Lulkroksviken, utan att först ha infiltrerats och 

renats i marken. 

 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att utreda förekomsten av totalkväve, totalfosfor, PFOS, 

metaller och grundämnen som passerar bräddningsdiket under året för att beräkna mängden 

av de ovan nämnda föroreningarna och ämnena som passerat via bräddningsdiket ut i 

recipienten.  

 

Målet med examensarbetet är att: 

1. Identifiera och kvantifiera förorenande ämnen som sprids till recipienten 

Lulkroksviken i och med bräddning. 

2. Bedöma riskerna för recipienten med denna föroreningssituation.  

 

Inom ramen för examensarbetet ingick även att installera och provta med en automatisk 

provtagare samt utvärdering av dess funktion. 

 

1.2. Dagvatten 

Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, 

t.ex. regnvatten, smältvatten, spolvatten eller framträngande grundvatten (Rikstermbanken, 

2010). 

 

Dagvattnets sammansättning varierar under året beroende på bland annat regnmängd, 

temperatur, tid sedan senaste nederbördstillfälle, snösmältning men även av vilka typer av 

ytor som är anslutna till dagvattensystemet (Confortia, 1997). Vid snösmältningen innehåller 

dagvattnet alla de föroreningar som avsatts i snön under vintern. Vid regn beror halten 
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föroreningar i dagvattnet på regnets intensitet och längd, generellt gäller det att regn med 

högre intensitet ger högre föroreningshalter än ett regn med låg intensitet. Halten föroreningar 

i dagvattnet beror också på tidpunkten under regnet, i början av ett regn kan halten 

föroreningar i dagvattnet vara flera gånger högre än i slutet av regnet (Confortia, 1997).  

 

1.3. Förväntade föroreningar 

Idag används urea i Sverige endast på militära flygplatser samt civila och militära 

gemensamma flygplatser. Anledningen till användningen av urea vid militära flygplatser är att 

militära flygplan korroderar vid användning av andra avisningsmedel som exempelvis 

kaliumacetat. 

 

Flygplatser som använder urea har i omgivande vattendrag förhöjda koncentrationer av 

ammoniak (Steven et al, 2000). Ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2) är ureas första 

nedbrytningssteg (Emfa, 2010). För nedbrytningen krävs det ureas, vilket är ett enzym 

(Turnbull et al, 1994). Ammoniak och väte (H2) bildar ammoniumjoner (NH4
+
) (Mackenzie 

Miall et al, 1976) när ammoniak löses i vatten. Ammonium är mycket giftig för akvatiska 

organismer och förhöjda koncentrationer av ammoniak och nitratkväve i strömmande vatten 

kan bidra till eutrofiering (Steven et al, 2000). Ammoniak är mycket vattenlöslig (Ekblom et 

al, 1997). 

 

En mer omfattande litteraturstudie av fyra flygplatser som använder eller har använt urea som 

avisningsmedel i Sverige, USA och Storbritannien är gjord och redovisas i bilaga 3. 

 

Det finns även en rad andra ämnen som kan vara ett problem i det dagvatten som släpps ut 

från flygplatsområdet. Generellt gäller att flygplatser släpper ut föroreningar till dagvattnet 

som till exempel rester av avisningsmedel som urea och glykol samt oljor och drivmedel 

(bensin och diesel) (Branschlista, 2011). Försvarsmakten släpper generellt ut metaller (främst 

bly), ammunitionsrester, kemikalier (rester från ABC-atom-, biologisk- och kemiska 

stridsmedel) samt petroleumprodukter (Branschlista, 2011). 

 

PFOS hittades generellt förr i dagvatten från flygplatser om flygplatsen hade en 

brandövningsplats. PFOS finns i brandskum och är ett PBT- ämne (P= persistent, B= 

bioackumulerande, T= toxiskt) (Kemikalieinspektionen, 2010) vilket gör att det inte bryts ned 

i naturen utan ansamlas. För vattenlevande organismer är det kroniskt giftigt och 

reproduktionsstörande (Kemikalieinspektionen, 2010). PFOS används ibland även i 

hydraulolja till flygplanshjul (Brandövningsplatsen, 2009). PFOS värdena förväntades vara 

låga på Luleå flygplats då det inte finns någon brandövningsplats där. 

 

I Naturvårdsverkets rapport 3725 ”Dagvatten från flygplatser” redovisas förekomsten av de 

fem grundämnen som provtagits i dagvatten från flygplatser; bly, kadmium, krom, koppar och 
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zink. Dessa fem är valda för deras effekter på miljön och att få större helhetsbild av 

dagvattenutsläpp från flygplatser. En mer utförlig beskrivning av dessa ämnen finns i bilaga 3. 

 

Antimon är vanligt i bromsbelägg. Utförligare beskrivning av ämnet finns i bilaga 3. Antimon 

har på senare år uppmärksammats som ett viktigt ämne att kontrollera på grund av bland annat 

dess höga algtoxicitet.  
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2. Material och metod 

För att få en helhetssyn i problematiken kring utsläppen av urea samt övriga ämnen kring 

Luleå flygplats följer nedan en beskrivning av förhållandena i området.  

 

2.1. Beskrivning av flygplatsen 

Luleå flygplats ligger ca sju kilometer sydväst om Luleå centrum, se figur 1. Flygplatsen har 

både en civil och en militär del. Rullbanan är 3350 meter och längst i Sverige. Detta gör 

flygplatsen attraktiv för både den civila och militära flygtrafiken (Om förbandet, 2010), och 

medför att flygplatsen används året om. Därför måste flygplatsens banor och plattor vara i 

sådant skick att flygplan kan starta och landa året om. 

 

 
Figur 1. Luleå flygplats sydväst om Luleå centrum. Oljefällan med tillhörande 

infiltrationsdike där bräddningen och provtagningen har skett ligger söder om bansystemet 

med utlopp i Lulkroksviken vid inflygningsljuspiren.(Karta från www.eniro.se, modifierad 

2011-01-19) 

 

Bräddningsdike 

Civila sidan 

Militära sidan 

Grundvattenflöde 

Grundvattendelare 
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Den civila delen av flygplatsen har varit i bruk sedan 1944 (Om flygplatsen, 2010) och den 

militära delen upprättades under kriget 1941 och fick flottiljstatus 1963 (Om förbandet, 2010). 

Sedan dess har flygplatsen och flottiljområdet utvecklats och byggts ut till vad den är idag. 

Inom flottiljområdet finns det områden jämförbara med industri-, trafik- och bostadsområden. 

 

2.2. Halkbekämpning 

Mekanisk borstning med sop- och blåsmaskiner används för att rull- och taxibanor ska hållas 

snö- och isfria. När temperaturen är mellan -7˚ C och +2˚ C och det bildats en isfilm på banan 

används urea som ett alternativ (Confortia, 1997). 

 

I snitt sprids det ca 350 ton urea (Försvarsmakten, 2010) för halkbekämpning på Luleå 

flygplats under en säsong. Under säsongen 2009/2010 spreds endast 145 ton urea 

(Försvarsmakten, 2010), vilket motsvarar 67 ton kväve. Statistik från Försvarsmakten (2010) 

visar att en säsong vanligtvis sträcker sig mellan oktober och mars.  

 

Under säsongen för halkbekämpning varierar nederbörden mellan regn och snö. På hösten 

kommer nederbörden som både regn och snö beroende på temperaturen. Detta innebär att den 

mesta utav urean sprids mellan oktober till och med december när risken för isbildning är som 

högst. Nederbörds- och temperaturstatistik från 2009 och 2010 har tillhandahållits av F21s 

vädertjänst. 

 

2.2.1 Urea 

Urea (NH2)2CO finns i alla naturliga vatten och jordar som resultat av exkretion (från 

däggdjur och andra djurgrupper) och nedbrytning av proteiner och nukleinsyror. Halterna är 

vanligtvis låga eftersom urea är en viktig kvävekälla för många organismer och omvandlas 

snabbt i närvaro av enzymet ureas. (Thoren A-K, 2003)  

 

Vid halkbekämpning sprids urea som ett granulat med speciella ureaspridare. Ureas funktion 

är att det löser upp isbeläggningar genom att sänka vattnets fryspunkt. Urea är egentligen ett 

gödslingsmedel och innehåller 46 % kväve (innehåller även fri ammoniak 100 mg/kg, 

formalin <0,2 % och biuret <1,0 %) (Confortia, 1997).  

 

Urea används under vinterperioden och infiltrerar delvis i marken. Den ureolytiska 

kapaciteten på jord är minimal och kan leda till att ohydrolyserad urea når ner till djupare 

jordlager (Swensen et al., 1997). 

 

Urea är vattenlösligt och bildar under inverkan av enzymet ureas som finns naturligt i marken, 

ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2) (Emfa, 2010). Ammoniak övergår till ammonium 

(NH4
+
) (Mackenzie Miall et al., 1976). Nitrifikation av ammonium till nitrit (NO2

-
) och 

därefter till nitrat (NO3
-
) sker i syrerika mark och vatten genom påverkan av bakterier i 
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marken (Nationalencyklopedin, 2010). Nitrat är lättrörligt i marken medan ammoniak 

adsorberas till jord, sedimentpartiklar samt kolloider i vatten (Richardsson et al., 1992). 

Förhållandet mellan hur mycket ammoniak och ammonium som bildas är temperaturberoende 

och ökar tiofalt för varje ökad pH enhet (Turnbull et al., 1994). För att lättare illustrera 

nedbrytningen av urea i vatten se figur 2.  

 

 

Figur 2. Illustrerad nedbrytning av urea i vatten. (Figur från prövotidsutredning D2,Carl Bro 

AB, 2003) 

 

Hur urea bryts ner i flodvatten har utvärderats på under laboratorieförhållanden. 

Nedbrytningshastigheten för urea till ammoniak beror på vattentemperaturen och vattnets 

bakteriehalt. Resultatet av användningen av urea som avisningsmedel är därför viktigt att 

övervaka/kontrollera då det har en påvisad effekt på vattnet (Evans et al., 1972). 

 

2.3. Områdesförhållanden 

Luleå flygplats ligger på Kallaxheden som till största delen består av genomsläppliga jordarter 

med medel- till finkorniga avlagringar som sand och silt.  

 

Området kring den södra oljefällan och tillhörande bräddningsdike har hög grundvattennivå.  

 

Större delen av bansystemets grundvattenflöde strömmar i riktning mot Lulkroksviken, se 

figur 1 (WSP Prövotidsutredning E, 2003). Grundvattendelaren består av en grusås (SGU, 

1996).  

 

Ca 75 % av flygplatsens dagvatten rinner ut i den södra oljefällan med tillhörande 

infiltrationsdike, detta avrinner från ca 45 ha (1 ha= 10.000m
2
) hårdgjord yta och ca 75 ha 

stråkytor (F21-flödemätning oljefällan, 2009). En stråkyta är det ”område som omger en 
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taxibana eller en bana avsett att reducera risken för skada på flygplan som oavsiktligt lämnar 

banan” (TSFS, 2010), stråkytan är täckt av gräs. 

 

2.4. Oljefällan och infiltrationsdiket 

År 1999 byggdes den södra oljefällan och tillhörande infiltrationsdiket, se figur 3. Oljefällans 

uppgift är att förhindra eventuellt spill eller läckage av olja från flygplatsområdet att rinna ut i 

recipienten Lulkroksviken (F21-flödemätning oljefällan, 2009).  

 

Infiltrationsdikets uppgift är att infiltrera och låta marken ”rena” dagvattnet istället för att som 

tidigare leda det i diken direkt till recipienten (F21-flödemätning oljefällan, 2009). Dess längd 

är 160 m och det har en 2 m bred botten på nivån +1,9 m.ö.h. Dikets kanter vid inloppet samt 

dykskärmens överkant, som skiljer oljefällan och infiltrationsdiket åt, ligger på +4,5 m.ö.h. 

Vid dikets slut ligger överkanten på +4,0 m.ö.h. Dikets totala volym är 2 784 m
3
 och har en 

maximal horisontell infiltrationsyta på 2 336 m
2
. Förutsatt att grundvattennivån ligger under 

dikets botten och att marken inte är tjälad har dikets infiltrationskapacitet uppskattats till 700 

m
3
 per timme (F21-flödemätning oljefällan, 2009). 

 

 

Figur 3. Området kring oljefällan, infiltrationsdiket, bräddningsdiket samt utloppet i 

Lulkroksviken i förhållande till flygplatsen.(Grundkarta från Fortifikationsverket, modifierad 

2011-03-14). 
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För att uppskatta den mängd dagvatten som når oljefällan och infiltrationsdiket via 

dagvattennätet, då flödesmätare vid inloppet till oljefällan saknas, har volymen uppskattats 

med hjälp av ekvation 1 nedan under ett nederbördstillfälle.  Antaget är att 90 % av 

nederbörden från de hårdgjorda ytorna och 10 % från stråkytorna blir avrinning (Svenskt 

Vatten, 2004) till dagvattennätet samt att 75 % av dagvattnet når det södra infiltrationsdiket.  

 

     75,0*1,0**9,0** sh APAPV      (1) 

  

V= förväntad volym vatten (m
3
)  

P = nederbördsmängd (m) 

Ah = avrinningsarea för hårdgjord yta (m
2
) 

As = avrinningsarea för stråkyta (m
2
) 

 

2.5. Bräddningsdiket och brunnen 

Bräddningsdiket byggdes under våren 2008 (placering se figur 3) sedan infiltrationsdiket 

konstaterats vara underdimensionerat. Infiltrationsdiket hade vid några tillfällen svämmat 

över och sediment spolades ut i området nedströms diket, varvid skogen runt omkring tog 

skada. I samband med långvariga och/eller intensiva regn och höga grundvattennivåer 

överstegs infiltrationskapaciteten i diket. Idag sker istället en bräddning av vattnet via 

bräddningsdiket (F21-flödemätning oljefällan, 2009).  

 

Bräddningsdiket är erosionsskyddat med stenkross. Djupet på diket varierar mellan 1,5 och 

2,0 m och det är 0,5 m brett i botten. Den nyanlagda delen av diket är ca 190 m och rinner 

ihop med ett äldre dike som mynnar ut i Lulkroksviken, se figur 2. Där bräddningsdiket rinner 

ihop med det äldre diket finns även ett utlopp för bräddspillvatten från flottiljområdet. 

 

I samband med att bräddningsdiket byggdes sattes en betongbrunn vid inloppet till 

bräddningsdiket från infiltrationsdiket (F21-flödemätning oljefällan, 2009), se bild 1. Brunnen 

sattes dit för att installera en flödesmätare. Flödesmätaren registrerar när och hur mycket 

vatten som bräddas över vid varje tillfälle. Brunnen har galleröppningar som är 720x900 mm 

för in- och utlopp av vattnet samt en innerdiameter på 1600 mm. Botten på brunnen är av 

betong och genom en låsbar lucka på toppen går det att klättra ner i den. Se bilaga 6 för fler 

bilder. 
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Bild 1. Utloppet från brunnen mot bräddningsdiket. 

2.6. Överfall och flödesmätare 

I mitten av brunnen sitter ett skarpkantat rektangulärt överfall. På 360 mm avstånd från 

betongväggen sitter en tryckgivare för registrering av vattennivån ovan överfallet. 

Programvaran till tryckgivaren räknar sedan om vattennivån till ett flöde. Överfallet är av 

rostfri plåt och fäst i botten och sidorna av brunnen vid den bredaste delen, se bild 2. 

Vattenstrålen över överfallet är luftad. 

 

 

Bild 2. Överfallet sett ovanifrån vid examensarbetets start. Vattenstrålen över överfallet är 

luftad. Tryckgivaren sitter 360 mm in från brunnskanten på överfallet. 

Tryckgivare 
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Vid kontroll av överfallet under våren 2010 visar det sig att det inte var horisontellt och vid 

mindre flöden bräddar vattnet endast över på den sidan som tryckgivaren sitter på. Vid stora 

flöden är vattennivån högre i mitten på grund av turbulens. Den 12 juli 2010 byggdes 

överfallet om. Plåtskärmar sattes upp vid inloppet på brunnsgallrets insida och fram till 

överfallet, strömfåran är nu istället 720 mm, se bild 3. När skärmarna sattes upp flyttades 

tryckgivaren till mitten av överfallet. Se bilaga 6 för fler bilder. 

 

 

Bild 3. Omgjort överfall efter den 12 juli 2010, sett från nedströmssidan. Tryckgivaren sitter i 

mitten på överfallet. 

 

Bräddnivån är mätt med en tryckgivare, VeALogg-T, från Norconsult AB. Tryckgivaren är 

via ett modem kopplat till en internetsida, VeAinfo, som beräknar flödet. Uppdateringar sker 

var tredje timme av bräddflöde, nivå och temperatur. 

 

Mätöverfallet är rektangulärt och flödet beräknas med hjälp av Polenis formel (ekvation 2) 

(Persson, 1984) där γ fås ur ekvation 3: 

2
3

2
3

2
hgbQ     (2) 










b

h

5
162,0  (3) 

 

Q= flöde (m
3
/s) 

γ= koefficient (0,60- 0,65) 

g= 9,81m/s
2
 

bföre= överfallets bredd före ombyggnad= 1,6 m 

befter= överfallets bredd före ombyggnad= 0,72 m 

h= vattnets höjd ovan överfallet (m) 

 

Tryckgivare 
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2.7. Bräddflöde 

Vattennivån ovan överfallet är under hela provtagningsperioden april till och med oktober 

mätt med tryckgivaren från Norconsult monterad på överfallet. Under oktober är vattennivån 

även mätt med tryckgivaren från ISCO, som sitter monterad i vattenströmmen i brunnen 

uppströms överfallet. Under april till och med september har även vattennivån mätts manuellt 

med en tumstock direkt på överfallet.  

 

För kontroll av tryckgivaren från Norconsult har uppskattningar utförts för att se hur mycket 

flödet påverkas om man skulle dra bort eller lägga till en centimeter från den nivå 

tryckgivaren är placerad på. Det uppmätta bräddflödet för oktober jämförs mellan de två 

tryckgivarna som sitter i brunnen. Tryckgivaren från Norconsult har även jämförts med den 

manuella mätningen. Resultaten är jämförda mellan varandra för att kvalitetssäkra flödet. 

 

2.8. Provtagning av bräddvatten 

Provtagningen har skett manuellt under mätperioden april till och med september och med en 

automatisk provtagare, ISCO 6712FR, i oktober. Provtagning har skett när vatten har bräddat 

över mätöverfallet i brunnen. Samtliga prover är analyserade av det ackrediterade laboratoriet 

ALS Scandinavia AB. Bräddvattenflödet mellan 22-28 juli samt den 31 oktober är inte 

provtagen. Se bilaga 7 för provtagningsprotokoll. 

 

Konduktiviteten och pH och mäts vid samtliga provtagningar. pH är ett mått på surheten, det 

vill säga koncentrationen vätejoner (H
+
) i en lösning. Biologisk rening fungerar bäst vid pH 7-

8 (Svenskt Vatten, 2009). Konduktivitet är ett mått på vattnets salthalt. I sötvatten är 

ledningsförmågan ofta under 100 mS/m. Hög ledningsförmåga i sötvatten tyder på utsläpp av 

föroreningar, näringsrikedom och påverkan av salt (Svenskt Vatten, 2009).  

 

2.8.1. Manuell provtagning 

De manuella proverna tas i flaskor tillhandahållna från ALS Scandinavia AB. Provflaskan 

förs ned med 45° lutning och talkfria handskar används för att förhindra kontaminering av 

provet.  

 

Vid varje provtagning registreras pH, konduktivitet, vattentemperatur, lufttemperatur samt 

vattennivå ovan överfallet. Vattentemperatur, pH och konduktivitet tas med hjälp av 

handburna små provtagare, av typ Hanna instruments (pH och vattentemperatur: HI98128, 

konduktivitet och vattentemperatur: HI98312) som kalibreras en gång i månaden. Vattennivån 

ovan överfallet mäts manuellt med hjälp av en tumstock för att jämföra mot tryckgivarens 

nivå. Tryckgivaren sitter 3 cm uppströms i vattenströmmen. Vid överfallet bryts den vågräta 

vattenströmmen och vattnet bildar en båge ner till brunnsbotten efter överfallet. 



 

 12 

2.8.2. Automatisk provtagning 

Under oktober månad togs prover med den automatiska provtagaren. Provet sugs då upp i en 

slang som sitter monterad nedströms överfallet i brunnen. Proverna är tagna flödesstyrt var 

100 m
3
 vatten som passerar överfallet och samlas upp i glasflaskor i ett kylskåp anslutet till 

provtagaren. I brunnen sitter även en sond för mätning av pH, konduktivitet samt 

vattentemperatur. Mätvärdena registreras en gång per minut. 

 

Provtagaren är kompletterad med en ny tryckgivare, 720 Submerged Probe Module, så att 

proverna kan tas flödesproportionellt. Tryckgivaren sitter i botten på brunnen mellan inloppet 

och överfallet. Flödet registreras i provtagaren och provtagaren tar prover efter inställd mängd 

vatten som passerar.  

 

Med en bärbar dator kan datavärdena från provtagaren laddas över via ett program, Flowlink, 

för lagring och redovisning. 

 

2.9. Grundvattennivåmätningar 

Under provtagningsperioden gjordes grundvattennivåmätningar cirka en gång per månad i nio 

grundvattenrör runt infiltrationsdiket för att kontrollera grundvattennivån i förhållande till 

infiltrationsdikets botten. Se bilaga 5 för placering av grundvattenrören. 

 

2.10. Analyser 

Provtagningen är gjord efter tre program: bas-, tilläggs- och screeningprogrammet, se tabell 1. 

Tabell 2 visar mer specifikt när, vad och hur många gånger provtagningen är gjord för 

sammanställningen av proverna. För fullständig redovisning av vilka ämnen som är 

analyserade i varje program se bilaga 2. 

 

2.10.1. Basprogrammet 

Basprogrammet användes främst för att bevaka vattenkvaliteten regelbundet. 

Basprovtagningar har gjorts vid samtliga tillfällen när vatten bräddat över överfallet. Under 

vårfloden i april togs prover för totalkväve, totalfosfor och suspenderat material som 

tidsstyrda samlingsprov för de två första dygnen (D1 och D2) sedan som samlingsprov för de 

följande fyra dygnen upprepat två gånger (F1 och F2).  

 

För månadsmedelvärde (M1-M5), maj till och med september, togs stickprover på totalkväve 

och totalfosfor i 100/125 ml flaskor som sedan frystes ned direkt efter provtagningstillfället. 

Proverna tinades upp i slutet på månaden för att sammanställas till ett samlingsprov på 250 

ml.  
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Suspenderat material för månaderna maj till och med oktober (M1-M3, M5 och M6) har tagits 

som ett stickprov vid ett tillfälle under månaden, med undantag för augusti (M4). Proverna tas 

som stickprov eftersom dessa prover inte kan sparas, utan de måste lämnas in för analys inom 

de närmaste dygnen från provtagningstillfället. 

 

2.10.2. Tilläggsprogrammet 

Tilläggsprogrammet tas för att få en större förståelse för vattenkemin, näringsämnens 

speciering och för hur mycket av utsläppen som sker i partikulär form. Vid tre tillfällen har 

tilläggsprogrammet tagits, samtliga prover är tagna som stickprover. Första provet är taget 

den 6 maj i infiltrationsdiket. Vid de två andra tillfällena är proverna tagna i flödande vatten i 

brunnen, 1 juli samt 15 september.  

 

I tilläggsprogrammet ingår V3B samt DV3, se bilaga 2 för vilka ämnen som analyserats. V3B 

provtagningsprogram analyserar grundämnen i förorenat vatten med uppslutning (partiklarna i 

vattnet löses upp med syra och är med i analysen) är ackrediterat för miljövatten 

(Analyspaket, 2010). DV3 är en analys av dricksvatten (nivå 3 enligt SLVPS 1993:35) 

(Analyspaket, 2010). Grundämnena i DV3 är analyserade med V2:s metod, se 

screeningprogrammet. 

 

2.10.3. Screeningprogrammet 

Vid två tillfällen har screeningprogrammet genomförts för att identifiera potentiella 

föroreningar. Det första provet togs 17 mars då diket var bottenfruset. Snön grävdes bort och 

hål borrades med en manuell borr. Isen från hålet samlades upp i glasburkar med glaslock och 

smältes i rumstemperatur.  

 

Andra provtagningstillfället var den 6 maj i infiltrationsdiket, då togs provet ut mot mitten på 

infiltrationsdiket i nivå med bräddningsdikets inlopp. Prov på PFOS togs även i flödande 

vatten i brunnen 15 september för att se om värdena från våren hade förändrats något.  

 

I Screeningprogrammet analyseras Envipack, V2 samt PFOS, se bilaga 2 för vilka ämnen som 

analyserats. I Envipack analyseras grundämnen samt olika oljeföroreningar, exempelvis 

koppar, alifater och PAH:er. V2 är analys av grundämnen i naturliga sötvatten utan 

uppslutning (partiklarna i vattnet löses ej upp och är därmed inte med i analysen) och 

ackrediterat för miljö- och dricksvatten (Analyspaket, 2010). 
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Tabell 1. Översikt över tidpunkter för de olika provtagningarna under år 2010. 

 2010   Bas Tillägg Screening 

Mars** S1     X 

April** D1 X     

  D2 X     

  F1 X     

  F2 X     

Maj S2     X 

  M1 X X   

Juni M2 X     

Juli M3 X X   

Augusti* M4 X     

September** M5 X X   

Oktober M6 X   
*Inget prov på suspenderat material 

**PFOS prov har tagits 

 

S= stickprov i infiltrationsdiket 

D= samlingsprov under ett dygn i brunnen 

F= samlingsprov under fyra dygn i brunnen 

M= samlingsprov under en månad i brunnen 

 

Tabell 2. Detaljer för de olika typerna av provtagning. Exempel ”B1”=ett basprov under 

dygnet, ”B2”= två basprov under dygnet. 

  Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. 

Antal prov-

tagnings-

tillfällen 1 24 4 3 4 2 6 3 

Datum och 

typ av  

prov-

tagning 

 

 

17/3-Sc1 14/4-B2 1/5-B2 4/6-B1 1/7-B2+T1 5/8-B1 15/9-B2+T1 20/10-B1 

 15/4-B3 6/5-T1+Sc1 20/6-B2 29/7-B1 8/8-B1 16/9-B1 28/10-B2 

 16/4-B3 25/5-B1  30/7-B1  18/9-B1  

 17/4-B3     19/9-B1  

 18/4-B3     23/9-B1  

 19/4-B2       

 22/4-B3       

   23/4-B1       

  25/4-B2       

   26/4-B1       

   27/4-B1       

*1-3 = antal tillfällen provet är taget under dagen. 

 

B= bas: N-tot, P-tot, Suspenderat material 

T= tillägg: V3B, DV3, med tillägg för Sb och alkalinitet 

Sc= screening: Envipack, V2, PFOS 

 

Analyssvaren från ALS fås med en mätosäkerhet. ”Mätosäkerheten anges som ett intervall (2 

ggr standardavvikelsen) inom vilket det "sanna" värdet med stor (ca 95 %) sannolikhet ligger 
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(t ex 5.2 ± 0.4 µg/l). När detta intervall beräknas måste alla osäkerhetsbidrag av betydelse tas 

med (till exempel instrumentvariationer, osäkerhet hos vågar och mätkärl, felmarginal hos 

kalibreringsstandarder etc.)” (Kvalitet, 2011). 

 

Det finns även en lägsta halt för vad som går att analysera, kallat rapporteringsgräns (3 ggr 

standardavvikelsen). Analyssvar under den nivån rapporteras <. ”Rapporteringsgränsen är för 

ALS Scandinavias analyser normalt bestämd som kvantifieringsgräns. Avsikten är att alla 

rapporterade haltvärden skall kunna behandlas som kvantitativa och inte ha alltför stor 

osäkerhet. Detta är i linje med ackrediteringsmyndighetens (SWEDAC) synsätt.” (Kvalitet, 

2011). 

 

2.11. Beräkningar av bräddade ämnesmängder 

Beräkningarna på passerade mängder totalkväve och totalfosfor baseras på dygns- och 

månadsmedelvärdeshalten av ämnena och på den vattenvolym som uppskattats passera under 

månaden, se ekvation 4 nedan. Beräkningarna är även gjorda efter felmarginalen 10 % 

(uppskattat av Anders Sellgren, professor i Vattenteknik, LTU, 2010-05-05) på bräddflödet 

samt analyssvarens mätosäkerhet för att få största och minsta möjliga värde på mängderna av 

ämnena som släpps ut. De icke provtagna bräddningarna mellan 22-28 juli är med i 

beräkningen då månadsmedelvärdeshalten antagits vara representativ även för denna period.  

 

cQm     (4) 

 

m = totala mängden av ämnet (kg/månad) 

Q = vatten flödet volym som bräddat (m
3
/månad

 
) 

c = koncentrationen av ämnet (kg/m
3
) 

 

I oktober bräddade vattenflödet från diket vid tre tillfällen men endast de två första 

bräddningarna är provtagna. Månadsmedelvärdeshalten är därför beräknat utan den sista 

bräddningen. 

 

Även mängden antimon, kadmium, koppar och zink har beräknats. Beräkningarna är gjorda 

för den dag stickprovet är taget med den dagens bräddflöde samt totala brädflödet för den 

månaden. Beräkningen på månaden blir osäker då koncentrationen endast är från stickprovet 

för en dag. Bly och krom har inte beräknats då koncentrationerna låg under 

rapporteringsgränsen vid provtagningarna. Beräkningarna har utförts för att få en uppfattning 

om massan av de ämnen som bräddas till recipienten. 

 

2.12. Schablonhalter och gränsvärden 

För att få ett begrepp om halterna av de olika ämnena som passerar bräddningsdiket listas 

nedan olika schablon- och gränsvärden.  
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Inom en flygflottilj finns det olika typer av områden som är jämförbara med industri, trafik 

och bostadsområden, men verksamheten som helhet avviker från de generella områdena 

(Sycon, 2001). Sycon har därför tagit fram schablonvärden (se tabell 3) som representerar 

föroreningar i dagvattnet vid flygflottiljer och jämförs med trafik samt industriområden. 

Specifikt för en flygflottilj förutom den intensiva flygtrafiken är den verksamhet som bedrivs 

på klargöringsplattor, rull- och taxibanor (Sycon, 2001). 

 
Tabell 3. Schablonvärden för flygplatser mot schablonvärden för trafik och industri. 

 

Bansystem 

(flygflottiljer)  

Trafik  

(VAV)* 

Övriga ytor  

(flygflottiljer) 

Industri  

(VAV)* 

 Schablonvärden Schablonvärden Schablonvärden  Schablonvärden 

Totalkväve 

(mg/l) 3,5-70 1,5-2,5 1,3-26 1,5-2,5 

Totalfosfor 

(mg/l) 0,01-0,5 0,2-0,4 0,02-0,7 0,2-0,6 

Bly  

(µg/l) 0,5-5 50-120 1-20 30-100 

Zink  

(µg/l) 5-60 110-300 10-210 225-460 

Koppar  

(µg/l) 2-27 30-80 3-46 35-150 

Kadmium  

(µg/l) 0,04-1,9       
*Schablonvärden för medelhalter under sommarhalvåret enligt VAV-rapport VA-forsk 1994-11, Dagvattnets 

sammansättning. 

 

I Naturvårdsverkets rapport 4913 ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och 

vattendrag”, är totalkväve och totalfosfor (tabell 4) samt metaller (tabell 5) indelat i fem 

föroreningsklasser. Dessa beskrivs närmare i själva rapporten. Denna rapport ersattes år 2008 

av Naturvårdsverkets ”Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och 

vatten i övergångszon” handbok 2007:4, men används ändå i denna examensrapport för att få 

en uppfattning av föroreningssituationen i bräddvattnet. 

 

Tabell 4. Tillståndsbedömning för totalkväve och totalfosfor i sjöar i (µg/l) (halt maj-oktober) 

enligt rapport 4913. 

Klass Benämning Totalkväve  Totalfosfor 

1 Låga halter ≤ 300 ≤ 12,5 

2 Måttligt höga 

halter 

300-625 12,5-25 

3 Höga halter 625-1250 25-50 

4 Mycket höga 

halter 

1250-5000 50-100 

5 Extremt höga 

halter 

> 5000 > 100 
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Tabell 5. Tillståndsbedömning för metaller i vatten i (µg/l) enligt rapport 4913. 

Klass Benämning Cu Zn Cd Pb Cr Ni As 

1 Mycket låga 

halter 

≤0,5 ≤5 ≤0,01 ≤0,2 ≤0,3 ≤0,7 ≤0,4 

2 Låga halter 0,5-3 5-20 0,01-0,1 0,2-1 0,3-5 0,7-15 0,4-5 

3 Måttligt höga 

halter 

3-9 20-60 0,1-0,3 1-3 5-15 15-45 5-15 

4 Höga halter 9-45 60-

300 

0,3-1,5 3-15 15-75 45-

225 

15-75 

5 Mycket höga 

halter 

>45 >300 >1,5 >15 >75 >225 >75 

 

I Naturvårdsverkets rapport 5799 finns det provisoriska gränsvärden för PFOS i dricksvatten. 

Dessa ligger mellan 350-1000 ng/l. 
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3. Resultat 
Nedan beskrivs resultatet av vattennivåmätningarna, bräddflödet samt analyserna av 

vattenproverna. Sist finns beräkningar på mängder ämnen som passerat bräddningsdiket ut i 

recipienten. Provtagningsmetoder och rapporteringsgränser finns beskrivna i bilaga 2. 

Gränsvärden finns redovisade vid respektive ämne. 

 

3.1. Vattennivå 

Vattennivåregistreringarna jämförs mellan manuella mätningar och tryckgivaren från 

Norconsults automatiska mätningar. I snitt skiljer det ca 2 cm i nivå mellan mätmetoderna, se 

diagram 1. 

 

 

Diagram 1. Vattennivåmätning vid överfallet, manuellt och automatiskt med tryckgivaren från 

Norconsult. 

 

3.2. Dagbok- bräddvattenflöde och nederbörd 

Vid examensarbetets start i mitten på mars var brunnen helt igensnöad och infiltrationsdiket 

var bottenfruset. I slutet på mars började snön tina upp kring brunnen och i infiltrationsdiket. 

Den 11 april loggade flödesprovtagaren ett första bräddflöde, men vid platsbesök visade det 

sig att brunnen var vattenfylld men utan flöde. Fram till och med förmiddagen den 13 april 

loggades ett ökande flöde tills vatten bröt igenom snön och brunnen tömdes på det uppdämda 

smältvattnet. Se bilaga 8 för fullständig sammanställning av flödesloggningen.  

 

Under den tid provtagningen pågick (april till och med oktober) har det bräddat över minst två 
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regn. Se bilaga 7 för diagram på flödet för varje månad. Nederbördsstatistik är hämtad från 

F21s vädertjänst. Samtlig bräddningsstatistik är från VeAinfo. 

 

April: Från förmiddagen den 13 april till och med natten mot 19 april kom flödet med jämna 

toppar med ett större flöde framåt eftermiddagen/kvällen. Dessa toppar kommer av att solen 

värmt upp omgivande snö som smält och rinner via dagvattensystemet till infiltrationsdiket 

och vidare ut i bräddningsdiket. Verkligt registrerat bräddflöde visas i diagram 2. Under 

vårfloden (april) föll det totalt 6,6 mm nederbörd och den föll under den första delen av 

vårfloden. 

 

 

Diagram 2. Verkligt bräddflöde under första delen av vårfloden. 

 

Från förmiddagen den 22 april till och med eftermiddagen den 24 april registrerade 

tryckgivaren inga värden, men vid platsbesök konstaterades det att det hade flödat bräddvatten 

på eftermiddagen den 22 april. För att uppskatta flödet dessa två dygn, då det konstaterats att 

det flödade men inte registrerades, dubblas flödet under perioden 21-25 april. Flödet 

uppskattades alltså till 2 044 m
3
 istället för det registrerade 1 022 m

3
, se bilaga 8. 

 

Tidigt på morgonen den 29 april registrerades ett orealistiskt högt bräddflöde. Bräddflödet 

skulle motsvara en nivå på över tre meter ovan överfallet i brunnen. Vid platsbesök vid 

klockan 9.00 på förmiddagen var det inget vatten i brunnen, och lågt vattenstånd i 

infiltrationsdiket.  

 

Maj: Under maj månad regnade det lite, bräddning skedde endast två gånger under hela 

månaden. Vid första bräddningen den 1 maj bräddade 2 365 m
3
 vatten och den 25 maj endast 

8 m
3
. Under det första dygnet i maj föll det totalt 12 mm nederbörd. Under 24 timmar mellan 

den 24-25 maj föll det 14,3 mm. Skillnaden mellan den olika mängden vatten som här bräddat 

över borde beror på grundvatten- och vattennivån i infiltrationsdiket vid tiden för 

nederbörden. Mellan den 25 april (då sista bräddningen av vårfloden ägde rum) och den 1 maj 
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när första bräddningen till följd av nederbörd skedde, har det endast fallit 1,9 mm nederbörd 

under sex dygn. Dygnsmedeltemperaturen låg på 2,3 ˚C, och fem av sex nätter hade en 

temperatur på under noll grader. Mellan bräddningen den 1 maj och den 25 maj, vilket är 23 

hela dygn föll det totalt 3,4 mm nederbörd utspritt på sex tillfällen och med en 

dygnsmedeltemperatur på 9,3 ˚C. 

 

Juni: Under juni bräddade det vid två tillfällen. Bräddningen den 3-4 juni resulterade i 1 997 

m
3
 vatten. Då kom det totalt 14,2 mm nederbörd mellan klockan 13.00 den 3 juni till och med 

klockan 13.00 den 4 juni. Mellan klockan 19.00 den 18 juni och klockan 7.00 den 21 juni föll 

det totalt 35,1 mm nederbörd. Detta resulterade i en bräddning mellan kvällen den 19 juni och 

natten till den 21 juni på 8 757 m
3
 vatten med tre större toppar. Den 20 juni kom det största 

bräddflödet på 474 l/s vilket motsvarar en nivå ovanför överfallet på 0,295 m. Mellan de två 

bräddningstillfällena i juni föll det totalt 1,8 mm nederbörd vid två olika tillfällen. 

 

Juli: I juli bräddade det vid sju tillfällen. Två bräddningar skedde innan överfallet byggdes 

om den 12 juli, den 1 juli respektive den 5 juli. Den 1 juli bräddade det över 2 261 m
3
, efter 

13,6 mm nederbörd under dygnet 30 juni till och med den 1 juli. Den 5 juli bräddade det över 

115 m
3
 vatten. Mellan klockan 13.00 den 4 juli och klockan 19.00 den 5 juli föll det totalt 4,1 

mm nederbörd. Mellan den 5 juli och den 20 juli föll det totalt 7,3 mm nederbörd vid sex 

tillfällen. Den 22 juli kom första av fem bräddningar efter att överfallet byggts om. Från och 

med klockan 19.00 den 20 juli fram till klockan 7.00 den 23 juli föll det totalt 19,7 mm 

nederbörd. Detta resulterade i en bräddning med två toppar på totalt 1 434 m
3
. Den 25 juli föll 

5,9 mm nederbörd vilket resulterade i en bräddning mellan den 25-26 juli på 1 054 m
3
. Mellan 

26-27 juli föll det 17 mm nederbörd. Detta gav 3 681 m
3
 bräddvatten. Den 29 juli bräddade 

det över 797 m
3
 vatten och den 30 juli 2 176 m

3
 vatten. Mellan den 29-30 juli föll det 14,8 

mm nederbörd. Den 29 juli hade det största flödet.  Då bräddade det över med 373 l/s vilket 

motsvarar en nivå på 0,405 m ovanför överfallet.  

 

Augusti: I augusti bräddade det över vid två tillfällen i början på månaden. Vid bräddningen 

som höll på i drygt ett dygn den 5 augusti bräddade det över 7 271 m
3
 vatten efter att det fallet 

24,4 mm nederbörd under ett dygn. Från och med eftermiddagen den 8 augusti till och med 

natten den 9 augusti bräddade det över 1 251 m
3
. fram till och med klockan 19.00 den 8 

augusti hade det regnat 6,6 mm under 12 timmar. Det regnade flera gånger under slutet på 

augusti, totalt 16, 2 mm nederbörd föll, men det bräddade inte över någon mer gång. 

 

September: Under september månad regnade det vid flertalet tillfällen och bräddning har 

skett vid dem olika tillfällen. Samtliga regntillfällen utom det på 0,1 mm den 1 september har 

bräddat över under september. Bräddningen under ett dygn 12-13 september resulterade i 

1 116 m
3
 bräddvatten efter 7,4 mm nederbörd. Mellan klockan 19.00 den 14 september och 

klockan 7.00 den 16 september kom det 14,4 mm. Vilket resulterade i bräddning mellan 

morgonen den 15 september och kvällen den 16 september med två toppar på totalt 3 150 m
3
. 

Från den 18 september till och med natten till den 20 september bräddade det över 5 101 m
3
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på totalt tre toppar. Under denna period kom det en nederbörd på 21,3 mm. Den 22 september 

bräddade det över 225 m
3
 under natten efter nederbörd på 2,2 mm. Under dygnet den 23 

september bräddade det över 2 367 m
3
. Detta kom efter totalt 10,7 mm nederbörd på ett dygn. 

 

Oktober: I oktober bräddade det vid tre tillfällen. Den 20 oktober bräddade det över 1 314 m
3
 

efter 11,9 mm nederbörd under ett dygn. Från midnatt till midnatt den 28 oktober bräddade 

det över 2 352 m
3
 vatten. Då hade det kommit 14,7 mm nederbörd under ett dygn. Den 30-31 

oktober bräddade det över 765 m
3
 vatten efter ett regn på 3,7 mm. Under månaden regnade 

det vid sju tillfällen utan bräddning totalt 8,4 mm. 

 

Totalt har det under provtagningsperioden bräddat 70 986 m
3
, se tabell 6 för det totala 

bräddflödet samt bräddflöde per månad. Se bilaga 8 för diagram för varje månad. 

 

Tabell 6. Volymen vatten som bräddat varje månad i m
3
 samt totala volymen vatten som 

bräddat under hela provtagningsperioden enlig justerade värden från tryckgivaren från 

Norconsult.  

 2010 m3 

Januari 0 

Februari 0 

Mars 0 

April 21434 

Maj 2365 

Juni 10754 

Juli 11519 

Augusti 8523 

September  11960 

Oktober  4431 

November  - 

December  - 

Summa 70986 

 

I oktober var även tryckgivaren från ISCO inkopplad och mätte ett nivåer från och med 

klockan 10:12 på morgonen den 20 oktober till och med oktober slut. Under den här perioden 

mätte tryckgivaren från ISCO totalt 3 074 m
3
 medan tryckgivaren från Norconsult mätte 3 

424 m
3
. Vilket ger att tryckgivaren från ISCO genererar 10 % mindre bräddvattenflöde än 

tryckgivaren från Norconsult.  

 

Tabell 7 nedan visar en jämförelse mellan bräddflödet för de två olika tryckgivarna ISCO och 

Norconsult under bräddningen i oktober. Värdet i tabellen betyder sammanlagt bräddflöde 

under tolv timmar före det datum och tid som visas i tabellen. Sista kolumnen visar kvoten i 

bräddflöde mellan tryckgivarna. 

 

 

 

 



 

 22 

Tabell 7. Jämförelse mellan de två automatiska tryckgivarnas bräddflöde samt kvoten mellan 

tryckgivarna. 

  ISCO Norconsult Norconsult/ISCO 

Datum Tid m3 m3  

2010-10-21 7.00 25 58 2,32 

2010-10-27 19.00 279 0  

2010-10-28 7.00 1354 1637 1,21 

2010-10-28 19.00 328 520 1,59 

2010-10-31 7.00 404 560 1,39 

2010-10-31 19.00 34 68 2,00 

 

3.3. Ureaspridning 

Tabell 8 visar hur mycket urea samt resulterande mängd totalkväve (urea består av 46 % 

totalkväve) som spridits säsongen 2009/2010 (okt till april) samt under oktober 2010.  

 

Tabell 8. Spridd mängd urea under 2009 och 2010 samt mängden resulterande totalkväve. 

  UREA Totalkväve 

    kg kg 

2009 okt-dec 134200 61730 

2010 jan-april 10800 4970 

2009/2010 totalt 145000 66700 

2010 oktober 11000 5060 

 

3.4. Totalkväve 

Totalkvävehalten i vattnet minskar från 36 ±11 mg/l i vårflodens början i april till 21 ±6 mg/l 

i slutet av vårfloden (D1, D2, F1 och F2). De fem månadsedelvärdeshalter (M1-M5) visar på 

en sänkning av totalkvävehalten från 15 ± 4,5 mg/l till 0,64 ± 0,19 mg/l. Månadsmedelvärdet 

för oktober (M6) har en halt av 93 ± 28 mg/l. Se diagram 3 för totalkvävehalten under 

provtagningsperioden. I oktober har återigen urea släppts ut på bansystemet. För fullständiga 

analysresultat se bilaga 1. 
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Diagram 3. Totalkväve under provtagningsperioden för uppmätta tidpunkter. Punkterna på 

kurvan visar det datum som provet är inlämnat för analys. (Punkterna representerar ett 

medelvärde för tiden från föregående mättillfälle, utom två första punkterna som är ett 

medelvärde för ett dygn under vårfloden). Rapporteringsgräns <0,1 mg/l. 

 

Månadsmedelvärdeshalt för april är 27,5 mg/l. Maj till och med september har en total 

medelvärdeshalt på 5,2 mg/l, vilket resulterar i klass 5 ur tabell 4. Tabell 4 sträcker sig 

egentligen mellan maj till och med oktober. Om oktober är beräknat i medelvärdeshalten 

ligger halten på 19,8 mg/l. Vilket också resulterar i klass 5. Sammanställningen av antal 

prover ses i tabell 2.  

 

Totalkvävehalterna ligger inom schablonvärdena för bansystem och övriga ytor enligt tabell 

3. Vilket visar att den halt som kommer i dagvattnet finns att förvänta sig enligt Sycons 

bedömning. 

 

3.5. Totalfosfor 

Totalfosfor varierar från 0,021 ±0,004 mg/l till 0,031 ±0,006 mg/l under vårfloden i april samt 

under maj månad (D1, D2, F1, F2 och M1). Månadsproverna mellan juni och oktober (M2-

M6) visar på ett lägre och stabilare värde än april och majs provresultat, där resultaten 

varierar från att vara under rapporteringsgränsen på 0,010 ±0,002 mg/l upp till 0,018 ±0,004 

mg/l, se diagram 4. För fullständiga analysresultat se bilaga 1. 
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Diagram 4. Totalfosfor under provtagningsperioden för uppmätta punkter. Punkterna på 

kurvan visar det datum som provet är inlämnat för analys. (Punkterna representerar ett 

medelvärde för tiden från föregående mättillfälle, utom två första punkterna som är ett 

medelvärde för ett dygn under vårfloden). Rapporteringsgräns <0,01 mg/l. 

 

Månadsmedelvärdeshalt för april är 0,026 mg/l. Maj till och med oktober har en total 

medelvärdeshalt på 0,016 mg/l, vilket resulterar i klass 1 ur tabell 4. Sammanställningen av 

antal prover ses i tabell 2.  

 

Totalfosforhalterna ligger inom schablonvärdena för bansystem och övriga ytor enligt tabell 

3. Vilket visar att den halt som kommer i dagvattnet finns att förvänta sig enligt Sycons 

bedömning. 
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3.6. Suspenderat material 

Suspenderat material pendlar mellan 1,9- 8,2 mg/l under hela provtagningen, förutom provet 

taget 30 juli som ligger på 27 mg/l, se diagram 5.  
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Diagram 5. Suspenderat material under provtagningsperioden. 

 

3.7. Grundämnesanalys 

3.7.1 Analyspaket V3B 

För fullständiga analysresultat av V3B se sammanställningen i bilaga 1. 

 

I diagram 6 är koncentrationerna av kalcium, järn, kalium, mangan och natrium redovisade. 

Natriumhalten låg i maj på 0,67 mg/l och vid de två andra provtagningstillfällena under 

rapporteringsgränsen på 0,60 mg/l. Järnhalten var relativt likvärdig vid de tre 

provtagningstillfällena under perioden och låg mellan 0,17- 0,20 mg/l. Magnesiumhalten 

varierade också lite, och låg mellan 0,24- 0,33 mg/l. Kalcium ökade från 3,73 mg/l i maj till 

4,23 mg/l i september. Kalium minskade från 1,29 mg/l i maj till 0,82 mg/l i september. 
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Diagram 6. Uppmätta grundämneskoncentrationer med mätosäkerhet för de tre mättillfällena 

år 2010; 6 maj, 1 juli och 15 september.  För natrium, ligger de värden som redovisas utan 

mätosäkerhet under rapporteringsgränsen.   

 

Aluminium minskade från 151 µg/l i maj till värden under rapporteringsgränsen på 50 µg/l i 

september. Kopparvärdena varierar mycket lite mellan provtagningarna, 10,0- 11,0 µg/l. 

Manganhalterna varierar mellan 7,8- 28,7µg/l med det högsta värdet 1 juli. Zinkhalterna 

varierar mellan 28,2- 41,8 µg/l med en svart ökande trend, se diagram 7. 
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Diagram 7. Uppmätta grundämneskoncentrationer med mätosäkerheter.  För aluminium 

ligger det värde som redovisas utan mätosäkerhet under rapporteringsgränsen.   
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De i diagram 8 redovisade koncentrationerna av arsenik (<1 µg/l), krom (<0,9 µg/l), 

kvicksilver (<0,02 µg/l) och bly (<0,6 µg/l) är under rapporteringsgränsen vid samtliga 

provtagningar. Kadmiumkoncentrationerna (<0,05 µg/l) ligger under rapporteringsgränsen vid 

provtagningarna i maj och juli men i september har koncentrationen höjts till 0,0704 µg/l. 

Kobolt minskar från 0,324 µg/l till värden under rapporteringsgränsen <0,2 µg/l vid den sista 

mätningen. Nickelkoncentrationen ökar från 0,838 µg/l i maj till 1,24 µg/l i september. 

Antimonkoncentrationen ökar under provtagningsperioden från 0,337 µg/l i maj till 0,414 µg/l 

i juli. Barium varierar mellan 3,67- 5,14 µg/l under provtagningsperioden. 
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Diagram 8. Uppmätta grundämneskoncentrationer med mätosäkerheter.  De värden som 

redovisas utan mätosäkerhet låg under rapporteringsgränsen.   

 

I tabell 9 nedan visas en sammanställning av vilka föroreningsklasser de metaller som 

analyserats hamnat i (klassindelning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder tabell 5). 
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Tabell 9. Provtagna metallers föroreningsklass enligt Naturvårdsverket efter analys med V3B. 

Metall Klass Kommentar 

Arsenik ≤2 As har varit under rapporteringsgränsen på <1 µg/l vid 

analys, detta medför ett osäkert analyssvar. 

Bly ≤2 Pb har varit under rapporteringsgränsen på <0,6 µg/l vid 

analys, detta medför ett osäkert analyssvar. 

Kadmium ≤2 (3) Cd har varit under rapporteringsgränsen på <0,05 µg/l 

och 0,0704 ± 0,0342 µg/l vid analys. Cd är i första provet 

ett osäkert analyssvar och andra provet sträcker det sig 

med mätosäkerheten över till klass 3. 

Koppar (3) 4 Cu ligger mellan 9,97 ± 2,05 µg/l och 11,6 ± 2,2 µg/l vid 

analys. Med mätosäkerheten kan klassen bli 3. 

Krom ≤2 Cr har varit under rapporteringsgränsen på <0,9 µg/l vid 

analys, detta medför ett osäkert analyssvar. 

Nickel (1) 2 Ni ligger mellan 0,838 ± 0,43 µg/l och 1,24 ± 0,44 µg/l 

vid analys. Med mätosäkerheten kan klassen bli 1. 

Zink 3 Zn ligger mellan 28,2 ± 6,2 µg/l och 41,8 ± 8,1 µg/l vid 

analys.  

*≤ framför klassen visar att analyssvaret ligger under rapporteringsgränsen och därför kan klassningen vara max 

2. 

** (x) parentesen kring klassen visar att med mätosäkerheten kan klassningen bli ett steg lägre eller högre. 

 

Bly, zink, koppar och kadmium ligger inom ramen för schablonvärdena i tabell 3. Dessa 

koncentrationer kan därför förväntas släppas ut i dagvatten från flygplatser. 

 

3.7.2. Analyspaket DV3 

För fullständiga analyssvar av DV3 se sammanställningen i bilaga 1. 

 

I diagram 9 redovisas uppmätta koncentrationer av kväves nedbrytningsprodukter ammonium, 

nitrit och nitrat. Ammoniumkoncentrationen minskar från 21,8 mg/l vid det första 

provtagningstillfället till 2,9 mg/l respektive 0,5 mg/l vid provtagningstillfälle två och tre. 

Ammoniumkoncentrationen följer totalkvävets kurva i diagram 3. Nitritkoncentrationen 

minskar från 1,7 mg/l vid det första provtagningstillfället till 0,3 mg/l och 0,1 mg/l. 

Koncentrationen nitrat ökar däremot från det första provtagningstillfället på 3,1 mg/l till 5,4 

respektive 6,8 mg/l. 
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Diagram 9. Uppmätta koncentrationer av ammonium, nitrat och nitrit med mätosäkerheter. 

 

3.7.3. Analyspaket V2 

För fullständiga analyssvar av V2 se sammanställningen i bilaga 1. 

 

I diagram 10 jämförs koncentrationen av fyra grundämnen (kalcium, kalium, koppar och 

antimon) provtagna vid samma tillfälle, den 1 juli, men analyserade med de olika metoderna 

V3B och V2. För samtliga fyra ämnen gäller att V3B ger ett lite högre värden på 

koncentrationerna än V2. 
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Diagram 10. Redovisade kalcium-, kalium-, koppar- och antimonkoncentrationer enligt de 

olika analyspaketen V3B och V2.  
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3.8. Analyspaket Envipack 

Av de 113 olika grundämnen och oljeföroreningar som analyserats med Envipack låg 

samtliga koncentrationer utom barium, koppar, nickel, zink och alifater >C16-C35 under 

rapporteringsgränsen vid provtagning i isen. Samtliga koncentrationer utom fyra (barium, 

koppar, zink och alifater >C16-C35) låg under rapporteringsgränsen vid provtagningen i 

infiltrationsdiket, dessa är barium, koppar, zink och alifater >C16-C35. Se bilaga 1 för 

fullständiga analyssvar på de 113 olika ämnena. Huvudgrupperna i Envipack är grundämnen, 

alifater enligt SPIMFAB, PCB, klorerade pesticider, PAH, BTEX, klorbensener, klorerade 

alifater och klorfenoler. 

 

3.9. PFOS 

Analysresultatet för PFOS låg under Naturvårdsverkets lägsta provisoriska gränsvärde på 350 

ng/l, se tabell 10 för analysresultat. 

 

Tabell 10. Analysresultat för PFOS. 

  100317_S1 100506_S2 100923_M5 

ELEMENT ng/l ng/l ng/l 

PFOS 110 230 76 
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3.10. Elektrisk konduktivitet 

Konduktiviteten minskade från 0,31 respektive 0,30 mS/cm de första två provtagningarna den 

14 april till att pendla mellan 0,06-0,15 mS/cm under de följande elva dagarna som vårfloden 

pågick. Från och med provtagningen 1 maj till och med 4 juni sjönk konduktiviteten från 0,15 

mS/cm till 0,07 mS/cm. Vid resterande provtagningar i juni fram till och med avslutet i 

september varierade konduktiviteten mellan 0,00-0,04mS/cm, se diagram 11.  
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Diagram 11. Konduktiviteten under provtagningsserien. 
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3.11. pH 

Endast vid två tillfällen uppmättes pH-värden under neutralt (pH 6,2 respektive 6,8), vid 

övriga provtagningstillfällen är pH mellan 7,1- 9,0, se diagram 12.  
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Diagram 12. Uppmätta pH-värden under provtagningsperioden. 

 

3.12. Beräkningar  

3.12.1. Passerade mängder av ämnen 

I tabell 11 redovisas de beräknade mängderna totalkväve och i tabell 12 totalfosfor. Första 

kolumnen visar totalmängden beräknat från halten i analyssvaret och uppmätta flödet (enligt 

VeAinfo). Andra och tredje kolumnen största respektive minsta möjliga mängd då 

felmarginalen på flödet 10 %, uppskattat av Anders Sellgren, samt analyssvarets mätosäkerhet 

är medräknat. 
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Tabell 11. Beräknade mängder totalkväve. 

 N-tot 

Månad  

Max 

beräknat med +10 % flöde  

+osäkerheten i kväves-

bestämningen 

Min 

beräknat med -10 % flöde  

-osäkerheten i kväves-

bestämningen 

  kg kg kg 

April 483 691 305 

Maj-sept 156 223 98 

Oktober 340 486 215 

Summa 979 1400 617 

 

Största respektive minsta uppskattade mängd totalkväve som släppts ut mellan april och 

oktober blev 1 400 kg respektive 620 kg. Medelvärdet för perioden är 980 kg totalkväve. För 

perioden april till och med september, innan urea återigen har släppts ut på bansystemet, är 

största respektive minsta mängd totalkväve 910 kg respektive 400 kg. I oktober, när urea 

återigen spridits ut på bansystemet, är största respektive minsta mängd totalkväve 490 kg 

respektive 210 kg. 

 

Tabell 12. Beräknade mängder totalfosfor. 

 P-tot 

Månad  

Max 

beräknat med +10 % flöde  

+osäkerheten i fosfors-

bestämningen 

Min 

beräknat med -10 % flöde  

-osäkerheten i fosfors-

bestämningen 

  kg kg kg 

April 0,42 0,54 0,30 

Maj-sept 0,56 0,68 0,43 

Oktober 0,07 0,08 0,06 

Summa 1,05 1,30 0,79 

 

Största respektive minsta mängd totalfosfor som släppts ut är 1,3 kg respektive 0,8 kg. 

Medelvärdet för perioden är 1,1 kg totalfosfor. 

 

I tabell 13 redovisas beräknade mängder av antimon, kadmium, koppar och zink. Prov M3 är 

taget i juli och prov M5 är taget i september. ”1dag” är mängden av ämnet vid 

provtagningstillfället samt flödet under det dygnet. ”1mån” är mängden av ämnet om 

stickprovet skulle representera hela månaden med flödet för hela den månaden. Antimon 

analyserades inte i september. Kadmium var under rapporteringsgränsen i juli och följaktligen 

beräknades inte någon mängd. 
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Tabell 13. Beräknade mängder av grundämnen. 

Ämne 

M3(max) 

1dag 

M3(min) 

1dag 

M3(max) 

1mån 

M3(min) 

1mån 

M5(max) 

1dag 

M5(min) 

1dag 

M5(max) 

1mån 

M5(min) 

1mån 

  mg mg mg mg mg mg mg mg 

Sb 1,07 0,81 7,21 2,59         

Cd         0,16 0,05 1,38 0,39 

Cu 34,3 19,1 172,9 141,5 18,2 9,8 158,1 85,3 

Zn 124,1 68,6 625,3 511,6 73,6 40,7 640,7 354,1 

 

3.13. Samband mellan nederbörd och bräddvattenflöde 

I diagram 13 jämförs nederbörden med bräddflödet. Jämförelsen är gjord från första 

bräddningstillfället efter vårfloden i april till och med 12 juli, då överfallet byggdes om. 

Bräddning under hela perioden sker när det har kommit nederbörd större än 4 mm. 

 

 
Diagram 13. Uppmätt nederbörd mot bräddflödet. 

 

För hela provtagningsperioden gäller för att det ska ske en bräddning kan det vid vissa fall 

bara behöva regna som minst 2,2 mm på 24 timmar, då gäller att det redan har skett en 

bräddning som avstannat 24 timmar före nästa regn. Som mest har det regnat 6,2 mm på 12 

timmar utan att det skett en bräddning, vid det tillfället hade det inte fallit nederbörd under 18 

dygn innan. 

3.13.1 Beräkningsexempel 

Nedan redovisas två beräkningsexempel där uppskattningar av hur stor andel av nederbörden 

som bräddar över till bräddningsdiket respektive infiltrerar i infiltrationsdiket vid två olika 
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nederbördstillfällen är gjord. Från ekvation 1 på sidan 8 beräknas volymen vatten (V) till 

infiltrationsdiket, där nederbörden (P) har kommit under 24 timmar och områdets area (A), 

vid respektive bräddningstillfälle. Avdunstningen från flygplatsen är medräknad i ekvationen 

medan avdunstningen från infiltrationsdiket är försummad. 

 

Beräkningsexempel 1 är efter 36 timmar med minimal nederbörd (endast 0,1 mm totalt vid ett 

tillfälle). Beräkningsexempel 2 är efter 276 timmar (11,5 dagar) med minimal nederbörd 

(endast 0,4 mm totalt vid två tillfällen). Båda beräkningsexempel är efter nederbörd under 24 

timmar. 

 

Beräkningsexempel 1 

Nederbörd skedde 29-30 juli 2010 

Flöde skedde 29-31 juli 2010 med under 12 timmars fördröjning under 48 timmar 

P1= 14,7 mm nederbörd= 0,0147 m 

Ah= 450000m
2 

As= 750000m
2
 

VB1= 2757 m
3
 bräddat vatten 

 

     3

111 529275,0*1,0**9,0** mAPAPV sh   

 
3

11 253527575292 mVVV B   

 

Av de 5 292 m
3
 vatten som nådde infiltrationsdiket bräddade 2 757 m

3
 över och 2 535 m

3
 

stannade kvar i infiltrationsdiket. Detta visar att 52 % av det vatten som kom till oljefällan och 

infiltrationsdiket bräddade över och 48 % stannade kvar och infiltrerade eller avdunstade. 

 

Beräkningsexempel 2 

Nederbörd skedde 12-13 juli 2010 

Flöde skedde 12-13 juli 2010 med cirka 12 timmars fördröjning under 24 timmar 

P2= 8,4 mm nederbörd= 0,0084 m 

Ah= 450000m
2 

As= 750000m
2
 

VB2= 1117 m
3
 bräddat vatten 

 

     3

222 302475,0*1,0**9,0** mAPAPV sh   

 
3

22 190711173024 mVVV B   

 

Av de 3 024 m
3
 vatten som nådde infiltrationsdiket bräddade 1 117 m

3
 över och 1 907 m

3
 

stannade kvar i infiltrationsdiket. Detta visar att 37 % av det vatten som kom till oljefällan och 

infiltrationsdiket bräddade över och 63 % stannade kvar och infiltrerade eller avdunstade. 
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3.14. Grundvattenrör 

I tabell 14 nedan visas resultaten av mätningarna på grundvattennivån vid sex tillfällen under 

provtagningsperioden. 

 

Tabell 14. Resultat av grundvattennivåmätningar, m.ö.h. 

  25-maj-10 04-jun-10 20-jun-10 29-jul-10 08-aug-10 28-okt-10 

GW1 1,46 1,46   1,35 1,29 1,24 

GW2 1,49 1,49     1,42 1,40 

GW3 1,53 1,48   1,41 0,99 1,27 

GW4 2,35 2,34   2,33 2,45 2,24 

GW5 1,65 1,59 1,47 1,40 1,45 1,27 

GW6 1,28 1,31   1,19 1,16 1,10 

GW10 0,92 0,95 0,86 0,76 0,82 0,68 

GW30 1,39 1,33 1,18   1,16 0,89 

GW50 1,58 1,56     1,50 1,40 

 

 



 

 37 

4. Diskussion 

4.1. Resultat från tidigare undersökningar 

4.1.1. Totalkväve 

Konsultfirman WSP har utfört mätningar på totalkvävehalten i infiltrationsdiket vid 20 

tillfällen under 2006-2008. I december 2006 uppmätte de en extremt hög halt på 1 375 mg/l 

och i december 2007 en halt på 141 mg/l (Nilsson, 2009). Vid dessa två tillfällen har det 

förekommit översvämningar i samband med plusgrader och stor mängd regn. Vid denna typ 

av väderlek antas stor mängd urea användas samtidigt som den ackumulerade mängden urea i 

snön frigörs vid snösmältning (Nilsson, 2009). Vid dessa tillfällen kan även antas att marken 

till viss del är tjälad vilket innebär sämre infiltrationskapacitet i diket. I övrigt har halten 

totalkväve varierat mellan 1,5- 58 mg/l med ett medelvärde på 13,1 mg/l (Nilsson, 2009). I 

Försvarsmaktens slutrapport 2009 uppges mellan 3-10 ton kväve nå Lulkroksviken via 

bräddningsdiket. 

 

4.1.2. Dag- och grundvatten 

I den modellering som gjordes av SGU år 1996 visas att grundvattenflödet är mycket 

långsamt med en transporthastighet på några 10-tal meter per år. I utredningen uppskattas att 

högst 10 % av ureakvävet läcker ut i Bottenviken per år, och 80-95 % av kväveflödet har en 

ostlig riktning mot Lulkroksviken (SGU, 1996). Detta medför att kvävet hinner omvandlas i 

grundvattnet genom denitrifikation, avdunsta till kvävgas, tas upp av växter eller fastnar på 

partiklar i marken innan det når Bottenviken. 

 

4.1.3. Fauna 

Slutsatsen från prövotidsutredning E1 (Carl Bro AB, 2003) med avseende på den biologiska 

undersökningen är att det inte går att påvisa någon märkbar störning eller förändring av 

bottenfaunasamhället eller sedimentförhållanden i Germandöfjärden som kan kopplas till 

verksamheten på Luleå flygplats. Inte heller undersökningen av strand- och vattenväxtflora 

eller påväxtalger visar på någon eutrofiering av området. Enligt naturvårdsverket sker utbytet 

av vattnet i fjärden på mellan 0-9 dygn, vilket medför att eventuella eutrofierande effekter 

spolas längre ut och ger en regional effekt istället för lokal (WSP Prövotidsutredning E, 

2003). 

 

4.2. Identifiering av förorenande ämnen 

Från en flygplats som Luleå kan det komma många olika typer av ämnen i dagvattnet i och 

med den stora variationen av verksamheter. Vid användningen av urea som 

halkbekämpningsmedel på Luleå flygplats är totalkväve det ämne som är viktigast att provta. 

Detta på grund av den stora mängden som släpps ut i och med ureaanvändningen, vid 
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halkbekämpning, och dess gödande effekt på miljön. Totalkväve varierade beroende på 

säsongen, under vårfloden i april sjönk halterna snabbt för att fortsätta sjunka under 

resterande del av sommaren innan urea återigen började släppas ut i oktober. I oktober steg 

halterna kraftigt på grund av de direkta utsläppen och följande regn. 

 

Totalfosfor visade sig finnas i låga halter. Under vårfloden i april och under oktober ökade 

halterna jämfört med i maj till och med september 

 

PFOS visade sig finnas i området och på grund av dess toxiska effekt på miljön är det viktigt 

att i framtiden ta med detta ämne i provtagningen för att få en helhetsbild av ämnets halt i 

dagvattnet. Gränsvärdena är endast provisoriska och gäller för dricksvatten. När forskningen 

om ämnet kommit längre och gränsvärden även finns för ytvatten kan man göra en jämförelse 

med de halter som släpps ut. 

 

De grundämnen som enligt tidigare studier har visat sig bör provtas från flygplatser (bly, 

krom, koppar, kadmium och zink) visade sig koppar, kadmium och zink finnas i dagvattnet 

från flygplatsen. Bly och krom var under rapporteringsgränserna hos ALS och därmed är 

analyssvaren osäkra och de kan finnas men då i mycket små mängder. Kadmium är också 

viktigt att provta på grund av dess skadliga effekter på växter och djur. Det råder allmänt 

kadmiumförbud i Sverige, med undantag för flygsektorn. Det används i delar av flygplanets 

kaross och fäste för hjulen. 

 

Resultatet av denna studie visade också att det var låga koncentrationer på många potentiella 

föroreningar i dagvattnet som exempelvis oljeföreningar. De ämnen som är under 

rapporteringsgränsen har låga men osäkra värden. 

 

Antimon som finns i bromsbelägg provtogs även och visade sig finnas i dagvattnet. Antimon 

har hög algtoxicitet och bör därför inte släppas ut till omgivande vatten. 

 

4.3. Kvantifiering av utsläppen 

Utgående från analysresultaten på bräddvattnet och den uppskattade flödesmängd vatten går 

det att göra en uppskattning av de olika ämnesmängder som passerar genom brunnen vidare ut 

i bräddningsdiket och slutligen når Lulkroksviken. Men på grund av icke flödesstyrd 

provtagning blir mängdberäkningarna mer hypotetiska då inte hela flödet provtagits. 

Beroende på när under bräddflödet provtagningen skett bör det vara olika halter beroende på 

utspädningen. Det blir också ett stort spann i de svar som fås då det finns olika faktorer att ta 

hänsyn till i beräkningarna som varje enskilt provs mätosäkerhet och flödesmätarens 

osäkerhet.  

 

Beräkningarna på mängden totalkväve under provtagningsperioden 2010 har visat att det 

släpps ut ungefär 1 ton totalkväve under provtagningsperioden via bräddningsdiket. Tidigare 
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uppskattningar gjorda av försvarsmakten tyder på att ca 10 ton totalkväve passerar 

bräddningsdiket under en säsong. Detta är beräknat när 160 ton totalkväve har släppts ut vid 

halkbekämpning under en säsong, vilket ger ungefär 6 % av totalkvävet rinner igenom till 

Lulkroksviken via bräddningsdiket på en säsong. En säsong sträcker sig från det att urea 

börjar släppas ut under hösten tills ny urea släpps ut under nästkommande höst. Eftersom 

denna provtagning sträckte sig mellan april till och med oktober omfattar den inte en hel 

säsong och därmed kan en helhetsanalys inte genomföras. 

 

Totalt har det spridits ut 67 ton totalkväve från halkbekämpning under 2009/2010. Den största 

delen, 62 ton, släpptes ut under fjärde kvartalet 2009 innan den mesta snön hade hunnit lägga 

sig och marken helt blivit tjälad. Enligt tidigare undersökningar (se kapitel 4.1.1). Totalkväve 

sidan 36) av totalkvävehalten i infiltrationsdiket har det varit höga halter i dagvattnet i 

december. Detta visar att mycket av totalkvävet från urean inte har stannat kvar och ansamlats 

på banområdet. Svårigheten är att uppskatta hur mycket utav totalkvävet som försvunnit med 

bräddvattnet under fjärde kvartalet 2009 då ingen provtagning av halt och ingen registrering 

av bräddflöde har skett. Eftersom Kallaxheden består av genomsläppliga jordarter resulterar 

detta troligtvis i att den största mängden av urean transporteras ner genom den omättade 

zonen. En del av totalkvävet omvandlas även till kvävgas och försvinner till luften. 

 

För att ge en uppskattning på säkerheten i tidigare beräknad utsläppsprocent (6 %) beräknades 

hur mycket som rinner ut vid bräddning under fjärde kvartalet 2010. Totalt har 11000 kg urea 

släppts ut under oktober, vilket ger 5060 kg totalkväve. Under oktober släpptes 340 kg 

totalkväve ut via bräddningsdiket enligt tabell 11. Detta resulterar i att nästan 7 % av det 

utsläppta totalkvävet passerade bräddningsdiket utan att infiltrera. 

 

Vid jämförelse mellan april och oktober bräddade det över totalt ca 480 kg totalkväve i april 

och i oktober ca 340 kg. Aprils totala flödesmängd var ca 21 400 m
3
 och oktobers ca 3 670 

m
3
. I april kom totalkvävet från den ansamlade snön på banområdet som smälte undan från 

vintersäsongen 2009/2010. Av den urea som spreds under oktober 2010 hann mycket rinna ut 

direkt via bräddningsdiket utan att ansamlas i snö på banområdet, då temperaturen pendlade 

runt noll. Under januari till och med april 2010 spreds 10,8 ton urea, och i oktober 11,0 ton 

urea. Oktober borde teoretiskt generera en större mängd totalkväve i bräddvattnet än april, 

vilket också visade sig stämma. Detta beror sannolikt på att delar av urean hinner infiltrera i 

marken under januari till och med april och att viss del avgår som kvävgas. Urean samlas 

också i snön och ingen bräddning sker under denna period. Medan för oktober följer urean 

med dagvattnet och bräddar i samband med de regn som följt när urea har spritts ut på 

bansystemet.   

 

Beräkningen på totalfosfor visar på att ungefär 1,1 kg har passerat bräddningsdiket från 

vårfloden i april till och med oktober slut.  
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Massan antimon, kadmium, koppar och zink har uppskattats för de två dagar (1 juli och 15 

september) koncentrationsmätningarna utförts och en uppskattning av månadsmedelvärdet har 

utförts baserat på denna koncentration och uppmätt vattenflöde. Dessa beräkningar har en stor 

osäkerhet då de är stickprover från ett tillfälle. Beräkningarna är gjorda för att få en 

uppskattning på vad som möjligen kan passera. Exempelvis blev den beräknade största 

hypotetiska mängder zink som skulle kunna passera under juli 625 mg och 640 mg under 

september.  Bly och krom massorna har inte beräknats då koncentrationerna ligger under 

rapporteringsgränsen vid provtagningar. 

 

4.4. Kvalitetssäkra bräddflödet 

Trots att provtagningen som skett under året inte varit flödesstyrd (förutom i oktober) har det 

tagits prov vid nästan samtliga bräddningar. Bräddvatten från olika tidpunkter har sedan 

sammanställts till samlingsprov. Provresultaten kan ses som relativt pålitliga då trenden på 

halten går nedåt från maj till och med augusti. Mätosäkerheten i analyssvaren och 

tryckgivarnas osäkerhet i flödesmätningen ger emellertid ett stort spann på möjliga beräknade 

mängder ämnen som släpps ut. Detta gör att det är svårt att genomföra en tillförlitlig 

beräkning på mängden av de ämnen som bräddats ut. Flödesproportionell provtagning är 

bättre än stickprovtagning då det ger säkrare beräkningar på mängden föroreningar i flödet. 

 

Under april felregistrerades flödet i flödesloggern vid två tillfällen och bräddflödet har därför 

uppskattat vid dessa tillfällen utgående från nederbörden vid dessa tillfällen. Vid det första 

tillfället under vårfloden har prov tagits vid bräddning under två dygn då inget värde är 

registrerat och därför har flödet uppskattats vara medelvärdet av dagen före och dagen efter. 

Detta får ses som en pålitlig uppskattning då hela vårfloden har likvärdiga toppar och dalar i 

bräddningen under dygnet. Vid det andra tillfället registrerades en onaturligt stor mängd 

vatten (ca 60 000 m
3
) under cirka 3 timmar, vilket skulle betyda att hela området skulle vara 

översvämmat. Vid platsbesök var det inget flöde, vilket har genererat i att uppskattat 

bräddflöde vid denna tidpunkt i sammanställningen är noll. 

 

Flödesmätarnas osäkerhet ger ett mätfel som är uppskattat till 10 %, detta gäller före 

ombyggnad efter rådande förhållanden (Anders Sellgren). Detta kommer också i 

fortsättningen att beaktas då det är svårt att få en säkrare mätning under de rådande 

förhållandena. För att få en säkrare bedömning på flödet med tryckgivarna skulle en känd 

vattenvolym behöva passera överfallet.  

 

Vid jämförelse mellan tryckgivarna från ISCO respektive Norconsult visar det sig att 

Norconsults tryckgivare har ett större bräddflöde än tryckgivaren från ISCO med 1,2- 2,3 

gånger. Vid ett tillfälle har däremot tryckgivaren från ISCO registrerat ett bräddflöde medan 

tryckgivaren från Norconsult inte registrerat något bräddflöde. När det skett ett stort 

bräddflöde har skillnaden mellan tryckgivarna varit lägre än vid små bräddflöden. Detta 



 

 41 

medför att bräddflödet troligtvis ligger någon stans mittemellan vilket skulle vara cirka 5 % 

mindre än vad som är redovisat i tabell 6. 

 

4.4.1 Nederbörd 

Vid regn som ger mindre än ca 4 mm per 12 timmar, sker det oftast ingen bräddning. Vid ett 

tillfälle krävdes det endast 2,2 mm nederbörd på 24 timmar för att det skulle ske en 

bräddning, detta berodde på att det regnat under sex av nio dygn innan bräddning och diket 

redan var vattenmättat. 

 

En jämförelse mellan nederbördsstatistik och uppmätt bräddflöde visar att bräddning sker med 

en fördröjning av högst 12 timmar. Dessa 12 timmar kan verka mycket i detta sammanhang 

men eftersom nederbörden endast fås med 12 timmars intervall går det inte att göra en säkrare 

bedömning. 

 

I beräkningsexempel 1 visar sig 52 % av det dagvatten som nådde infiltrationsdiket bräddade 

över medan det för beräkningsexempel 2 var 37 %. I beräkningsexempel 1 hade det varit 

uppehåll under 36 timmar medan det i beräkningsexempel 2 inte hade regnat på 276 timmar 

(11,5 dygn), innan nytt regn återigen föll och bräddning skedde. Vid dessa två tillfällen visar 

infiltrationsdiket att det klarar av att infiltrera en viss mängd av det vatten som kommer in i 

diket. Vid platsbesök har infiltrationsdiket observerats ha haft en relativt hög vattennivå under 

hela provtagningsperioden oavsett regn eller inte. Detta kan vara ett resultat av att sediment 

har fastnat i gruset i diket och täppt igen möjligheterna för vattnet att infiltrera ner i marken 

eller att grundvattennivån ligger högre än infiltrationsdikets botten. 

 

4.4.2 Grundvatten 

De grundvattennivåmätningar som är gjorda visar att grundvattennivån ligger under 

infiltrationsdikets botten på +1,9 m.ö.h. i åtta av nio grundvattenrör som är mätta, vid 

samtliga tillfällen. Det grundvattenrör som har en högre nivå än dikets botten är GW4 som 

ligger söder om infiltrationsdikets avslut. Här ligger nivån på +2,24- 2,45 m.ö.h. vid de fem 

mätningar som är gjorda. Om samtliga grundvattenrör hade visat en högre nivå än 

infiltrationsdikets botten hade troligen grundvattennivån i området förändrats från 

undersökningarna till projekteringen av infiltrationsdiket. Men eftersom diket inte klarar av 

den mängd dagvatten som kommer in kan orsakerna vara att diket är igenslammat som nämns 

i kapitel 4.4.1 Nederbörd. En annan bidragande orsak kan vara att grundvattennivån i de 

grundvattenrör som ligger närmast diket i snitt ligger på 50 cm under dikesbotten och man 

kan således misstänka att grundvattennivån direkt under diket ibland nått eller legat mycket 

nära dikesbotten och att infiltrationshastigheten därmed minskat.   
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4.5. Föroreningssituation och riskbedömning 

I de basprogramprover som är tagna under vårfloden får halterna ses som tillförlitligare än 

under resterande del av året då tidsstyrd samlingsprovtagning är gjord för en respektive fyra 

dagar. I månads-medelvärdesproverna finns en osäkerhet kring ämnets halt. Under månaden 

kan de olika proverna innehålla varierande halter och när provet sedan sammanställs med 

stickproverna från hela månaden kan halten variera något. Dessa prover har också varit 

nedfrysta för att undvika en förändring i vattnets sammansättning. 

 

I och med tilläggs- och screeningprogrammet har fler ämnen och föroreningar kunnat 

provtagits. Detta har gett en bredare bild i vad som släpps ut vid bräddning. 

 

4.5.1. Kväve 

Totalkvävehalten i bräddflödet sjönk snabbt under vårfloden i april (från 36 mg/l första 

mätningen under vårfloden till 21 mg/l sista mätningen under vårfloden) vilket visar på att 

mycket av det ansamlade kvävet i snön spolas ut i och med vårfloden. Under månaderna maj 

till och med september (15- 0,64 mg/l) var totalkvävehalten låg i jämförelse med vårfloden, 

vilket visar på att mycket utav kvävet inte längre finns i området. I oktober var 

totalkvävehalten i bräddvattnet återigen hög (92,8 mg/l), tre gånger högre än under vårfloden. 

Vilket är ett direkt resultat av att urea har börjat spridas på bansystemet igen. Tidigare 

undersökningar har visat höga halter i december i infiltrationsdiket. Det är när höststormarna 

kommer från oktober till och med december som urea används flitigast. Marken är då ofta 

tjälad och då går det snabbt för dagvattnet att nå infiltrationsdiket, vilket kan leda till 

bräddning då infiltrationsdiket inte klarar av den mängd dagvatten som kommer. 

Analysvärdena för totalkvävehalten i oktober visar att de höga halterna kommer under fjärde 

kvartalet, oktober till och med december. Provtagningsresultaten från tidigare år stämmer väl 

med dessa.  

 

Provtagning på ammonium, nitrit och nitrat har gjorts som stickprov vid tre tillfällen. Det är 

därför svårt att veta vad halten och mängden av kväves nedbrytningsprodukter är under hela 

året. I de tre analyssvaren från provtagningen 2010 ses tydligt hur halten ammoniak och nitrit 

minskar från den första till den sista provtagningen, medan nitrat ökar från första till sista 

provtagningen. Ammoniak och nitrit binds lätt till partiklar medan nitrat är mer lättrörligt och 

genom denitrifikationsprocessen hinner mer nitrat bildas under sommaren. Ammoniak och 

nitratkväve har dessutom en gödande effekt på miljön då ammoniak är mycket vattenlöslig. I 

och med nedbrytningsprodukternas olika egenskaper är det viktigt att ta fler prov på dem 

under 2011 för att se om det finns ett samband med totalkvävehalten som passerar 

bräddningsdiket.  
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4.5.2. Totalfosfor 

Halten totalfosfor har under provtagningsperioden varit högst under april och maj, för att 

sedan minska under juni till och med september och därefter öka lite i oktober igen. Trots 

detta är halterna låga.  

 

4.5.3. Suspenderat material 

Suspenderat material har ett högre värde under juli månad (27 mg/l mot 1,9- 8,2 mg/l under 

resterande provtagna månader), vilket kan bero på olika faktorer till exempel kan det vara 

algblomning som uppkommit eller tillfälliga utsläpp av annan karaktär. Vid platsbesök under 

juli kunde konstateras att vattnet var grönt. Eftersom proverna i maj, juni, juli och september 

är tagna som stickprov kan variationen vara större under månaderna men att det inte fångades 

upp mer än provtagningen i juli.   

 

4.5.4. PFOS 

Utsläpp av PFOS kommer vanligtvis från brandövningsplatser, då det finns som tillsats i 

brandsläckningsskum. Luleå flygplats har ingen brandövningsplats och därför förväntas 

halterna vara låga eller obefintliga. Resultaten av PFOS analyserna visar dock att det finns i 

bräddvattnet. Det är därför svårt att veta vart PFOS har sitt ursprung. Ett alternativ är att det 

har använts tidigare under brand eller brandövningar, och ansamlats på någon plats och nu 

sipprar ut, eller att det kommer från spill av hydraulolja från flygplanshjulen.  

 

Om värdena under fortsatta provtagningar 2011 är likvärdiga är det viktigt att ta reda på 

källan. PFOS är ett ämne som inte finns naturligt i mark och vatten och är skadligt på levande 

organismer då det är bioackumulerande och inte kan brytas ned naturligt. PFOS är viktigt att 

provta i framtiden då det är ett för naturen svårnedbrytbart ämne. 

 

4.5.5. Grundämnen och övriga föreningar eller ämnen 

Av de grundämnen som analyserats i denna studie är de höga halterna av koppar som är mest 

anmärkningsvärda. Då vissa ledningar samt vissa äldre material i bansystemets uppbyggnad 

består av koppar är det en trolig källa. Övriga ämnen har låga halter eller ligger under 

rapporteringsgränsen. I ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) finns det 33 prioriterade ämnen 

eller ämnesgrupper. De ämnen i ramdirektivet som är analyserade i Envipack ligger under 

rapporteringsgränsen hos ALS. 

 

Det är liten skillnad på om proverna är filtrerade eller inte. Detta visar att den mesta av 

spridningen av grundämnen sker i löst form i bräddvattnet. 
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4.6. Analys av undersökningar 

De rapporter som är färdigställda 2003, beskriver tidigare utredningar kring faunan i 

Lulkroksviken och Germandöfjärden. Dessa visar att användningen av urea inte hade någon 

mätbar effekt på hälsotillståndet i recipienterna. I och med att bräddningsdiket togs i bruk 

2008 bör en ny undersökning som jämförs med 2003 års utredning göras för att säkerställa att 

de höga totalkvävehalterna som släpps ut under kort (under det fjärde kvartalet) tid inte skadar 

området vid bräddning.  

 

Bräddningsdiket byggdes då infiltrationsdiket under vissa perioder svämmade över vilket 

medförde att sediment spolades ut och skadade skogen i närliggande områden. Innan 

bräddningsdiket togs i bruk så kunde urea endast sprida sig via grund- och ytvatten. Det mesta 

togs dock upp av växter eller omvandlades till kvävgas. Genom bräddningsdiket minskar dock 

växters chans att ta upp urea och det rinner istället direkt till recipienterna i Lulkroksviken. 

Att användningen av urea inte visar på några effekter av hälsotillstånd i Lulkroksviken bör 

bero på att det är en väldigt stor vattenvolym som späder ut utsläppen. Med detta är 

provtagningen ett bra moment för att säkerställa mängden av föroreningar som bräddar och då 

påverkar eutrofieringen.  
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5. Slutsatser 
Genom att vattenflödena leds via bräddningsdiket minskar man chans att växterna i områdets 

kan ta upp urean och den rinner istället direkt till recipienterna i Lulkroksviken. I och med att 

bräddningsdiket togs i bruk 2008 bör en ny undersökning som jämförs med 2003 års 

utredning göras för att säkerställa att de höga totalkvävehalterna och dess 

nedbrytningsprodukter som släpps ut under kort tid (under det fjärde kvartalet) inte skadar 

området vid bräddning. 

 

Provtagningen av bräddvattnet visade i det stora hela att vattnet är ”rent”, förutom halterna av 

totalkväve och koppar som ligger på nivåer över acceptabelt samt PFOS som trots att det 

ligger under riktvärdet bör minimeras. Fortsatta provtagningar bör ändå göras under minst två 

år till för att säkerställa om halterna på de olika ämnena skiljer sig åt mellan åren (uppskatta 

den naturliga variationen). Provtagningen bör fokusera på totalkväve då detta är det ämne som 

har högst halt i bräddvattnet och i och med ureautsläppen vid halkbekämpning. Luleå 

Flygplats användning av urea leder till höga koncentrationer av ammoniak, vilket är mycket 

giftigt för akvatiska organismer och bidrar till övergödning. Under våren syns en kvävetopp 

som snabbt avklingar i och med snösmältningen på våren. På hösten är uppehållstiden för urea 

i infiltrationsdiket mycket kort vid höga flöden och en stor del av urean transporteras ut direkt 

efter att rull-, taxibanor och plattor halkbekämpats och vid påföljande regn.  

 

Under provtagningsperioden släpptes cirka 1 ton totalkväve ut i recipienten Lulkroksviken via 

bräddningsdiket. Under vårfloden i april (medelvärdeshalt cirka 28 mg/l) samt under oktober 

(medelvärdeshalt cirka 93 mg/l) när urea återigen släpps ut på bansystemet är halterna höga 

medan det under maj till och med september (medelvärdeshalt cirka 5 mg/l) är jämförelsevis 

låga halter.  

 

Om man jämför hur stor andel av totalkvävet som passerar via bräddningsdiket ut till 

Lulkroksviken för oktober 2010 då 7 % passerade med en tidigare uppskattning av 

försvarsmakten då 6 % passerade kan man anta att denna studie kommer att ge liknande 

resultat på säsongbasis, men detta kan säkerställas först när en hel säsong provtagits.  

 

Provtagningen visade inga tecken på utsläpp av oljeföroreningar. Samtidigt finns det inga 

uppgifter om att oljeutsläpp har skett. Provtagning på ytvattnet i oljefällan kan göras i 

samband med provtagning i bräddningsdiket för att kontrollera dess funktion.  

 

PFOS som ofta förekommer i grundvatten där man har haft brandövningsplatser påträffades i 

bräddvattnet. Det är dock oklart varför det förekommer vid Luleå flygplats då det inte finns 

några uppgifter om en brandövningsplats där. En källa kan vara hydraulolja till flygplanshjul. 

 

Kvalitetssäkringen på flödesmätningen visar att tryckgivare från Norconsult gav 1,2- 2,3 

gånger så högt flöde som tryckgivaren från ISCO. Skillnaden mellan bräddflödena är störst 
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vid låga flöden vilket gör att totala mängden bräddvatten inte ger så stor total flödesskillnad. 

För lägre flöden höjs noggrannheten med ett V-format överfall istället för ett rakt överfall, 

men vid höga flöden har ett V-format överfall inte samma kapacitet som ett rakt överfall.  

 

För att infiltrationsdiket ska fungera optimalt (utan bräddningsdike) bör en utredning göras för 

att fastställa vilken volym som diket borde ha. Beroende på bräddvattenflödet och den nivå 

bräddningsdiket ligger i förhållande till överkant på diket kan beräkningar på den storlek 

infiltrationsdiket bör ha för att bräddningsdiket inte ska behöva användas. Infiltrationsdiket 

bör också kontrolleras för att se om det är igenslammat och vid behov rengöras. 
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6. Rekommendationer och erfarenheter 
Efter att den automatiska provtagaren har körts igång och testats med avseende på 

funktionalitet under oktober kommer provtagningen att ske flödesstyrt och halterna under 

följande provtagningsår bli mer korrekta då de är tagna flödesproportionellt. 

 

De provtagningar som kommer göras fram till och med åtminstone år 2012, kommer dessa att 

ske med den automatiska provtagaren. Bräddvatten kommer provtas var 100/200 m
3
 för 

basprogrammet som då kommer analysera hela flödesförloppet. Under vårfloden i april 

kommer vattnet provtas vara 200 m
3
 eftersom det under vårfloden 2010 kom drygt 20 000 m

3 

med varierande flöde dygnet runt under sex dygn. Detta gör att vatten provtas under samtliga 

delar av dygnet. Under provtagning för resterande del av året kommer prover att tas var 100 

m
3
, detta för att det ibland är mycket små bräddningar till följd av regn med lite nederbörd. 

Beräkningarna på mängden totalkväve och totalfosfor kommer att bli säkrare då 

provtagningen fångar upp prover från alla delar av bräddningen. 

 

Flödesloggern och tryckgivaren byttes ut i början på april då loggningen tidigare har fungerat 

dåligt. Mellan oktober 2009 och mars 2010 saknas värden. Under april felregistrerades flödet i 

flödesloggern vid två tillfällen och bräddflödet är därför uppskattat vid dessa tillfällen. SIM-

kortet i flödesloggern byttes ut den 6 maj 2010, vilket har resulterat i att störningarna i 

telekommunikationsöverföringen har upphört. Hemsidan har visat bräddflöden var tredje 

timme, men SMS tjänsten som skulle visa när det bräddade över eller vid någon störning på 

flödesloggern har inte börjat fungera förrän under oktober. 

 

Vad gäller pH och konduktivitet kommer provtagningen bli noggrannare registrerad med 

sonden som tillhör den automatiska provtagaren. Sonden loggar värden med ett inställt 

tidsintervall, under oktober var intervallet 1 minut. Loggningsintervallet kan ökas till 30 

minuter så att inte lika mycket data behöver behandlas eftersom variationen inte skiljer sig 

nämnvärt under detta tidsintervall. 

 

Infiltrationsdiket har inte vid något tillfälle vid platsbesök under provtagningsperioden varit 

tomt. Vilket visar att området är relativt vattenmättat. Platsbesök är oftast utförda i samband 

med bräddning, men även gjorda vid andra tillfällen när det inte har regnat eller bräddat över. 

Detta innebär att infiltrationsdiket skulle behöva vara större eller rensas för att klara av att 

infiltrera mer dagvattnet och därmed minska risken för att bräddning. 
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Bilaga 1- Sammanställda analyssvar 
 

Basprogrammet 

 

Tabell 1, totalkväve. 

N-tot Resultat Osäkerhet 

ProvID mg/l (+-)  

100414_D1 36,0 10,8 

100415_D2 28,1 8,43 

100419_F1 24,9 7,47 

100425_F2 21,1 6,33 

100506_S2 16,6 4,97 

100531_M1 15,0 4,51 

100629_M2 6,04 1,81 

100730_M3 3,06 0,92 

100831_M4 0,64 0,19 

100930_M5 1,27 0,38 

101028_M6 92,8 27,8 

 

Tabell 2, totalfosfor. 

P-tot Resultat Osäkerhet 

ProvID mg/l (+-)  

100414_D1 0,021 0,004 

100415_D2 0,031 0,006 

100419_F1 0,021 0,004 

100425_F2 0,030 0,006 

100506_S2 0,029 0,006 

100531_M1 0,030 0,006 

100629_M2 0,012 0,002 

100731_M3 0,013 0,003 

100831_M4 <0,010  

100930_M5 0,011 0,002 

101028_M6 0,018 0,004 

 

Tabell 3, suspenderat material. 

Suspenderat material Resultat 

ProvID mg/l 

100414_D1 1,9 

100415_D2 <2,0 

100416_F1 2,3 

100418_F1 2,2 

100422_F2 1,9 

100425_F2 6,4 

100506_S2 3,2 

100620_M2 5,0 

100730_M3 27,0 

100915_M5 2,0 

101028_M6 8,2 



Tilläggsprogrammet 

 

Tabell 4, V3B+ Sb. 

V3B Enhet 100506_ S2 Osäkerhet 100701_M3 Osäkerhet 100915_M5 Osäkerhet 

ELEMENT     (+-)   (+-)   (+-) 

Ca mg/l 3,73 0,4 4,04 0,43 4,23 0,45 

Fe mg/l 0,199 0,023 0,17 0,034 0,17 0,021 

K mg/l 1,29 0,22 0,95 0,206 0,819 0,203 

Mg mg/l 0,332 0,043 0,24 0,039 0,255 0,04 

Na mg/l 0,665 0,369 <0,6   <0,6   

Al µg/l 151,0 28,0 68,3 14,2 <50   

As µg/l <1   <1   <1   

Ba µg/l 4,5 0,85 3,67 0,98 5,14 0,95 

Cd µg/l <0,05   <0,05   0,0704 0,0342 

Co µg/l 0,322 0,17 0,324 0,117 <0,2   

Cr µg/l <0,9   <0,9   <0,9   

Cu µg/l 11,0 2,2 11,6 2,2 9,97 2,05 

Hg µg/l <0,02   <0,02   <0,02   

Mn µg/l 7,79 1,41 28,7 5,5 14,6 2,0 

Ni µg/l 0,838 0,43 0,908 0,4 1,24 0,44 

Pb µg/l <0,6   <0,6   <0,6   

Zn µg/l 28,2 6,2 41,8 8,1 40,8 7,9 

Sb µg/l 0,337 0,073 0,414 0,161     

 

Tabell 5, DV3 (grundämnen provtagna med analyspaket V2). 

Parameter Enhet 100506_S2 Osäkerhet 100701_M3 Osäkerhet 100915_M5 Osäkerhet 

ELEMENT     (+-)   (+-)   (+-) 

Ca mg/l     3,66 0,44 4,3 0,52 

Fe mg/l     0,133 0,018 0,145 0,019 

K mg/l     0,93 0,191 0,86 0,188 

Mg mg/l     0,204 0,026 0,216 0,027 

Na mg/l     0,437 0,19 0,4 0,189 

Al µg/l     47,2 10,4 30,9 7,2 

Cu µg/l     10,8 2,1 9,99 1,69 

Mn µg/l     27,7 3,4 12,8 1,6 

Sb µg/l     0,354 0,079 0,487 0,108 

lukt vid 20°C   Svag   Ingen   Svag   

lukt, art vid 20°C   Obestämd   ---   Obestämd   

turbiditet FNU 6,2   4,4   2,2   

färg mgPt/l 25   25   20   

konduktivitet mS/m 13,7   4,8   3,7   

pH   8,5   7,2   6,8   

alkalinitet mg HCO3/l 69   15   8,4   

nitrit mg/l 1,7   0,31   0,08   

CODMn mg/l 2,64 0,79 2,9 0,87 1,8 0,54 

ammonium mg/l 21,8 4,36 2,94 0,587 0,49 0,098 

fosfat mg/l <0,040   <0,04   <0,04   

nitrat mg/l 3,05 0,61 5,43 1,08 6,79 1,36 

fluorid mg/l <0,20   <0,2   <0,2   

klorid mg/l <0,50   <0,5   <0,5   

sulfat mg/l 1,42 0,28 1,62 0,32 2,7 0,54 

totalhårdhet ˚dH     0,56   0,652   



Screeningprogrammet 

 

Tabell 6, Envipack. 

Envipack 100317_S1 Osäkerhet 100506_S2 Osäkerhet 

ELEMENT µg/l (+-) µg/l (+-) 

As <1,0   <1,0   

Ba 2,86 0,29 4,2 0,4 

Cd <0,50   <0,20   

Co <0,50   <0,62   

Cr <3,0   <5,0   

Cu 5,6 0,6 10,3 1,0 

Hg <0,020   <0,020   

Mo <1,0   <1,0   

Ni 1,4 0,1 <3,0   

Pb <1,0   <1,0   

Sn <5,0   <1,0   

V <5,0   <5,0   

Zn 11,6 1,2 13,8 1,4 

alifater >C5-C8 <10   <10   

alifater >C8-C10 <10   <10   

alifater >C10-C12 <10   <10   

alifater >C12-C16 <10   <10   

alifater >C5-C16 <20   <20   

alifater >C16-C35 48,0 14,0 16,0 5,0 

naftalen <0,050   <0,050   

acenaftylen <0,050   <0,050   

acenaften <0,050   <0,050   

fluoren <0,050   <0,050   

fenantren <0,050   <0,050   

antracen <0,050   <0,050   

fluoranten <0,050   <0,050   

pyren <0,050   <0,050   

^bens(a)antracen <0,020   <0,020   

^krysen <0,020   <0,020   

^bens(b)fluoranten <0,020   <0,020   

^bens(k)fluoranten <0,020   <0,020   

^bens(a)pyren <0,020   <0,020   

^dibens(ah)antracen <0,020   <0,020   

benso(ghi)perylen <0,050   <0,050   

^indeno(123cd)pyren <0,020   <0,020   

PAH, summa 16 <0,30   <0,30   

^PAH cancerogena <0,070   <0,070   

PAH, summa övriga <0,225   <0,225   

diklormetan <6,0   <6,0   

1,1-dikloretan <0,10   <0,10   

1,2-dikloretan <1,0   <1,0   

1,2-diklorpropan <1,0   <1,0   

triklormetan <0,30   <0,30   

tetraklormetan <0,10   <0,10   

1,1,1-trikloretan <0,10   <0,10   

1,1,2-trikloretan <0,20   <0,20   

hexakloretan <0,010   <0,010   



cis-1,2-dikloreten <0,10   <0,10   

trans-1,2-dikloreten <0,10   <0,10   

trikloreten <0,10   <0,10   

tetrakloreten <0,20   <0,20   

vinylklorid <1,0   <1,0   

monoklorbensen <0,10   <0,10   

1,2-diklorbensen <0,10   <0,10   

1,3-diklorbensen <0,10   <0,10   

1,4-diklorbensen <0,10   <0,10   

1,2,3-triklorbensen <0,10   <0,10   

1,2,4-triklorbensen <0,10   <0,10   

1,3,5-triklorbensen <0,20   <0,20   

1,2,3,4-tetraklorbensen <0,010   <0,010   

1245/1235-
tetraklorbensen <0,020   <0,020   

pentaklorbensen <0,010   <0,010   

hexaklorbensen <0,0050   <0,0050   

2-monoklorfenol <0,10   <0,10   

3-monoklorfenol <0,10   <0,10   

4-monoklorfenol <0,10   <0,10   

2,3-diklorfenol <0,10   <0,10   

2,4+2,5-diklorfenol <0,20   <0,20   

2,6-diklorfenol <0,10   <0,10   

3,4-diklorfenol <0,10   <0,10   

3,5-diklorfenol <0,10   <0,10   

2,3,4-triklorfenol <0,10   <0,10   

2,3,5-triklorfenol <0,10   <0,10   

2,3,6-triklorfenol <0,10   <0,10   

2,4,5-triklorfenol <0,10   <0,10   

2,4,6-triklorfenol <0,10   <0,10   

3,4,5-triklorfenol <0,10   <0,10   

2,3,4,5-tetraklorfenol <0,10   <0,10   

2,3,4,6-tetraklorfenol <0,10   <0,10   

2,3,5,6-tetraklorfenol <0,10   <0,10   

pentaklorfenol <0,10   <0,10   

bensen <0,20   <0,20   

toluen <0,50   <0,50   

etylbensen <0,10   <0,10   

summa xylener <0,150   <0,150   

styren <0,20   <0,20   

MTBE <0,20   <0,20   

PCB 28 <0,0011   <0,0011   

PCB 52 <0,0011   <0,0011   

PCB 101 <0,0008   <0,0008   

PCB 118 <0,0011   <0,0011   

PCB 138 <0,0012   <0,0012   

PCB 153 <0,0011   <0,0011   

PCB 180 <0,0010   <0,0010   

summa PCB <0,0037   <0,0037   

o,p'-DDT <0,010   <0,010   

p,p'-DDT <0,010   <0,010   

o,p'-DDD <0,010   <0,010   

p,p'-DDD <0,010   <0,010   



o,p'-DDE <0,010   <0,010   

p,p'-DDE <0,010   <0,010   

aldrin <0,0050   <0,0050   

dieldrin <0,010   <0,010   

endrin <0,010   <0,010   

isodrin <0,010   <0,010   

telodrin <0,010   <0,010   

alfa-HCH <0,010   <0,010   

beta-HCH <0,010   <0,010   

gamma-HCH (lindan) <0,010   <0,010   

heptaklor <0,010   <0,010   

cis-heptaklorepoxid <0,010   <0,010   

trans-heptaklorepoxid <0,010   <0,010   

alfa-endosulfan <0,010   <0,010   

*I ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) finns det 33 prioriterade ämnen eller ämnesgrupper. 

Dessa ämnen som är analyserade visas med fet stil i tabell 6. 

 

Tabell 7, PFOS och PFOA. 

PFOS, PFOA 100317_S1 100506_S2 100915_M5 

ELEMENT ng/l ng/l  ng/l 

PFOS 110 230 76 

PFOA <10 59 ej  analyserats 

 

Tabell 8, V2+ Sb. 

V2 Enhet 100317_S1 Osäkerhet 100506_S2 Osäkerhet 

ELEMENT    (+-)  (+-) 

Ca mg/l 1,79 0,21 3,4 0,41 

Fe mg/l 0,107 0,014 0,135 0,081 

K mg/l 0,771 0,154 1,04 0,17 

Mg mg/l 0,111 0,015 0,268 0,034 

Na mg/l 4,13 0,58 0,623 0,198 

Si mg/l 0,221 0,033 0,788 0,115 

Al µg/l 41,2 6,9 105 18 

As µg/l 0,187 0,069 0,249 0,073 

Ba µg/l 1,78 0,31 4,2 0,4 

Cd µg/l 0,0262 0,0048 0,0506 0,0074 

Co µg/l 0,139 0,027 0,291 0,052 

Cr µg/l 0,214 0,041 0,259 0,152 

Cu µg/l 5,98 1,01 10,3 1,0 

Hg µg/l <0,002   0,0039 0,0008 

Mn µg/l 8,66 1,14 7,44 1,29 

Mo µg/l 0,338 0,07 0,52 0,101 

Ni µg/l 0,421 0,09 0,776 0,136 

P µg/l 34,4 6,3 26,7 4,9 

Pb µg/l 0,35 0,058 0,381 0,063 

Sr µg/l 3,76 0,49 6,08 0,78 

Zn µg/l 16,4 3,0 13,8 1,4 

Sb µg/l     0,337 0,073 

 



Bilaga 2- Analysprogram från ALS 
 

1.1. Analysprogram 

Analysprogram från ALS, 2010-09-15 

 

V-3b Grundämnen i förorenat vatten 
(efter uppslutning) (ackrediterat för 
miljövatten)  

Al (50) As (1)* Ba (1) Ca (200)  

Cd (0.05)** Co (0.2) Cr (0.9) Cu (1)  

Fe (20) Hg (0.02) K (400) Mg (140)  

Mn (0.9) Na (500) Ni (0.6) Pb (0.6)  

Zn (4)        

 

Siffra inom parentes anger 
rapporteringsgräns i µg/l. 
* För prover med höga halter klorid höjs 
rapporteringsgränsen. 
** För prover med höga halter molybden höjs 
rapporteringsgränsen. 

 
 

  

V-3b kan kompletteras med ytterligare 
grundämnen. Tilläggselement inom 
ackrediteringen: 
Ag (0.5), B (20), Li (10), Mo (1), P (10), S (160), 
Sb (0.1), Si (100), Sn (0.5), Sr (2), Th (0.2), Tl 
(0.1), U (0.02) och V (0.2).  
 

 

DV-3 Dricksvatten (Nivå 3 enligt SLV FS 
1993:35) 

turbiditet Fe (järn)  

lukt Mn (mangan)  

färgtal Al (aluminium)  

COD(Mn) (0.5) Cu (koppar)  

konduktivitet ammonium (0.05) 

pH nitrat (0.5) 

alkalinitet nitrit  

totalhårdhet (Ca, Mg) fosfat (0.04) 

Ca (kalcium)  fluorid (0.2) 

Mg (magnesium)  klorid (0.5) 

Na (natrium)  sulfat (0.5) 

K (kalium)   

 

Siffra inom parentes anger 
rapporteringsgräns i mg/l. 
Rapporteringsgränser och metoder för 
metaller:  
se paket V-2.  

 
 

  

Ytterligare grundämnen kan bestämmas. Se 
paket V-2. 
 
 

 

http://www.alsglobal.se/hem2005/sv/miljo/vatten_naturliga.asp#V-2
http://www.alsglobal.se/hem2005/sv/miljo/vatten_naturliga.asp#V-2


 

 

Envipack (ackrediterat *)  

Grundämnen (µg/l) 

As (1.0)** Mo (1.0) 

Ba (5) Ni (1.0) 

Cd (0.5) Pb (1.0) 

Co (0.5) Sn (5) 

Cr (5) V (5) 

Cu (1.0) Zn (10) 

Hg (0.3)   

Alifater enligt SPIMFAB 
alifater >C5-C8 (10) 
alifater >C8-C10 (10) 
alifater >C10-C12 (10) 
alifater >C12-C16 (10) 
alifater >C16-C35 (10)  

PCB 

PCB 28 (0.001) PCB 138 (0.001) 

PCB 52 (0.001) PCB 153 (0.001) 

PCB 101 (0.001) PCB 180 (0.001) 

PCB 118 (0.001)   

Klorerade pesticider 
o,p'-DDD (0.01) 
p,p'-DDD (0.01)  
o,p'-DDE (0.01) 
p,p'-DDE (0.01)  
o,p'-DDT (0.01) 
aldrin (0.01) 
dieldrin (0.01) 
endrin (0.01) 
isodrin (0.01) 
telodrin (0.01) 
alfa-HCH (0.01) 
beta-HCH (0.01) 
lindan (0.01) 
heptaklor (0.01) 
cis-heptaklorepoxid (0.01) 
trans-heptaklorepoxid (0.01) 
alfa-endosulfan (0.01)  

PAH 
naftalen (0.05) 
acenaftylen (0.05) 
acenaften (0.05) 
fluoren (0.05) 
fenantren (0.05) 
antracen (0.05) 
fluoranten (0.05) 
pyren (0.05) 
benso(a)antracen (0.02) 
krysen (0.02) 

  

BTEX 

bensen (0.2) MTBE (0.2) 

toluen (0.5) summa xylener (0.5) 

etylbensen (0.1) styren (0.2) 

Klorbensener 
monoklorbensen (0.1) 
1,2-diklorbensen (0.1) 
1,3-diklorbensen (0.1) 
1,4-diklorbensen (0.1) 
1,2,3-triklorbensen (0.1) 
1,2,4-triklorbensen (0.2) 
1,3,5-triklorbensen (0.3) 
1,2,3,4-tetraklorbensen (0.01) 
1,2,3,5+1,2,4,5-tetraklorbensen (0.02) 
pentaklorbensen (0.01) 
hexaklorbensen (0.01)  

Klorerade alifater 
diklormetan (2) 
1,1-dikloretan (0.1)  
1,2-dikloretan (1.0) 
1,2-diklorpropan (1) 
triklormetan (0.3) 
tetraklormetan (0.1) 
1,1,1-trikloretan (0.1) 
1,1,2-trikloretan (0.2) 
hexakloretan (0.01) 
cis-1,2-dikloreten (0.1) 
trans-1,2-dikloreten (0.1)  
trikloreten (0.1) 
tetrakloreten (0.2) 
vinylklorid (1)  

Klorfenoler 
2-monoklorfenol (0.1) 
3-monoklorfenol (0.1) 
4-monoklorfenol (0.1) 
2,3-diklorfenol (0.1) 
2,4-diklorfenol+2,5-diklorfenol (0.2) 
2,6-diklorfenol (0.1) 
3,4-diklorfenol (0.1) 
3,5-diklorfenol (0.1) 
2,3,4-triklorfenol (0.1) 
2,3,5-triklorfenol (0.1) 
2,3,6-triklorfenol (0.1) 
2,4,5-triklorfenol (0.1) 
2,4,6-triklorfenol (0.1) 
3,4,5-triklorfenol (0.1) 
2,3,5,6-tetraklorfenol (0.1) 
2,3,4,5-tetraklorfenol (0.1) 
2,3,4,6-tetraklorfenol (0.1) 
pentaklorfenol (0.1)  



benso(b)fluoranten (0.02) 
benso(k)fluoranten (0.02) 

benso(a)pyren (0.02) 

dibenso(ah)antracen (0.02) 

benso(ghi)perylen (0.05) 

indeno(123cd)pyren (0.02) 
 

Siffra inom parentes anger rapporteringsgräns 
i µg/l. Metod: ICP-MS/AES, AAS-AMA, GC-
0ECD, HPLC och GC-MS. Provmängd: 3 x.1 
liter i glasflaska, 1 x 250 ml i glasflaska, 1 x 
125 ml syradiskad flaska. Envipack kan ej 
beställas som snabbanalys. 
Rapporteringsgränsen kan variera beroende 
på provets sammansättning.  
 
* Ej ackrediterat för 1,2-diklorpropan. 
 
** Rapporteringsgränsen för As kan påverkas 
av provets kloridinnehåll. 

 

 

V-2 Grundämnen i sötvatten (ackrediterat 
för miljö- och dricksvatten)  

Ca (100) K (400) Mg (90) Na (100) 

Si (30) Sr (2)     

Al (0.2) As (0.05)* Ba (0.01) Cd (0.002)** 

Co (0.005) Cr (0.01) Cu (0.1) Fe (0.4) 

Hg (0.002) Mn (0.03) Mo 
(0.05) 

Ni (0.05) 

P (1) Pb (0.01) Zn (0.2)   

 

Siffra inom parentes anger 
rapporteringsgräns i µg/l. 
* För prover med höga halter klorid höjs 
rapporteringsgränsen. 
** För prover med höga halter molybden höjs 
rapporteringsgränsen. 
Vattenprover som innehåller bottensats 
dekanteras före konservering om inte 
filtrering har beställts. För dekantering 
tillkommer 25 kr/prov. 

 
 

  

V-2 kan kompletteras med ytterligare 
grundämnen. Tilläggselement inom 
ackrediteringen: 
Ag(0.05), B(10), Li(4), Sb(0.01), Sn(0.05), 
Th(0.02), Tl (0.01), U(0.0005), V(0.005) och 
W(0.05). 
 

 

 

1.2. Rapporteringsgränser för övriga provtagna ämnen 

Totalkväve  0,10 mg/l 

Totalfosfor  0,01 mg/l 

Suspenderat material 2 mg/l 

PFOS   0,005 µg/l 

PFOA  0,01 µg/l (0,005 µg/l) 

 



 

Bilaga 3- Litteraturstudie 

Litteraturstudier har gjorts på konsekvenser av avisningsmedlet ureas användning vid fyra 

flygplatser, och på användning av PFOS vid en flygplats. Dessutom har litteraturstudier gjorts 

av egenskaperna hos de giftigaste och/eller valigaste e ämnen som återfunnits i bräddvattnet 

från Luleå flygplats samt av konduktivitet och pH.  

 

Nedan redovisas först ureastudierna från General Mitchell International Airport, USA, från 

Newcastle Airport, UK och från Kalmars och Uppsalas flygplatser, därefter följer PFOS-

studien från Landvetter och slutligen ämnesegenskaperna, konduktivitet och pH.  

 

1. Ureas användning och effekter vid flygplatser 

1.1. General Mitchell International Airport, USA 

General Mitchell International Airport (GMIA) utanför Milwaukee, Wisconsin har undersökts 

med avseende på användningen av avisningsmedels toxiska effekt i mottagande 

vattenströmmar. Vid användning av urea som avisningsmedel på flygplatser bildas förhöjda 

koncentrationer av ammoniak efter nedbrytning. Joniseringen av När ammoniak har joniserats 

är den mycket giftig för akvatiska organismer och förhöjda koncentrationer av ammoniak och 

nitratkväve i strömmande vatten kan bidra till eutrofiering (Steven et al, 2000). 

 

Användningen av urea konstaterades ha en negativ påverkan på vattenkvalitén. Höga BOD 

koncentrationer rapporterades i Kinnickinnick River nedströms GMIA. Största uppmätta 

koncentrationerna och momentana mängderna av avisningsmedel observerades i mottagande 

vattenström under regn med mycket nederbörd i motsats till under snöfall eller regn som gav 

liten avrinning (Devikarnai et al, 2005). 

 

I januari 1998 började GMIA fasa ut användningen av urea som avisningsmedel för att 

förhindra ammoniakrelaterad toxicitet i mottagande vatten och istället har natriumformiat och 

kaliumacetat börjat användas som avisningsmedel. På grund av utspädningen minskade 

halterna av ureas toxiska nedbrytningsprodukter när nedströmsflödena ökade (Steven et al, 

2000). 

 

1.2. Newcastle Airport, UK 

Samtlig text under denna rubrik är en sammanfattning från (Turnbull et al, 1994). 

 

En av de första studierna som visade effekten på biota i en fältstudie i vatten förorenad till 

följd av avisningsmedel från en flygplats gällde Ouseburn River. Newcastle International 

Airport (NIA) använde en blandning av urea och glykol som avisningsmedel på flygplatsens 

olika plattor, taxi- och rullbanor. Tidigare undersökningar av kemiska avisningsmedel på 



 

vattendrag har misslyckats att visa vilken effekt de orsakar på biota. År 1974 

rekommenderade Schulz och Comerton ingen behandling av avrinnande vatten på grund av 

att urea var ett lindrigare förorenande ämne med låg toxicitet trots att det genom hydrolys av 

urea produceras ammoniak. Denna rekommendation stöddes även av Stewart och Kaul 

(1986). 

 

Ouseburn River vid Newcastle upon Tyne, UK, ligger nedströms NIA och har ett totalt 

avrinningsområde på sammanlagt 62,5 km
2
. Floden är totalt 12,5 km lång. En av bifloderna 

till Ouseburn River nedströms flygplatsen bidrar med ca 3-5 % av det totala medelflödet i 

floden, men har en oproportionerligt stor negativ miljöpåverkan på floden. Detta på grund av 

att bifloden har sitt avrinningsområde (2km
2
) kring flygplatsen. 

 

Mätningar på totala ammoniakkoncentrationer gjordes under sju perioder med tjäle och åtta 

perioder utan tjäle på 17 platser utmed floden under vintern 91/92. Provtagningar under dessa 

perioder visar på höga ammoniakkoncentrationer från provpunkten i bifloden och ökad 

ammoniakkoncentration i de åtta provpunkter som ligger nedströms biflodens tillrinning i 

Ouseburn River. 

 

I fältstudien visas att samtliga sötvattensmärlkräftor (G. pulex) hade dött i biflodens mätpunkt 

75 dagar efter första avisningen. Mängden G.pulex minskade vid provtagningspunkten ca fyra 

kilometer nedströms bifloden med åtta dygns fördröjning. 

 

Under snösmältningen i mars 1993 visar provtagning att den största koncentrationen 

ammoniak i avrinnande vatten finns i början av snösmältningsperioden. Provtagning vid regn 

i december 1992 visar på hög ammoniakkoncentration i avrinnande vatten från flygplatsen på 

grund av de vatten lätt rinner av från de hårdgjorda ytor som finns på flygplatsen. 

 

I undersökningen framkom att urea inte har någon akvatisk påverkan så länge det inte har följt 

med snösmältningen eller regn ut i bifloden. Det är också visat att snösmältningen har den 

största mängden urea med sig med smältvattnet ut i bifloden. 

 

För att urea ska brytas ned krävs ureas, vilket är ett enzym som spjälkar ned urea till 

ammoniak och koldioxid. Av biflodens bakterier bestod 43 % av ureapositiva bakterier 

(bakterier som naturligt bildar urea), medan endast 31 % av bakterierna var ureapositiva 

uppströms bifloden. En trolig anledning till att det var fler ureapositiva bakterier i bifloden är 

att tillgången på mängden näringsämnen som urea. Dessa prov var tagna vid ett enskilt 

tillfälle i juni och kan då ha varit för sent för att upptäcka påverkan från de ureapositiva 

bakterierna under vintern och tidiga våren när ureakoncentrationerna var högre. 

 

Slutsatserna av fältstudien visade: 

1. Höga ammoniakkoncentrationer sammanfaller med tjäle och snö, detta då urea har 

använts som avisningsmedel och spridit sig till Ouseburn River.  



 

2. Regn och snö är den bidragande orsaken till att urea och dess nedbrytningsprodukter 

når floden. Hydrolysen av urea, med hjälp av enzymet ureas, orsakade troligen den 

höga ammoniakkoncentrationen. 

3. G.pulex dog i samband med ureaanvändningen vid kallt väder. Inga plötsliga dödsfall 

uppstod vid provpunkten 11 km nedströms då utspädning och nitrifikation reducerade 

ammoniakens toxicitet.  

4. Floddelen ovanför flygplatsen hade en mer varierad mikroorganism fauna än övriga 

delar av floden.  

5. Det finns fler bidragande faktorer till föroreningar i floden, men de hade ingen eller 

liten påverkan på ekologin jämfört med urea.  

 

1.3. Kalmars Flygplats, Sverige 

1996 anlades Kalmar Dämme, en våtmark, nedströms Kalmars flygplats med syfte att 

reducera de i genomsnitt 40 ton kväve som transporteras via Törnebybäcken till Kalmarsund 

varje år (Thorén, 2003). Detta för att möta de lagstiftande miljökraven och Helsinki 

Commission agreement på att reducera 50 % av det kväve som tillförs i och med 

ureaanvändningen på Kalmars flygplats årligen (Thorén et al, 2003). Mätningar på kväve som 

pågick under fem år visar att 30 % av kvävet till Kalmar Dämme kommer från flygplatsen, 

vilket motsvarar 12 ton, och resterande kommer från jordbruket eller andra diffusa källor. 

Totalt reduceras i snitt 4 ton kväve per år i Kalmar Dämme, vilket är 10 % av den årliga 

transporten av kväve mellan Törnebybäcken och Kalmarsund. Huvudsyftet med projektet har 

varit att studera ureaomvandling och kvävereduktion i en konstruerad våtmark för att öka 

kunskapen om möjligheten att använda våtmarker för att behandla vatten förorenat med urea 

och andra former av kväve (Thorén, 2003). 

 

Våtmarken konstruerades för att möta tillsynsmyndigheternas krav på kvävereduktion 

motsvarande 50 % av det ureakväve som används på flygplatsen. Kriteriet uppfylldes det 

första året 1998, medan kvävereduktionen minskade mellan 1999-2002. Identifierande av 

höga flöden (>0,5m
3
/s) och korta uppehållstider för vattnet i våtmarken (<2dygn) är en stor 

orsak till att ureaomvandlingen minskade och att utgående mängder kväve från våtmarken 

ökade. En viktig begränsande faktor för systemets kvävereduktion på årsbasis kan alltså vara 

tillfällig överbelastning under avisningssäsongen (Thorén, 2003). 

 

Resultatet av de fältstudier som gjordes under avisningssäsongen 2001 visar att 75 % av 

omvandlingen av urea skedde snabbt, redan under transporten från landningsbanorna till 

våtmarken. Resterande del urea omvandlades till största delen i våtmarken, och endast en liten 

del urea passerade våtmarken utan att ha brutits ner. I resultaten från våtmarken visar att 

temperaturen har mindre betydelse som reglerande faktor än vad sammansättningen av det 

mikrobiella samhället och substratkvaliten hade. Växtsamhället är dock en varierande faktor 

då artsammansättning och utbredning varierar från år till år och beroende på årstiden (Thorén, 

2003). 



 

1.4. Uppsala Flygplats, Sverige 

Samtlig text under denna rubrik är en sammanfattning av (Sycon, 2001). 

 

F16, som ligger strax norr om Uppsala använder urea som avisningsmedel. År 2003 lades 

flygplatsen ned som flottilj, och användningen av urea har sedan dess minskat. I medeltal har 

det från och med 1987 till och med 1999 använts 60 ton/år urea som avisningsmedel på F16, 

viket motsvarar 27,6 ton kväve per år. Som minst har en vinter endast 12 ton urea tillförts och 

som mest 90 ton urea tillförts, denna stora skillnad beror på olika väderleksförhållandena 

mellan vintrarna.  

 

Jordarterna i området består till största delen av postglaciala leror med stor kontaktyta, vilket 

ger möjligheter för ammoniumjonerna (NH4
+
) att bindas i marken. Fyrisån är recipient till 

flygplatsen och har nio dagvattenutlopp från F16. Ån dränerar ett område av 2 017 km
2
 där  

63 % är skogsmark och 29 % är åkermark, där åkermarken står för det största näringsbidraget 

till Fyrisån. 

 

Fyrisån betraktas som en sårbar recipient vilket ställer krav på att föroreningsutsläppen måste 

minska. År 1983 startades ett provtagningsprogram för att undersöka åns vattenkvalitet. Efter 

utvärderingar visar det sig att ån har basiskt vatten med en god till mycket god 

buffertkapacitet. Den årliga kvävetransporten är 5,4 gånger högre än det naturliga 

bakgrundsvärdet och för fosfor är värdet 2,7 gånger bakgrundsvärdet. Ca 70 % av den 

tillförda mängden ureakväve från flygplatsen bedöms läcka ut vid dränerings- och 

dagvattensystemet till Fyrisån varje år. Detta motsvarar ungefär 20 ton totalkväve, resterande 

bedöms tas upp av vegetationen kring flygplatsen. Av de analyser som är gjorda uppströms 

och nedströms F16 i Fyrisån, visar inte på någon tydlig förhöjd halt av totalkväve nedströms 

F16. 

 

2. PFOS 

Perfluorerade ämnen har använts i cirka 50 år (IVL, 2010) för dess förmåga att bilda släta 

vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. För dessa ämnen gäller att de väteatomer som normalt 

är bundna till kolatomerna har bytts ut mot fluoratomer (Om PFOS, 2010). Vanliga 

användningsområden är bland annat ytbehandling av textilier, i rengöringsmedel, i 

impregnerat papper, i brandsläckningsskum och hydrauliska system (Kemikalie-inspektionen, 

2010) (IVL, 2101). PFOS (perfluoroktansulfonat) är ett av de mest kända ämnena. PFOS är 

ett PBT-ämne (P= persistent, B= bioackumulerande, T= toxiskt) vilket gör att det inte bryts 

ned på kemisk eller biologisk väg i naturen (Om PFOS, 2010). För vattenlevande organismer 

är det kroniskt giftigt och reproduktionsstörande. (Kemikalieinspektionen, 2010). PFOS har 

fasats ut vid brandövningsplatser kring flygplatser, på grund av dess skadliga effekt på miljön. 

 



 

2.1. Landvetter Airport, Sverige 

Förhöjda halter av PFOS har påvisats i vatten och fisk nedströms Göteborg Landvetter Airport 

i vatten från Västra Ingsjön, drygt 4 km söder om flygplatsen, samt i vatten från Östra Ingsjön 

(Ramböll, 2009). Detta kan med stor sannolikhet kopplas till brandövningsplatsen vid 

Göteborg Landvetter Airport där man under 90-talet använde brandskum innehållande PFOS 

vid släckövningar. Sedan sommaren 2007 använder flygplatsen inte längre släckningsskum 

som innehåller PFOS (Ramböll, 2009). Branddammen är numera tömd och sanerad, men då 

PFOS inte bryts ned kan det fortfarande finnas förhöjda halter i miljön och fisken. 

Flygplatsens nya reningsanläggning, som ligger i anslutning till brandövningsplatsen, kan 

med hjälp av kolfilter ta hand om, tvätta ut och rena vattnet från PFOS (PFOS, 2010). 

 

3. Ämnens egenskaper 

Nedan följer en beskrivning av de vanligast förekommande och/eller giftigaste provtagna 

ämnenas egenskaper och toxicitet (kväve, fosfor, antimon, bly, kadmium, koppar, krom, zink 

och PFOS).  

 

3.1. Kväve 

Kväve är en av de viktigaste byggstenarna i allt biologiskt liv. När för mycket kväve 

förekommer sker en övergödning av sjöar med igenväxning som följd, vilket i sin tur ger 

syrebrist vid nedbrytningen av organiskt material (Ordlista, 2010). 

 

Naturliga halter av kväveföreningar i grundvatten är mycket låga på grund av kväve normalt 

är ett bristämne då det tas upp av växtligheten. De naturliga systemen i Sverige är 

kvävefattiga (Naturvårdsverket, 1999).  

 

3.2. Fosfor 

För att organismer ska kunna bilda enzymer, som styr cellens energiomvandling, samt 

nukleinsyror, som styr ärftligheten, behövs fosfor. Fosfor är ofta en bristvara i många 

landekosystem då det försvinner från odlingsjorden via skörden. Fosfor följer även med 

regnvattnet till vattendrag och vidare ut i havet. Vattendragen får då för mycket fosfor och 

övergödning börjar ske. På grund av detta kan vattendrag och sjöar växa igen mycket snabbt 

(Peinerud et al., 1988). Fosfor ingår i rök- och brandammunition (Nationalencyklopedin, 

2010). 

 

3.3. Grundämnen 

Metaller kan inte brytas ned då de är grundämnen. De utvinns ur jordskorpan och produceras 

och lagras i produkter och sprids vid användning och via avfall till miljön. De tungmetaller 

som kommer ut i ekosystemet kan endast lämna det genom att transporteras bort, detta bidrar 

till att tungmetallen är miljöfarlig då även små koncentrationer kan leda till att skadliga halter 



 

byggs upp med tiden. De essentiella tungmetallerna (nödvändiga för levande organismer i 

mindre mängd) kan vid högre koncentrationer medföra förgiftning (Svenskt Vatten, 2009). 

 

Antimon (Sb) är irriterande för hud och slemhinnor, vilket i kombination med dess höga akuta 

giftighet ger symptom på mag- och tarmkanalen. Antimon har också hög algtoxicitet. Det 

används i flamskyddsmedel, som stabilisator i plast och som legeringsmetall med bly och zink 

i t.ex. bilbatterier. På senare tid har det även uppmärksammats att antimon finns i 

bromsbelägg (Svenskt Vatten, 2009). 

 

Bly (Pb) har ingen känd naturlig funktion hos växter och djur. Vid exponering konkurrerar bly 

med andra essentiella grundämnen i cellen som kalcium, järn och zink. Bly är giftigt och 

potentiellt bioackumulerbart och kan vid höga halter påverka blodkroppsbildningen och 

nervsystemet hos människa och djur. Bly har också visat sig ha en hämmande verkan på 

mikrobiell nedbrytning (Svenskt Vatten, 2009). 

 

Kadmium (Cd) är en giftig icke-essentiell metall som har stor benägenhet att anrikas i levande 

materia både i växter och hos människor samt hos djur via födan. Kadmiums rörlighet ökar 

drastiskt vid försurning. Giftigheten är medelhög till mycket hög för vattenlevande 

organismer beroende på i vilken form ämnet förekommer. Kadmiumutsläpp ger en bestående 

förorening av mark och sediment med långvariga effekter. Det råder kadmiumförbud i 

Sverige sedan 1982 med undantag för viss speciell användning och detta undantag gäller för 

flygsektorn (Svenskt Vatten, 2009). 

 

Koppar (Cu) är en livsnödvändig metall för både växter och djur. För höga intag kan leda till 

förgiftning. Koppar har en mycket hög giftighet för de flesta vattenlevande organismerna. 

Koppar tillförs dagvattnet från framförallt tak och bromsbelägg (Svenskt Vatten, 2009). 

 

Krom (Cr) förekommer inte i metallisk form i naturen utan som trevärd katjon eller sexvärd 

anjon. Den trevärda jonen bildar svårlösliga föreningar medan den sexvärda är mer lättlöslig. 

Den sexvärda har en toxisk effekt på växter och djur. Krom har en mycket hög giftighet för 

vattenlevande organismer och är potentiellt bioackumulerbart. Användningsområden för krom 

är framförallt rostfritt stål (Svenskt Vatten, 2009). 

 

Zink (Zn) är ett essentiellt ämne och behövs för flera funktioner i kroppen. Vid höga upptag 

av zink hos växter och djur kan zink konkurrera ut andra essentiella metaller. Zink är 

potentiellt bioackumulerbart. Dominerande användningsområden för zink är galvaniserade 

produkter, plåt och mässing- bilplåt, takplåt, fasader m.m. Förekommer också i 

rostskyddsfärger samt däck. Utsläppen domineras av trafiksektorn som släpper ut zink från 

däck, bromsar och asfalt (Svenskt Vatten, 2009). 

 

 

 



Bilaga 4- Flöde 
 

Diagrammen i denna bilaga är från VeAinfo mätningar på flödet under provtagningsperioden 

april till och med oktober. 

 

Vid projektets början i mitten på mars var brunnen helt igensnöad och infiltrationsdiket var 

bottenfruset. I slutet på mars började snön tina upp kring brunnen och i infiltrationsdiket. Den 

11 april började flödesprovtagaren logga ett flöde. Vid platsbesök visade det sig att brunnen 

var vattenfylld utan att det kom något flöde. Fram till och med på förmiddagen den 13 april 

loggades ett ökande flöde tills vatten bröt igenom snön och brunnen tömdes på det uppdämda 

smältvattnet, se diagram 1. Denna felaktiga loggning beror av att vattenytan i brunnen låg 

högre än överfallets kant och registrerades då som en bräddning i VeAinfo.  

 

 
Diagram 1, felaktigt registrerat bräddflöde under vårfloden p.g.a. dämning. 

 

Från förmiddagen den 13 april till och med natten mot 19 april kom sedan flödet med jämna 

toppar med ett större flöde framåt eftermiddagen/kvällen. Dessa toppar kommer av att solen 

har värmt upp omgivande snö som smält ner och rinner via dagvattensystemet till 

infiltrationsdiket och vidare ut i bräddningsdiket. Verkligt registrerat bräddflöde visas i 

diagram 2. 

 



 

Diagram 2, verkligt bräddflöde under första delen av vårfloden. 

 

Mellan topparna 21/22 april och 24/25 april har en felaktig flödestopp registrerats. Här saknas 

det delar av datavärden för att få ett fullständigt flöde, se diagram 3. För att ändå uppskatta ett 

värde på flödet dessa två dygn, då det vid platsbesök flödade över men inte registrerades, 

dubblas flödet under perioden 21-25 april. Flödet blir alltså 2044 m
3
 istället för 1022 m

3
 

 

 

Diagram 3, bräddflöde mellan 21/22 april och 24/25 april med felaktig registrering 

däremellan. 

 

På natten/morgonen den 29 april registrerades ett mycket högt bräddflöde, se diagram 4. Detta 

skulle resultera i en nivå på över tre meter, vilket skulle betyda att brunnen, infiltrationsdiket 

samt oljefällan skulle ha höjts till orimliga nivåer. Vid platsbesök vid klockan 9.00 på 

förmiddagen var det inget vatten i brunnen, och lågt vattenstånd i infiltrationsdiket. Efter 

samtal med VeAinfo kommer ingen klarhet i vad som har hänt. Högst troligt är det något som 



har påverkat flödesprovtagaren till att registrera detta värde och ingen normal bräddning har 

skett. 

 

 

Diagram 4, felaktigt bräddflöde den 29 april, vilket motsvarar en nivå på drygt tre meter. 

 

Totalt har det under april månad kommit ett bräddflöde på 20.412m
3
. 

 

Under maj månad regnade det mycket lite, bräddning skedde endast två gånger under hela 

månaden, se diagram 5. 

 

 

Diagram 5, bräddflöde under maj. 

 

Under juni bräddade vattnet över vid två tillfällen efter kraftiga regn, se diagram 6. Den 

kraftigaste bräddningen den 20 juni visar ett flöde på 474 l/s vilket motsvarar en nivå ovanför 

överfallet på 0,295 m. 

 



 

Diagram 6, bräddflöde under juni. 

 

Under juli månad bräddade vattnet över vid sju tillfällen, se diagram7. Bräddningen mellan 

22-28 juli är inte provtagen, här kom det också stora mängder vatten som bräddades då det 

regnade kraftigt under denna period. 28 juli bräddade vattnet över med 373 l/s vilket 

motsvarar en nivå på 0,405m ovanför överfallet. 

 

 

Diagram 7, bräddflöde under juli. Grafen är uppdelad då överfallet byggdes om 12 juli och 

bredden på överfallet ändrades från 1600mm till 720mm. 

 

Augusti hade två bräddningar under början av månaden, se diagram 8. Det regn som föll i 

övrigt klarade bräddningsdiket av att infiltrera. 

 



 

Diagram 8, bräddflöde under augusti. 

 

Under september månad har det regnat vid flertalet tillfällen och bräddning har skett vid sju 

tillfällen, se diagram 9. 

 

 
Diagram 9, bräddflöde under september. 

 

I oktober har det bräddat över vid tre tillfällen, men månadsmedelvärdet är endast provtaget 

på de två första bräddningarna. Bräddflödet för perioden oktober beräknas då urea har börjat 

spridas ut på bansystemet och resultaten här har ökat kraftigt. 

 



 

Diagram 10, bräddflöde under oktober. 

 



 

Bilaga 5- Grundvattenrör 
 
 

 

  





Bilaga 6- Fotografier 
 

 
 
Foto 1: Snötäckt infiltrationsdike 17/3-10 
 

 
 
Foto 2: Vatten i brunnen som räknades som ett flöde 12/4-10. 
 



 

 
 
Foto 3: Gamla överfallet samt tryckgivaren 14/4-10. 
Foto 4: Helt uppsmält kring inloppet till brunnen 29/4-10. 
 

 
 
Foto 5: Helt uppsmält kring infiltrationsdiket mot dykskärmen 29/4-10. Det ligger ett tunt 
islager över hela diket. 
 
 



 
 
Foto 6: Infiltrationsdiket helt uppsmält och isfritt 6/5-10 då andra screeningsprovet togs i 
mitten på diket. 
 

 
 
Foto 7: Låg vattennivå i infiltrationsdiket 18/5-10. 
Foto 8: Vatten strömmar ut från bräddning i brunnen 4/6-10. 
 



 
 
Foto 9: Nytt överfall med bräddflöde 8/8-10. 
 

 
 
Foto 10: Uppsugningsslangen samt sonden i brunnen 19/8-10. 
 



 
 
Foto 11: Kraftigt bräddflöde i brunnen 23/9-10. 
 

 
 
Foto 12: Brunnsutloppet 23/9-10. 
 



 

Bilaga 7- Provtagningsprotokoll 
 
 



  PROTOKOLL VATTENPROVTAGNING 

ADMINISTRATIVT                              

Kontaktuppgifter 
 

Datum 
 

Projektnummer  
61871038280 

Projektnamn 
Oljefällan 

Ansvarig provtagare 
 

 

Sign. Biträdande provtagare  
 

Sign. 

 

PROVPUNKTEN     Sida _______av_______ 

X-koordinat 

 
 

Y-koordinat 

 

Z-koordinat 

 

Provpunktens ID 

 

Omgivningsbeskrivning 

 
[   ] Bassängen 
[   ] Brunnen 

Koordinatsystem 

 

Höjdsystem  

 

 
PROVTAGNINGSFÖRHÅLLANDEN  

Lufttemp (°C) 
 
 

[   ] is      [   ] slask 
[   ] rinnande vatten 

[   ]sol    [   ]mulet   
[   ]regn [   ]snö         [   ]… 

 
PROVTAGNINGSMETOD/UTRUSTNING  

[   ] Isborr 
[   ] Provtagare 
[   ] Manuellt 

[   ] Basprogram 
[   ] Tilläggsprogram 
[   ] Screeningprogram 

 
Provtagning 

Starttid: 
 

Sluttid:  

 Prover 

 

Prov nr 

 

Mängd (ml) 

övr; färg, 

lukt, vätska 
föremål, … 

 

Flöde (m3) 

 

Prov ID 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Övriga noteringar 
pH: 
konduktivitet: 
redox: 
vattentemp: 
vattennivå över överfall (cm): 
 




