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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete motsvarande 20 poäng utfört under 2005 i samarbete med 
konsultföretaget WSP Samhällsbyggnad i Umeå och Luleå tekniska universitet, avdelningen 
för arkitektur och infrastruktur. Examensarbetet är det avslutande momentet på 
civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnadsteknik med inriktning mot teknisk miljövård.  
 
WSP Samhällsbyggnad i Umeå har av Umeå kommun fått i uppdrag att kartlägga 
tillrinningsområden och föroreningsflöden till Nydalasjön i Umeå. Detta arbete är en del i 
detta projekt.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla på WSP Samhällsbyggnad i Umeå och speciellt till min 
handledare Matthias Grimm, tack för allt stöd och alla givande diskussioner.  
 
Jag vill också tacka mina handledare Jörgen Hanaeus (examinator) och Camilla Westerlund 
vid Luleå tekniska universitet för all hjälp.  
 
Umeå i april 2006 
 

 
Ann-Sofi Boberg 
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Abstract 
WSP Civils in Umeå has been commissioned by the municipality in Umeå to carry out an 
inventory of the watercourses and the nutrient supply to the lake Nydalasjön in Umeå. The 
aim of the project is to collect data to use as a reference at future assessments and decisions 
about proposed projects around Nydalasjön and in the Umeå region. This master thesis is a 
part of this commission. The aim of the thesis was to investigate the load of nutrients to 
Nydalasjön and to produce reference data for a future environmental work around the lake. 
The goal was to survey the watershed area of Nydalasjön and the flows of nutrients to the 
lake, since these parameters determine the growth rate of algae. Another goal was to 
investigate the risks for negative effects at an increased load of nutrients and a changed land 
use in the area.  
 
Nydalasjön is situated about 4 km east of the central part of Umeå and is considered to be the 
most important central lake in Umeå. It is a frequently visited lake, perfect for bathing and 
fishing. The area around the lake is very popular for outdoor life. Several construction- and 
infrastructure projects are currently planned in the surroundings of Nydalasjön and northeast 
of the lake at Mariestrand, the construction of new residential buildings already began.   
 
The total catchment area of Nydalasjön is about 4.1 km2. The catchment area principally 
consists of five subcatchment areas. Stormwater that drains to Nydalasjön has a number of 
different sources and is of varied composition. The sources can be divided into a number of 
main groups for example residential buildings, roads, parking lots, commercial, industries, 
parks and recreation, forests, wetlands and roads for walking and bicycling. Kolbäcken 
constitutes the outflow for Nydalasjön and is situated at the west part of the lake. The main 
inflows to Nydalasjön are constituted of runoff water from precipitation, precipitation on the 
lake, groundwaterflow and baseflow. The largest inflows come from the two largest 
catchment areas and mainly consist of areas with roads, buildings and park- and recreation 
areas.  
 
The inflows of phosphorus and nitrogen come from the catchment areas and through 
atmospheric deposition. The total inflow of phosphorus and nitrogen to Nydalasjön during the 
examination period was estimated to an average of about 5.3 kg/month and about 150 
kg/month respectively. The largest massflows were measured in a sampling point at the west 
side of the lake, which mainly represent stormwater from the residential area Mariehem. The 
massflows of phosphorus and nitrogen from the area north of the lake are also relatively high.  
The drainage area north of the lake mainly represents stormwater from roads and park- and 
recreation areas. The area south of the lake contributes with the lowest flows of nutrients. The 
total outflow of phosphorus and nitrogen are estimated to about 3.0 kg/month and 57 
kg/month respectively. The inflows of nutrients to Nydalasjön are in this investigation 
estimated to be higher than the outflows, which may have several different causes. A probable 
cause for phosphorus is that some of the phosphorus is caught and stored in sediments. 
Nitrogen is possibly assimilated in the system through several natural processes.   
 
According to the Swedish National Environmental Protection agency the sampled streams 
have a nutritional to a very nutritional state and the content of nitrogen varies between low 
and high. The incoming water by the lakes west, north and south part is estimated to be very 
nutritional with a high content of nitrogen. The samplings of the water in Nydalasjön showed 
that the content of phosphorus was low while the content of nitrogen was moderately high. 
Nydalasjön has good sight depth, moderately coloured water, a good buffer capacity and pH-
value is near neutral.  
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Sammanfattning 
På uppdrag av Umeå kommun genomför WSP Samhällsbyggnad i Umeå en inventering av 
vattendragen och näringstillförseln till Nydalasjön i Umeå. Projektets huvudsyfte är att få 
fram aktuell referensdata inför framtida riskbedömningar och beslut om tilltänkta projekt 
kring Nydalasjön och Umeåregionen i stort. Detta examensarbete är en del av uppdraget och 
utgör ett led i projektets redovisning.  
 
Syftet med examensarbetet var att utreda den aktuella närsaltsbelastningen till Nydalasjön 
samt att skapa underlagsdata för ett framtida miljöarbete kring sjön. Målet var att kartlägga 
Nydalasjöns tillrinningsområde samt massflödena av närsalter till sjön eftersom dessa 
parametrar styr algtillväxten i sjön. Ett annat mål var att utreda vilka riskerna är för negativa 
effekter vid en ökad näringsbelastning och förändrad markanvändning i området. 
 
Nydalasjön ligger ca 4 km öster om Umeå centrum och anses vara Umeås viktigaste 
tätortsnära sjö. Det är en välbesökt badsjö och området kring sjön är också ett mycket 
populärt friluftsområde. I dagsläget planläggs flera bygg- och infrastrukturprojekt i 
omgivningarna runt Nydalasjön och nordväst om sjön vid Mariestrand pågår redan byggandet 
av nya bostäder. 
 
Den totala arean av Nydalasjöns tillrinningsområde är ca 4,1 km2. Tillrinningsområdet består 
huvudsakligen av fem deltillrinningsområden. Dagvattnet som rinner till Nydalasjön kommer 
från ett antal olika källor och har varierande sammansättning. Källorna kan indelas i ett antal 
huvudgrupper t ex bostäder, vägar, parkeringar, centrum/företag, industri, park, skog, våtmark 
samt gång- och cykelväg. Utflödet från sjön utgörs av Kolbäcken som ligger vid den västra 
delen av sjön. Nydalasjöns huvudsakliga tillflöden utgörs av ytvattenavrinning vid nederbörd, 
nederbörd på sjön, grundvattenflöde och basflöde. De största vattenflödena kommer generellt 
från de två största tillrinningsområdena och består till stor del av hårdgjorda ytor samt 
parkmark.  
 
Tillflödena av totalfosfor och totalkväve utgörs av samlade flöden från tillrinningsområden, 
diffus områdestillrinning samt atmosfärisk deposition. Det totala tillflödet av totalfosfor och 
totalkväve till Nydalasjön under provtagningsperioden uppskattades i medeltal till ca 5,3 
kg/månad respektive ca 150 kg/månad. De största massflödena kommer från 
Mariehemsområdet som ligger nordväst om sjön. Det området representerar till största delen 
dagvatten från hårdgjorda ytor. Massflödena av fosfor och kväve från tillrinningsområdet vid 
sjöns norra del är också relativt höga. Detta område består till största delen av parkmark samt 
hårdgjorda ytor. Lägst massflöden av närsalter bidrar skogsområdet vid sjöns södra del med. 
Det totala utflödet av totalfosfor och totalkväve uppskattas vara ca 3,0 kg/månad respektive 
57 kg/månad. De inkommande massflödena till sjön är högre än de utgående vilket kan ha ett 
flertal orsaker. För fosfor är en trolig orsak att ämnet fastläggs och lagras i sediment. För 
kväve kan det vara olika orsaker, bland att annat är det möjligt att det sker en viss assimilation 
av kväve i systemet genom olika naturliga processer.  
 
Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder har de provtagna vattendragen ett näringsrikt 
till mycket näringsrikt tillstånd och kvävehalterna varierar mellan låga och höga. Det 
tillrinnande vattnet bedöms vara mycket näringsrikt samt ha höga kvävehalter vid sjöns 
västra, norra samt södra del. Provtagningarna på vattnet i Nydalasjön visade att halterna av 
totalfosfor var låga medan kvävehalterna var måttligt höga. Nydalasjön har ett bra siktdjup, 
måttligt färgat vatten, en god buffertkapacitet samt ett pH som är nära neutralt. 
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Definitioner 
 
Aerob Med närvaro av syre. En aerob miljö är en miljö där det finns 

syre tillgängligt. (Vattenportalen, 2006) 
 
Alg Växter/Organismer som lever helt i vatten och utför fotosyntes. 

De flesta alger använder klorofyll för fotosyntesen. Algerna 
bildar vid fotosyntesen en stor del av det syre som andra 
organismer förbrukar. (Wikipedia, 2006) 

 
Alkalinitet  Ett mått på halten buffrande ämnen i en vattenlösning, d.v.s. 

ämnen som neutraliserar syra. Alkalinitet är ett mått på vattnets 
eller markens förmåga att skydda sig mot försurning (sänkt pH 
på grund av stor tillförsel av försurande vätejoner). 
(Vattenportalen, 2006) 

 
Ammoniak (NH3-N)  Kväveförening. Ammoniak är en gas och när det löses i vatten 

bildas ammonium i jonform. (Vattenportalen, 2006)  
 
Ammonium (NH4-N) Se ammoniak 
 
Anaerob Utan närvaro av syre. En anaerob miljö är en miljö där det 

saknas syre. (Vattenportalen, 2006) 
 
Antropogen Av människan eller mänskliga handlingar framställd eller 

förorsakad (Vattenportalen, 2006). 
 
Atmosfärisk deposition Luftburna ämnen som faller till marken, t ex luftföroreningar 

(Vattenportalen, 2006). Kan delas upp i våt- (vid regn) 
respektive torrdeposition.  

 
Avrinningsområde Ett sammanhängande landområde, inklusive sjöar, som 

avvattnas via samma vattendrag. Området avgränsas av 
topografin. D v s all nederbörd som faller inom 
avrinningsområdet rinner ut via enbart ett vattendrag. 
(Wikipedia, 2006) 

 
Avrinning Vattenflöde från ett område orsakat av regn eller snösmältning. 

Avrinning kan ske som ytavrinning på markytan, som 
grundvattenavrinning och som avrinning i vattendrag. 
(Vattenportalen, 2006)  

 
Avrinningskoefficient En dimensionslös konstant som uttrycker hur stor del av 

nederbörden som avrinner efter förluster genom avdunstning, 
infiltration och adsorption av växtligheten eller genom 
magasinering i markytans ojämnheter. Avrinningskoefficienten 
är alltid mindre än 1. Avrinningskoefficienten är ett mått på den 
maximala andel av ett avrinningsområde som kan bidra till 
avrinningen. (Svenskt vatten P90, 2004) 
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Basflöde Ytvattenavrinning under perioder utan nederbörd (Larm, 1994). 
 
Buffertkapacitet Buffertkapacitet är den förmåga som mark och vatten har att 

motstå försurning (Vattenportalen, 2006). 
 
Dagvatten Ytavrinnande vatten såsom regn- och smältvatten från t ex 

gator, taktäckta ytor, gårdar och grönytor (Larm, 1994). 
 
Eutrof Näringsrikt tillstånd för t ex en sjö. 
 
Eutrofiering Ökning av halten näringsämnen i t ex vatten; medför ökad 

produktion av biomassa (Larm, 1994). 
 
Konduktivitet Elektrisk ledningsförmåga. 
 
Mesotrof Måttligt näringsrikt tillstånd för t ex en sjö. 
 
Nitrat Kemisk form av kväve som är tillgänglig för växter 

(Vattenportalen 2006) 
 
Nitrit Kemisk form som kväve omvandlas till i processen nitrifikation 

(Vattenportalen, 2006). 
 
Närsalter Näringsämnen, t ex kväve- och fosforföreningar 
 
Oligotrof Näringsfattigt tillstånd för t ex en sjö. 
 
pH Ett mått på hur mycket vätejoner det finns i en lösning. pH över 

7 – basisk, pH under 7 – sur, pH = 7 – neutral.  
 
Recipient En mottagare av föroreningar, t ex en sjö eller ett vattendrag 
 
R-kvadrat (R2) värde En indikator från 0 till 1 som visar hur väl de uppskattade 

värdena för trendlinjen motsvarar de verkliga värdena. En 
trendlinje är mest tillförlitlig när R2-värdet är 1 eller nära 1. 
(Microsoft Excel, 2000) 

 
Sediment Finkornigt material som transporteras med vind eller vatten för 

att avlagras då transportförmågan avtagit. Så småningom 
ombildas sediment till sedimenterbara bergarter, såsom sandsten 
och kalksten. (Larm, 1994) 

 
Tillrinningsområde Ett avrinningsområde omfattar både markytan och ytan av 

områdets sjöar. Om man däremot räknar endast markytan, 
varifrån vatten avrinner till sjöar och vattendrag i området, så 
kallas det tillrinningsområde. (Vattenportalen, 2006) 

 
TOC Totalt organiskt kol. TOC är ett mått på mängden 

syreförbrukande ämnen i ett prov (PVC, 2006). 
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Totalfosfor Ett mått på den totala fosformängden. Totalfosfor innefattar 
fosfat och organiskt bunden fosfor. Fosfat är fosfor i en form 
som är tillgänglig för växter (alger). Organisk fosfor är fosfor 
som är bunden till organiskt material. (Vattenportalen, 2006) 

 
Totalfosfor, filtrerad Ett mått på den totala fosformängden som är vattenlöslig. 

Filtrerad innebär att den partikulära delen har filtrerats bort. 
 
Totalkväve Ett mått på den totala kvävemängden. Totalkväve innefattar 

ammonium, nitrat, nitrit och organiskt bundet kväve. 
(Vattenportalen, 2006) 

 
Totalkväve, filtrerad Ett mått på den totala kvävemängden som är vattenlöslig. 

Filtrerad innebär att den partikulära delen har filtrerats bort. 
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1 Inledning 
Nydalasjön anses vara Umeås viktigaste tätortsnära sjö. Det är en välbesökt badsjö och 
området är ett mycket populärt friluftsområde. I dagsläget planläggs flera bygg- och 
infrastrukturprojekt i området runt Nydalasjön som sannolikt kommer att påverka dagvattnet i 
Nydalasjöns tillrinningsområde. Vid sjöns västra sida har byggandet av området Mariestrand 
redan påbörjats och vid Tomtebo intill sjöns södra ände planeras även där nya bostäder. En ny 
sträckning av E4: an i området planeras och dessutom finns på längre sikt förslag på 
exploateringar (t ex golfbana) öster om sjön.   
 
På uppdrag av Umeå kommun genomför WSP Samhällsbyggnad i Umeå en utförlig 
inventering av vattendragen och näringstillförseln till Nydalasjön i Umeå. Uppdraget omfattar 
inventering av vattendragen i Nydalasjöns tillrinningsområde, provtagning (i sjön och utvalda 
vattendrag) och utvärdering av analys- och mätdata. Arbetet påbörjades i april 2005 och 
kommer att avslutas under 2006. Projektet syftar till att få fram aktuell referensdata inför 
framtida riskbedömningar och beslut om tilltänkta projekt kring Nydalasjön och Umeå 
regionen i stort. Framtagna referensdata kan sedan användas som grund i det framtida 
miljöarbetet kring Nydalasjön, t ex vid riskbedömningar och beräkningar av scenarier.  
 
Detta examensarbete är en del av projektet och denna rapport utgör ett led i projektets 
redovisning. 

1.1 Rapportstruktur 
Rapporten är indelad i 8 kapitel. Det första kapitlet omfattar inledning, syfte, mål och 
avgränsningar samt hur rapportens struktur är uppbyggd. Kapitel 2 behandlar 
bakgrundsinformation och omfattar en allmän beskrivning av Nydalasjön och dess 
omgivningar samt områdets topografi, geologi, hydrologi och till sist en genomgång av 
tidigare undersökningar. Det tredje kapitlet innehåller en beskrivning av metod och 
genomförande av projektet. Här beskrivs bland annat provtagnings- och beräkningsmetoder 
samt vilka parametrar som har analyserats. En litteraturstudie görs i kapitel 4 som behandlar 
dagvatten, näringsämnen, eutrofiering, Naturvårdsverkets bedömningsgrunder samt lagar, 
direktiv och miljömål. Kapitel 5 presenterar resultat av kartläggningen av tillrinningsområdet 
samt resultat av provtagning och modellering av dagvattenflöden och föroreningsflöden. I 
diskussionen, som återfinns i kapitel 6, diskuteras resultaten och en bedömning av tillstånd 
görs. Här diskuteras också framtida scenarion, d v s hur belastningen av näringsämnen till 
Nydalasjön skulle ändras vid en förändrad markanvändning i området. I kapitel sju tas 
felkällor i arbetet upp och till sist i kapitel 8 dras slutsatser och förslag till fortsatta studier 
ges.  

1.2 Syfte och metod 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka den aktuella närsaltsbelastningen till 
Nydalasjön samt att skapa underlagsdata för ett framtida miljöarbete kring sjön. Målet var att 
kartlägga Nydalasjöns tillrinningsområde samt närsaltsflödena till sjön och att utreda vilka 
riskerna är för negativa effekter vid en ökad näringsbelastning och förändrad markanvändning 
i området. Några framtida scenarion diskuteras i slutet av rapporten. 
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Faktainsamling har skett genom litteraturstudier, fältbesök och provtagning i sjön och 
tillrinnande vattendrag. Utifrån insamlade data har en beräkningsmodell anpassats för 
beräkning av föroreningsbelastningen till sjön. Eftersom Nydalasjön är en naturligt 
näringsfattig sjö har fokus legat på analys av näringsämnena fosfor och kväve. Dessa 
parametrar styr algtillväxten i Nydalasjön.  

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet har avgränsats till att studera flöden och föroreningsbelastning vid 6 utvalda 
provtagningspunkter i Nydalasjöns tillrinningsområde (5 tillrinnande vattendrag samt 
utloppet) och till provtagning och utvärdering av vattnet i Nydalasjön samt till beräkning av 
den atmosfäriska depositionen på sjön. Fokus har legat på analys av närsalter d v s totalfosfor 
(ofiltrerad och filtrerad) och totalkväve men även fysikaliska och andra kemiska parametrar 
har analyserats.  
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2 Bakgrund 

2.1 Beskrivning av Nydalaområdet  
Nydalasjön ligger ca 4 km öster om Umeå centrum, se figur 1. Sjön med dess omgivningar är 
ett populärt friluftsområde som är väl utnyttjat året om. Runt hela sjön finns gång- och 
cykelväg och det finns ett flertal grillplatser kring sjön. Grillplatserna är iordningställda med 
bord, ved och utedass i närheten. Nydalasjön är också en populär fiskesjö med årligen 
inplanterad fisk. Det finns även flera badplatser, bland annat Nydala friluftsbad vid sjöns 
norra del, Kärleksviken på den östra sidan samt Klippudden som ligger öster om Kinabron.  
 

Label1  

 
Figur 1. Översiktskarta över Umeå och Nydalasjön (Lantmäteriet, 2006). 

 
Vid den sydöstra delen av sjön har KFUM verksamhet under sommaren. De har ett nybyggt 
aktivitetscenter med bland annat klättervägg, bollplan, studsmattor, kanotpaddling. Här hålls 
årligen sommarläger för barn. Strax söder om KFUM-gården ligger Kyrkstugan, där finns ett 
café som har öppet under sommaren. Vid södra delen av sjön ligger en relativt ny 
äventyrslekplats och vid den norra delen ligger en 4H-gård, där finns sommartid djur att titta 
på och ett café. Vid friluftsbadet på den norra delen ligger Umelagun, ett tempererat 
utomhusbad som är mycket populärt sommartid. På den norra delen av området ligger också 
fotbollsplaner och Nydala Camping. Öster om campingen finns flera elljusspår och vintertid 
finns här konstsnöspår.  

2.1.1 Nydalasjön 
Nydalasjön har en nord-sydlig sträckning, är ca 3 km lång och har en maximal bredd på ca 
700 m. Sjön har ett maximalt djup på 6 m (Nebaeus, 2002). Medeldjupet är 3 meter och 
normalvattenytan ca 35,5 meter över havet (J & W, 2001). Sjöns totala yta är ca 1,6 km2 
(Nebaeus, 2002). Enligt Nebaeus (2002) har sjön en god buffertförmåga, d.v.s. god förmåga 
att motstå försurande ämnen och i mitten av 1980-talet kalkades sjön. 
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Nydalasjön har ett förhållandevis litet tillrinningsområde (ca 4,1 km2), tillförseln av vatten 
sker huvudsakligen från några mindre bäckar och diken samt från grundvatten (Umeå 
kommun, 2005). Utflödet från sjön utgörs av Kolbäcken i den västra delen av sjön. Vattnet i 
sjön har en lång omsättningstid, d.v.s. genomströmningen i sjön är svag (Umeå kommun, 
2005). Omsättningstiden är ca 2,5-2,9 år (J&W, 1991). Dessa villkor gör Nydalasjön känslig 
för påverkan på tillrinnande dagvatten. 
 
Enligt tidigare undersökningar, se kapitel 2.2, utförda av Umeå kommun är Nydalasjön 
måttligt näringsrik och klassas som en ekologiskt känslig sjö. Detta medför att tillskott av 
näringsämnen, framförallt fosfor (som är den begränsande faktorn för tillväxt av biomassa 
såsom alger i sjön), i tillrinnande vatten har en stor betydelse utifrån både miljömässig och 
estetisk synvinkel. Ökat tillskott av näringsämnen till sjön leder till övergödning som i sin tur 
leder till algblomning och minskad biologisk mångfald. Algblomning i sjöar kan vara 
hälsovådligt för t ex barn och djur om de badar i sjön och får i sig vatten samt är ur estetisk 
synvinkel inte trevligt. 

2.1.2 Topografi 
Nydalasjön är belägen längs en nord-sydlig svacka med svaga höjdryggar på ömse sidor. 
Området kring Nydalasjön består till största delen av svagt kuperad skogs- och myrmark. Sjön 
är omgiven av långsmala flacka höjdryggar i nord-sydlig riktning. Flertalet våtmarksområden 
observeras i området kring sjön. Söder om sjön ligger de högsta områdena, vilka är upp mot 
+50 meter över havet. De lägsta partierna går ned till +25 m över havet och är belägna i 
sydöst. (J&W, 1991) 
 

 
Figur 2. Höjdmodell över Nydalasjön och dess omgivningar (Modell WSP, data Lantmäteriet, 2005). 

2.1.3 Geologi 
Geologin i Umeå regionen är typisk för ett flackt kustområde under högsta kustlinjen. 
Berggrunden i området består av prekambriska kristallina bergarter, främst olika typer av 
graniter och gnejser. (Sveriges Nationalatlas, 2005)  
 
Den vanligaste jordarten är morän, men det förekommer även inslag av grus-sand och lera-
finmo. Inslag av kalt berg, som har ett tunt eller osammanhängande jordtäcke förekommer 
också. (Sveriges geologiska undersökning, 2005) 
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2.1.4 Hydrologi 
Den totala årsmedelnederbörden för Umeå regionen är ca 659 mm/år (SMHI, 2005). 
Månadsmedelnederbörden för perioden maj-september 2005 uppgår till 61,2 mm och den 
totala nederbörden per månad för perioden redovisas i tabell 1. 
 

Tabell 1. Total nederbörd per månad 2005 (SMHI, 2005). 
Månad Nederbörd (mm/månad) 
Maj 56,8 
Juni 49,6 
Juli 55,9 
Augusti 124,4 
September 19,1 

 

2.2 Tidigare undersökningar 
Det finns stora brister i aktuella data angående dagvattenflöden och föroreningsinnehåll i 
Nydalasjöns tillrinningsområde. De tidigare undersökningar och rapporter som har 
producerats behandlar främst kvalitén på vattnet i Nydalasjön med avseende på näringsämnen 
och växtplankton. 
 
Under 2002 producerades rapporten ”Näringsämnen och växtplankton i 10 sjöar i Umeå 
kommun” av Mats Nebaeus, Umeå kommun. Undersökningen behandlar Nydalasjöns tillstånd 
avseende näringsämnen och växtplankton mellan åren 1980 och 2002. Denna rapport 
presenterar en sammanställning av provtagning från Umeå kommuns miljöövervakning. 
Sammanställningen visar att mellan 1980 och 2002 varierade totalfosforvärdena i ytvattnet 
mellan 4,5 och 22 µg/l. Medelvärdet av totalfosfor var 13,2 µg/l. För totalkväve visar 
undersökningen att dessa värden varierade mellan 170-890 µg/l och medelvärdet var 457 µg/l 
under samma tidsperiod. Enligt bedömning för år 2002 gjord i samma rapport var 
totalfosforhalterna måttligt höga medan kvävehalterna var höga. Medelvärdet för totalfosfor 
var 19 µg/l i sjöns ytvatten under år 2002. Den sammanfattande bedömningen som görs för 
Nydalasjön i Nebaeus (2002) är att den är måttligt näringsrik och ekologiskt känslig, vilket 
innebär att en ökad näringsbelastning skulle kunna resultera i en kraftigt förändrad ekologisk 
funktion t ex blågröna algblomningar.  
 
Medins Biologi AB har under 2005 på uppdrag av Umeå kommun framställt rapporten 
”Bedömning av vattenkvalitén i Nydalasjön med avseende på känslighet för ökad 
näringstillförsel”. Rapporten behandlar vattenkvalitén i Nydalasjön med avseende på 
näringsämneshalter och trofigrad. Bedömningen av vattenkvalitén baseras på tidigare utförda 
provtagningar utförda av Umeå kommun (se Nebaeus, 2002). Enligt denna rapport beskrivs 
Nydalasjön som en oligotrof till svagt mesotrof sjö med relativt klart vatten och goda 
syreförhållanden. Medins Biologi AB gör bedömningen att Nydalasjön under tidsperioden 
1980-2002 haft ett förhållandevis stabilt vattenkemiskt och biologiskt tillstånd.  
 
Utöver ovanstående rapporter har J&W Energi och miljö på uppdrag av Umeå kommun utfört 
två hydrogeologiska undersökningar av Tomteboområdet vid sjöns södra och sydvästra del. 
1991 genomfördes en översiktlig hydrogeologisk undersökning, vars syfte var att utreda 
grundvattenförhållandena och riskerna vid en byggnation av området. Under år 2001 
genomfördes ytterligare en utredning vars syfte var att komplettera undersökningen från 1991 
med nytillkomna uppgifter från en översiktlig geoteknisk undersökning som genomfördes 
under december 2000 till januari 2001 av J&W Samhällsbyggnad i Umeå. 
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3 Metod och genomförande 
För att inledningsvis få en allmän orientering i området genomfördes ett fältbesök vid 
Nydalasjön och befintliga kartor, rapporter och övrigt material studerades. Därefter har 
projektet genomförts i olika delmoment enligt nedanstående rubriker.  

3.1 Litteraturstudie 
För att öka förståelsen och uppnå syftet med projektet har en litteraturstudie genomförts. 
Litteraturstudien har handlat om dagvatten i allmänhet, avrinning, lagar och miljömål, 
näringsämnen och eutrofiering. För att samla bakgrundsinformation om Nydalasjön och dess 
omgivningar har även en litteraturstudie om Nydalaområdet genomförts. 

3.2 Kartläggning av tillrinningsområdet 
Nydalasjöns tillrinningsområde har kartlagts dels genom att studera befintliga kartor och 
ritningar över området och dels genom ett antal fältbesök genomförda under maj och augusti 
2005. Området har studerats i detalj med avseende på vattendrag och tillhörande 
tillrinningsområden, dagvattenledningar, markanvändning, vegetation och höjdförhållanden. 
Därefter har arean av det totala tillrinningsområdet samt areorna av de 5 
deltillrinningsområdena beräknats, se bilaga 4a. Inom varje delområde har arean av respektive 
markanvändning beräknats, se bilaga 4a. Indelningen av markanvändning har gjorts utifrån 
samma indelning som används i programmet StormTac, som är en dagvatten- och 
recipientmodell för beräkning av föroreningstransport och dimensionering av 
dagvattenanläggningar.  
 
För de områden som ligger inom Nydalasjöns tillrinningsområde men utanför 
deltillrinningsområdena, dvs. områden med s.k. diffusa tillflöden, har areorna per 
markanvändning beräknats, se bilaga 4b. 
 
Alla areor har mätts in och beräknats i AutoCad 2002 och resultatet av kartläggningen har 
presenterats dels på fysiska kartor och dels digitalt i CAD. Det totala tillrinningsområdet samt 
deltillrinningsområden presenteras i bilaga 1. 

3.3 Provtagning 
Provtagning har skett av dagvatten vid 6 utvalda punkter kring Nydalasjön samt av sjövatten i 
tre olika punkter på Nydalasjön, se figur 3 och bilaga 1. 

3.3.1 Dagvatten  
Provtagning av dagvatten har genomförts vid 14 tillfällen i 6 utvalda vattendrag mellan maj 
och september 2005. De 6 provtagningspunkterna (i fortsättningen kallade PP1-6), se figur 3, 
är utplacerade i tillrinnande vattendrag runt sjön samt utlopp och de har valts ut för att de 
representerar de största flödena till och från sjön.  
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Figur 3. Provtagningspunkter Nydalasjön (Umeå OK och IFK Umeå, 1988). 

 
 PP1 ligger strax söder om utloppet från en kulvert med dagvatten från 

Mariehemsområdet. Till PP1 rinner dagvatten främst från bostadsområden, 
parkeringar, vägar, centrum/företag, industri, cykelväg och skog.  

 PP2 ligger vid sjöns utlopp och representerar det utgående vattnet från sjön.  
 PP3 ligger vid sjöns sydligaste ände. Till PP3 rinner dagvatten främst från skog men 

även delvis från en bit väg/parkering. Vattnet här har längst uppehållstid i sjön 
eftersom det ligger långt från utloppet och måste runda udden i sjön innan det når 
utloppet.  

 PP4 ligger vid en bäck på östra sidan av sjön nära den s.k. Dödmansviken och det 
tillrinnande vattnet kommer från ett stort skogsområde.  

 PP5 utgörs av en skogsbäck som ligger intill en parkering på den nordöstra sidan av 
sjön. Hit rinner vattnet från skogen och smältvatten från konstsnöspåren som ligger i 
det nordöstra området.  

 PP6 ligger i ett dike på norra sidan av sjön som representerar dagvatten från parkmark 
(fotbollsplaner, Nydala Camping), vägar, parkeringar, bostäder, industri, cykelväg och 
skog.  

 
Provtagning genomfördes under nederbörd eller strax efter avslutat regn. Flest provtagningar 
koncentrerades till perioder med höga flöden, d v s i samband med snösmältning och kraftiga 
och långvariga regn. I samband med snösmältningen förväntades höga halter eftersom 
föroreningar som ackumulerats i snön under vintern frigörs då. Provtagningarna påbörjades i 
början av maj och under denna månad genomfördes 4 provtagningar. I juni och juli utfördes 
två respektive en provtagning. Under augusti månad genomfördes 6 provtagningar. I slutet av 
juli samt i början av augusti kom det många och kraftiga regn. Flödena var därför höga i 

PP1

PP2

PP3 

PP4 

PP5 

PP6 

SV2 

SV1 

SV3 
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augusti varför flest provtagningar genomfördes då. I september genomfördes en provtagning, 
vilken också var den sista.  
 
Vid varje provtagningstillfälle togs ett 500 ml vattenprov vid varje punkt och lämnades in för 
analys till Alcontrol Laboratories i Umeå. I samband med varje provtagning mättes också 
hastigheten på dagvattnet. Hastigheten mättes i en raksträcka eller vid utloppet av en kulvert 
och mätningarna genomfördes med en hastighetsmätare av modell DETEC 3013. 
Hastighetsmätaren fungerar enligt principen att en trycksensor mäter tryckskillnader som 
sedan räknas om till hastigheter. Temperaturen på vattnet mättes med en digital termometer 
och medeldjupet och medelbredden i vattendragets raksträcka/kulvert mättes in med en 
tumstock. Utifrån uppgifterna om bredd, djup och hastighet kunde flödet beräknas. 

3.3.2 Sjövatten 
Provtagning av sjön har utförts vid 5 tillfällen med ungefär en månads intervall under maj tom 
september 2005. Provtagning genomfördes vid 3 provtagningspunkter i sjön, kallade SV 1 -3, 
se figur 3 samt bilaga 1. Vid varje provtagning togs vattenprov för analys av närsalter och för 
analys av plankton. Vid varje provtagningstillfälle har även temperatur och siktdjup mätts. 
Siktdjupet mättes med en secciskiva.  
 
Prov för analys av närsalter har tagits vid den djupaste punkten, som ligger strax söder om 
Dödmansviken, se figur 3. Analys av dessa prover har utförts av Alcontrol Laboratories i 
Umeå samt Analytica i Stockholm. Orsaken till att två olika laboratorier har använts är att 
analysresultaten, främst gällande fosfor, var onormalt låga under hela sommaren. För att 
utesluta eventuella fel vid analys av prov skickades vissa prover in även till Analytica för 
analys. I de fall analysresultat har erhållits från båda laboratorierna har Analyticas värden 
använts, då dessa bedömdes ligga det sanna värdet närmast. 
 
Planktonprov har tagits i tre punkter i syd-nord-led över Nydalasjön, se figur 3. Planktonprov 
har tagits i syfte att undersöka planktonkoncentration i syd-nord-led över sjön. 
Planktonproverna analyserades kvantitativt och kvalitativt, dvs. dels med avseende på 
mängder och dels med avseende på artbestämning. Analys av planktonproven har utförts av 
Mats Nebaeus på Umeå kommun. De kvalitativa proven togs över hela vattendjupet med en 
25 µm-maskstorleks planktonhåv. Två prover á 100 ml togs i varje provpunkt. Ett av proven 
konserverades med jodjodkalium-lösning.  
 
Prov för analys av närsalter samt kvantitativa planktonprov, d.v.s. mängdbestämning, har 
tagits med Ruttnerhämtare (en typ av vattenhämtare), se figur 4, på 1 och 2 meters djup under 
vattenytan. Lika delar av proven blandades sedan till ett samlingsprov i en hink. Därifrån 
uttogs två 100 ml prov, varav ett av proven konserverades med jodjodkalium-lösning.  
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Figur 4. Ruttnerhämtare för provtagning av sjövatten. 

3.3.3 Analyserade parametrar 
Valet av parametrar är gjort utifrån att fokus ska ligga på närsalter, d v s fosfor och kväve, 
eftersom det är dessa parametrar som styr algtillväxten i Nydalasjön. Förutom närsalter har 
även fysikaliska och kemiska parametrar bestämts. De fysikaliska och kemiska parametrarna 
utgörs av vattenfärg, konduktivitet, pH, alkalinitet och TOC (totalt organiskt kol). Vid varje 
provtagningstillfälle i PP1-6 samt vid provtagning av sjövatten har nedanstående parametrar 
analyserats, tabell 2. 
 
Värdena på alkalinitet erhålls från laboratoriet i mg/l. I Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
för sjöar och vattendrag (Rapport 4913) används istället enheten mekv/l. Vid bedömning av 
tillstånd har resultaten omvandlats från mg/l till mekv/l. Omvandling till mekv/l görs genom 
att dividera analysvärdena i mg/l med 61 (Strömsund, 2006). 
 

Tabell 2. Analyserade parametrar vid PP1-6 och för sjövatten. 
Parameter Enhet 
Temperatur °C 
Färg mg/l Pt 
Konduktivitet mS/m 
pH - 
Alkalinitet mg/l 
TOC mg/l 
Ammoniumkväve mg/l 
Nitrat + Nitrit mg/l 
Total Fosfor, ofiltrerat mg/l 
Total Fosfor, filtrerat mg/l 
Total Kväve, ofiltrerat mg/l 
Total Kväve, filtrerat mg/l 
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3.4 Modellberäkningar  
För att göra beräkningar och utvärdera data användes i huvudsak Microsoft Excel men även 
till viss del programmet StormTac, som är ett Microsoft Excel baserat verktyg utvecklat av 
Tomas Larm på konsultföretaget SWECO. StormTac är en dagvatten- och recipientmodell för 
beräkning av föroreningstransport och dimensionering av dagvattenanläggningar. 
 
Vid beräkning av föroreningsbelastning från områden med diffusa flöden har i vissa fall 
schablonvärden från StormTac använts för olika typer av markanvändning, t ex vägar, 
våtmark, villor, park, centrum/företag och parkering. Schablonvärden från StormTac har även 
använts vid beräkning av atmosfärisk deposition av fosfor och kväve på Nydalasjön. I de fall 
ett basflöde har förekommit har beräkningar av detta gjorts i StormTac.  

3.4.1 Vattenbalans 

3.4.1.1 Dag- och ytvattenflöden 
Vattenflöden från dag- och ytvatten har beräknats för varje månad under 
provtagningsperioden i respektive provtagningspunkt. Flöden har beräknats totalt för varje 
deltillrinningsområde (PP1, 3-6), vid utflödet (PP2) (se kapitel 3.4.1.5) samt per 
markanvändning inom varje delområde, se bilaga 4. Flödena har beräknats utifrån respektive 
månads verkliga nederbörd, deltillrinningsområdets area/area per markanvändning samt 
avrinningskoefficient för respektive delområde/markanvändning.  
 
Följande ekvation har använts för beräkning av dagvattenflöden till Nydalasjön: 
 

)1(
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=  

 
Qin = inflöde från dag- och ytvatten (m3/månad) 
i = nederbördsintensitet (mm/månad) 
φ = avrinningskoefficient (-) 
A = area (m2) 
 
Vid beräkningar har de avrinningskoefficienter som finns i StormTac samt Svenskt Vattens 
publikation P90 använts. Avrinningskoefficienterna är specifika per markanvändning (t ex 
vägar, flerfamiljshus, park och skog). För att få fram en representativ avrinningskoefficient 
för respektive deltillrinningsområde beräknades en sammanvägd koefficient enligt följande 
formel: 
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φ = avrinningskoefficient per deltillrinningsområde 
A1-v = area per markanvändning (m2) 
φ1-v = avrinningskoefficient per markanvändning 
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3.4.1.2 Basflöde 
Vattendragen i provtagningspunkterna 1, 5 och 6 antas alltid ha ett grundflöde, d v s ett 
basflöde. Det totala flödet för dessa deltillrinningsområden blir därför summan av det 
framräknade dagvattenflödet plus basflödet.  
 
Beräkningar av basflödet har gjorts i StormTac enligt nedan: 
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Q b = basflöde (m3/månad) 
Kx = 0,7 (-) 
A = area (m2) 
i = årlig nederbördsintensitet (mm/år) 
 
Vid beräkningarna användes en årlig nederbördsintensitet på 659 mm/år enligt SMHI: s 
statistik för Umeå. Kx är en konstant som visar hur stor andel av infiltrerat vatten som når 
basflödet. Värdet på Kx är hämtat från StormTac. A är arean i m2 per markanvändning för 
respektive delområde. 

3.4.1.3 Avdunstning 
Hur mycket som avdunstar från Nydalasjöns yta måste tas i beaktande vid beräkning av 
utflödets storlek. Bestämning av avdunstning är besvärligt och komplext. Det finns ett flertal 
olika beräkningsmetoder för bestämning av avdunstning, men de ger endast en approximation 
av hur stor den verkliga avdunstningen är och kräver stora mängder indata. Därför har 
avdunstningen från Nydalasjöns yta antagits utifrån de värden för avdunstning för medelstora 
sjöar som anges i Sveriges National Atlas – Klimat sjöar och vattendrag. Enligt Sveriges 
National Atlas (1995) är den årliga avdunstningen från medelstora sjöar 400 mm för Umeå 
regionen. Det kan antas att nästan ingen avdunstning sker under vinterhalvåret utan 
avdunstningen är koncentrerad till vår, sommar och höst. Detta innebär att en årlig 
avdunstning på 400 mm fördelas på ca 6-7 månader. Nedan i tabell 3 redovisas den antagna 
avdunstningen per månad för perioden maj till september.  
 

Tabell 3. Antagen avdunstning i mm för Nydalasjön. 
Månad Avdunstning (mm) 

Maj 40 
Juni 75 
Juli 80 
Augusti 80 
September 40 

 

3.4.1.4 Grundvattenflöde 
För att beräkna hur stort utflödet är ur sjön måste grundvattenflödet till sjön beaktas. Av den 
andel vatten som inte rinner av marken (d v s den del som avdunstar eller infiltreras i marken) 
kan antas att ca 25 % bildar grundvatten. Utifrån detta antagande samt nederbörden per 
månad, den totala arean av tillrinningsområdet samt hur stor andel vatten som inte rinner av 
marken kan grundvattenflödet till Nydalasjön bestämmas enligt nedan. 
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QGV = grundvattenflöde (m3/månad) 
At = tillrinningsområdets area (m2) 
i = nederbördsintensitet (mm/månad) 
φt = avrinningskoefficient för respektive delområde (-) 
 

3.4.1.5 Utflöde 
Flödet vid PP2, d v s utflödet från sjön, kan beräknas genom att addera alla inkommande 
flöden till sjön för att sedan dra bort avdunstningen från sjöytan. Följande ekvation kan ställas 
upp: 
 
Qut = Qytvatten + Qb + QGV + (Qsjöyta-avdunstning) 
 
Qut = utflöde (m3/månad) 
Qytvatten = inflöden från tillrinningsområden samt diffusa områden (m3/månad) 
Qb = basflöde (m3/månad) 
QGV = grundvattenflöde (m3/månad) 
Qsjöyta-avdunstning = flödet på sjöytan (m3/månad) 
 
Utflödet från sjön är alltså summan av det totala inflödet av ytvatten (flöde från 
tillrinningsområden och diffusa områden), basflöde, grundvattenflöde samt flödet som 
uppkommer av nederbörden som faller på sjöytan (här måste avdunstningen från sjöytan även 
beaktas). Vid beräkning av flödet på sjöytan antas värdet på avrinningskoefficienten vara 1,0, 
(Svenskt vatten P90, 2004). 

3.4.2 Massflöde 
Närsaltsbelastningen från dag- och ytvatten har beräknats för varje månad enligt nedan. 
Beräkningarna har gjorts utifrån det framräknade vattenflödet i respektive provtagningspunkt 
och koncentrationen av fosfor och kväve som har modellerats fram enligt Jörgensen (1988). 
 
Följande ekvation har använts för beräkning av närsaltsbelastningen:  
 

)5(
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*
6

PPPP
PP
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BPP = föroreningsbelastning (kg/månad) 
QPP = vattenflöde i respektive provtagningspunkt (l/månad) 
CPP = koncentration P respektive N (mg/l) 
PP = provtagningspunkt, PP = 1-6 
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Modelleringen av massflödet har genomförts i följande steg: 
 

1. Provtagning  Q (l/s) och C (mg/l) 
2. Rensa eventuellt dataset, vilket innebär att ”outliers” tas bort. T ex vid extremt låga 

flöden o.d. 
3. Regressionsanalys, val av analys med bäst regression (via R2-värde)  C = f (Q) i 

någon form, t ex C = (0,3592*e^0,0357*Q)/Q. 
4. Beräkna Cmedel utifrån 3-4 stycken regressionsekvationer. 
5. Använd beräknat vattenflöde i respektive provtagningspunkt (l/månad), se kap 3.4.1.1. 
6. Massflöde = (QPP*Cmedel)/10^6 (kg/månad) 

 
Uppmätt koncentration av totalfosfor och totalkväve från analyserade stickprov samt uppmätt 
momentanvattenflöde har använts för att modellera en representativ koncentration vid varje 
provtagningspunkt. Antalet stickprov av koncentration och flöde är 14 stycken. 
Koncentrationen beror av flödet samtidigt som flödet varierar vid varje provtagningstillfälle. 
Därför måste flödet viktas in i varje uppmätt koncentration.  

För varje provtagningspunkt har tre diagram (ett för kväve och två för fosfor (filtrerad samt 
ofiltrerad)) ritats upp i Microsoft Excel enligt figur 5 och bilaga 8. Q är det uppmätta flödet 
och C är den uppmätta koncentrationen i respektive provtagningspunkt. Utifrån de plottade 
punkterna har en regressionsanalys gjorts med hjälp av Microsoft Excel, vilket innebär att en 
trendlinje anpassas till de plottade värdena, se figur 5. Den typ av trendlinje som visar högst 
R2-värde (se definitioner) är den som bäst passar de plottade värdena och denna linjes 
ekvation används sedan för beräkning av koncentrationen i varje provtagningspunkt. För att få 
en så god approximation av koncentrationen som möjligt har en medelkoncentration beräknats 
utifrån de 3-4 trendlinjers ekvationer med högst R2-värde.    

Q (l/s) 

C
 (m

g/
l) 

*Q
 (l

/s
)

1. 2.

3.

 

Figur 5. Exempel på infogade trendlinjer. Se även bilaga 8. 
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3.4.3 Atmosfärisk deposition  
Den atmosfäriska depositionen på Nydalasjöns yta har beräknats i kg/månad utifrån 
schablonvärden för fosfor och kväve hämtade från programmet StormTac samt 
medelnederbördsintensiteten per månad och sjöytans area. Schablonvärdena för atmosfärisk 
koncentration är 0,032 mg/l för fosfor samt 2,4 mg/l för kväve. Dessa schablonvärden utgår 
från förhållanden som gäller i Stockholm. Eftersom Umeå är en mycket mindre stad med 
lägre utsläpp från t ex trafik och industrier så antas den atmosfäriska depositionen över Umeå 
och Nydalasjön endast vara en tredjedel så stor som i Stockholm. 
 
Ekvation för beräkning av atmosfärisk deposition: 
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D = atmosfärisk deposition (kg/månad) 
i = nederbördsintensitet (mm/månad) 
Asjöyta = area Nydalasjöns yta (m2) 
Cschablonvärde = koncentration fosfor respektive kväve (mg/l)  
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4 Teori 

4.1 Dagvatten 
Det finns ett antal olika definitioner av begreppet dagvatten. Enligt Stockholm Vatten (2005) 
definieras dagvatten som ”Ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på 
hårdgjorda ytor, eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter (sjöar 
och vattendrag) eller reningsverk”.  Larm (1994) definierar dagvatten som ”Ytavrinnande 
vatten såsom regn- och smältvatten från t ex gator, taktäckta ytor, gårdar och grönytor”.  
 
Enligt Larm (1994) kan dagvatten t ex orsaka följande problem: 
 

 Mark- och källaröversvämningar 
 Bräddning av obehandlat avloppsvatten till recipienten 
 Oväntade, höga belastningar på avloppsreningsverken 
 Förorenat dagvatten tillförs recipienter 

 
Dagvattnets sammansättning bestäms enligt Larm (1994) till största delen av den tid som 
förflutit sedan det senaste regnet och den typ av yta som dagvattnet avrinner ifrån, d.v.s. ytans 
markanvändning. Föroreningsinnehållet i nederbörden innan den når marken har även det en 
viss betydelse (Larm, 1994). Vanliga föroreningar i dagvatten listas nedan i tabell 4. 
 

Tabell 4. Vanliga föroreningar i dagvatten enligt Larm (1994). 
Föroreningar i dagvatten  
Suspenderat material Suspenderat material är uppslammade ämnen 

som kan indelas i sedimenterbara ämnen och 
svävande ämnen. Många metaller binds till 
sediment. 

Tungmetaller Främst partikelbundna. 
Bly, koppar, zink, kadmium, kvicksilver, 
krom, nickel, kobolt och järn m fl. 

Näringsämnen Främst fosfor, kväve och kol. 
Syreförbrukande ämnen COD – Kemisk syreförbrukning, ett mått på 

dagvattnets innehåll av ej nedbruten 
substans. 
BOD – Biokemisk syreförbrukning, mått på 
organiska ämnens syreförbrukning vid 
nedbrytning av mikroorganismer.  

Organiska ämnen Kolväten, PAH, dioxiner, PCB, färgrester, 
lösningsmedel och avfettningsmedel m fl. 

Deponerade luftföroreningar Svavel- och kväveföreningar 
Olja Petroleum och petroleumkolväten 
Vägsalt Oorganiska salter som t ex klorider och 

sulfater. 
Fekala coliformer Bakterier från tarmkanalen 
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4.1.1 Föroreningskällor och årstidsvariationer 
Enligt en studie i Göteborg utförd 1983 av Malmqvist och Malmqvist et al. (1994) är de 
största föroreningskällorna för dagvatten: 
 

 Atmosfäriskt nedfall 
 Trafik 
 Korrosion 
 Djurspillning 

 
Enligt Malmqvist et al. (1994) visade studien i Göteborg 1983 att det atmosfäriska nedfallet 
var den största källan till dagvattnets innehåll av kväve och det var också tillsammans med 
djurspillning den största källan till fosfor. Malmqvist (1983) drog också slutsatsen att 
fordonstrafiken i de två områden som hade mest trafik var den största källan till innehållet av 
bly i dagvatten (Malmqvist, 1994). Trafiken är enligt Stockholm Vatten (2006) den största 
källan till föroreningar i dagvatten. Föroreningarna kommer bland annat från bilavgaser, 
drivmedel, smörjmedel, korrosion av fordon, slitage av däck, slitage av vägar och 
halkbekämpning (Stockholm Vatten, 2006).  
 
Korrosion av metallytor, stolpar och andra typer av konstruktioner är också en betydande 
föroreningskälla för dagvatten enligt Stockholm Vatten (2006). Urin och fekalier från djur 
bidrar också till föroreningar i dagvatten, framför allt förhöjda halter av fosfor och kväve. I 
övrigt så bidrar även tvättvatten från biltvätt, organiskt material från träd och diverse skräp, 
gödsling av parkområden och trädgårdar till föroreningar i dagvatten. (Svenskt Vatten, 2006) 
 
Föroreningsmängderna per månad är störst under hösten och vintern om man tittar på 
variationerna under längre perioder, enligt Larm (1994). Det är också under den perioden, i 
samband med snösmältning och långvariga regn, som de största dagvattenvolymerna inträffar. 
De högsta halterna av föroreningar uppmäts dock enligt Larm (1994) sommartid i samband 
med kraftiga regn. I snö och smältvatten kan föroreningshalterna vara flera gånger högre än 
normalt i dagvatten, vilket beror på att de ackumuleras i snön under vintern och spolas bort 
vid snösmältningen. Föroreningshalterna från trafiken ökar även vintertid pga. användning av 
dubbdäck och choke. Däremot kan den torra vinterluften göra att korrosionen av 
byggnadsmaterial bli mindre, vilket resulterar i lägre halter av koppar och zink. (Larm, 1994) 
 
Årstidsvariationerna för näringsämnena fosfor och kväve är dock i regel små. I ett 
korttidsperspektiv är halten föroreningar i dagvatten störst i början av ett avrinningstillfälle 
och då främst efter en längre torrperiod (first flush). Halten föroreningar minskar därmed med 
tiden vid en konstant regnintensitet. (Larm, 1994) 

4.1.2 LOD  
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innebär att dagvattnet tillförs marken genom 
perkolation eller infiltration (Göteborgs VA-verk, 2006). Enligt Svenskt Vatten (2006) är 
syftet med LOD att dagvattnet ska tas om hand så snabbt som möjligt samt så nära källan som 
möjligt, vilket innebär att dagvattnet t ex infiltreras ner i marken via särskilda brunnar. I täta 
marker där infiltration inte fungerar kan istället särskilda magasin med öppnare jordmaterial 
byggas (Svenskt Vatten, 2006). 
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Enligt Larm (1994) är lokalt omhändertagande av dagvatten en teknik som kan utnyttja 
flertalet naturliga processer: 
 

 Infiltration samt perkolation av vatten i mark 
 Evapotranspiration  
 Växters förmåga att uppta vatten och föroreningar 
 Nedbrytning och fastläggning av föroreningar i markens ytliga jordlager 
 Flödesutjämning  

 
För omhändertagande av dagvatten finns ett antal olika reningsanläggningar t ex: 
 

 Dammar 
 Infiltrationsanläggningar 
 Perkolationsanläggningar 
 Våtmarker 

 

4.2 Närsalter 

4.2.1 Fosfor 
Enligt Naturvårdsverket (1997) innehåller jordskorpan ungefär 0,12 % fosfor och är det elfte 
vanligaste grundämnet i jordskorpan. Den största delen förekommer bundet i apatitmineral 
och ungefär 90 % av den fosfor som bryts används för tillverkning av handelsgödsel 
(Naturvårdsverket, 1997). Fosfor kan enligt Naturvårdsverkets Rapport 4134 (1993) frigöras i 
form av oorganiska fosfatjoner (PO4

3-) vid vittring av mineral, t ex kalciumfosfater (apatit) 
och vid nedbrytning av organiskt material. Fosfat frigörs också i sorptionsjämvikter, d v s från 
fällningar vars fosformättnad och sammansättning beror av komponenternas halter i 
omgivande vatten (Naturvårdsverket, 1993).  
 
Fosfor är en nödvändig beståndsdel i de föreningar som reglerar energiomsättningen i växter 
och det behövs i relativt stora mängder i odlingen av växter (Naturvårdsverket, 1997). Större 
delen av mängden fosfor i jorden är otillgänglig för växtupptag p.g.a. att den är hårt kemiskt 
bunden. En del fosfor är även bunden i organisk form och en mindre del finns fäst som joner 
på markpartiklar. Den direkt växttillgängliga fosforn i markvätskan utgör den minsta delen. 
Förmågan att fästa och släppa fosfor skiljer sig mellan olika jordar och sjösediment. På grund 
av fosfors låga löslighet finns mycket lite fosfor i löst form, ungefär 0,7 mg/l eller 0,5 kg/ha. I 
nygödslade jordar kan halterna som högst uppmätas till 6-8 mg/l. (Naturvårdsverket, 2005) 
 

 
Figur 6. Fosforns kretslopp (Tonderski et al., 2002). 
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Tillgängligheten på fosfor är naturligt låg i sötvatten och fosfor är ofta det begränsande 
tillväxtnäringsämnet. Den låga tillgängligheten beror enligt Eliasson et al. (2004) på att 
fosforföreningar lätt reagerar och bildar komplex med oorganiska och organiska ämnen. 
Bakterier och växter kan endast ta upp fosfor i form av fosfat (PO4

3-). Fosfat som är bundet 
till partiklar måste därför frigöras innan det kan utnyttjas av bakterier och växter. Eftersom 
fosforhalterna naturligt är låga råder det ofta brist på fosfor och därför uppstår konkurrens. 
(Eliasson et al., 2004)  
 
Enligt Naturvårdsverkets Rapport 4134 (1993) påverkas tillgängligheten av fosfor starkt av 
pH-värdet. Vid ett svagt surt pH sker en maximal bindning till järn- och aluminiumkomplex 
och vid pH över 9 sker istället en maximal desorption (fosfor släpps). Syrgashalten har också 
stor betydelse på så sätt att syrefria förhållanden ger fosfatutlösning ur järnkomplex (Fe3+ 
reduceras till Fe2+, som inte är fosforbindande) samt frisättning av fosfat ur vissa bakterier, 
(Naturvårdsverket, 1993).  

Fosfat omsätts genom transport i näringskedjan, organismer som utsöndrar fosfor samt 
frigörelse av fosfat genom bakteriell nedbrytning. Viss andel av fosfor lagras i sediment och 
”försvinner” därmed ur kretsloppet. (Eliasson et al., 2004) 

4.2.2 Kväve 
Kvävgas är den dominerande gasen i luft (ca 80 % av luften består av kvävgas) och bland 
gaser lösta i vatten (Naturvårdsverket, 1993). Enligt Eliasson et al. (2004) är kväve det 
produktionsreglerande ämnet i de flesta vattenmiljöer. Kväve finns i stora mängder i våra 
ekosystem, men endast en liten del är tillgängligt för växter (Eliasson et al., 2004).  
 
Växters och organismers kvävebehov täcks genom att ta upp olika lösta kvävesalter eller 
genom att konsumera kvävehaltiga föreningar som t ex proteiner. Vissa alger och bakterier 
har dock förmågan att istället utnyttja kvävgas (fixering av kväve) direkt från luften eller 
vattnet och på så sätt förs kväve in i biosfären. Denna egenskap har bland annat bakterier som 
lever symbiotiskt i ärtväxters eller alträds rötter samt vissa blågröna alger. (Naturvårdsverket, 
1993) 
 
Växter utnyttjar kväve i första hand i form av nitrat. Nitrat avrinner normalt endast från 
skogsmark under vinter då växter inte är aktiva, men kan om marken är mättad på kväve även 
läcka under andra årstider. (Eliasson et al., 2004) 
 
Kväve som är organiskt bundet frigörs i form av ammonium (NH4

+) när det organiska 
materialet bryts ner. Ammonium oxideras därefter först till nitrit (NO2

-) och sedan nitrat 
(NO3

-) och under processens gång frigörs vätejoner. Denna process sker under aeroba 
förhållanden och kallas för nitrifikation, se figur 7. Om anaeroba förhållanden råder reducerar 
istället bakterier nitrit och nitrat till kvävgas, denna process kallas denitrifikation, se figur 7. 
Då kvävet är i form av kvävgas kan det lämna vattenfasen. Under denitrifikation höjs vattnets 
buffringsförmåga.  (Eliasson et al., 2004) 
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Figur 7. Kvävets kretslopp (Tonderski et al., 2002). 

 
 

4.3 Eutrofiering och dess effekter 
Begreppet eutrofiering (även kallat övergödning) betyder att ett ekosystem förändras mot ett 
näringsrikare tillstånd (Larm, 1994). Enligt Naturvårdsverket (2000) kan förändringen både 
vara naturlig och en form av vattenförorening från antropogena källor (t ex konstgödsling). 
De växtnäringsämnen som reglerar växtsamhällenas utveckling är i de flesta fall fosfor och i 
ett mindre antal fall kväve. I svenska sjöar är det vanligen fosfor som är det reglerande ämnet 
(eller begränsande ämnet) eftersom det vanligen förekommer i underskott. En tillsats av ett 
reglerande ämne är direkt produktionsstimulerande och en stor tillsats kan leda till överskott 
och att ett annat ämne istället blir reglerande. (Naturvårdsverket, 2000)  
 
Eutrofiering leder enligt Naturvårdsverket (2000) till: 

 Ökad primärproduktion och biomassa av växter och djur  
 Ökad vattengrumling 
 Ökad syrgasförbrukning vid nedbrytning av organiskt material  
 Ändrad artsammansättning och diversitet hos växt- och djursamhällen 

 
En ökad näringstillförsel leder på sikt till att vegetationens tillväxt ökar kraftigt. Sommartid 
ökar produktionen av växtplankton främst i form av blågröna alger vilket kan leda till s.k. 
algblomning. Enligt Naturvårdsverkets norm bedöms algproduktionen bli särskilt 
problematisk vid halter > 25 µg/l Tot-P.  Den ökade mängden växtplankton gör att vattnet blir 
grumligt, grönfärgat och ogenomskinligt. Vissa algarter kan ge vattnet en obehaglig lukt och 
smak och vattnet blir oanvändbart. Det kan också förekomma giftiga arter. Detta leder till att 
det blir omöjligt eller i vart fall mycket otrevligt att bada i en sjö eftersom massor av döda och 
ruttnande alger kan driva in vid stränderna. Även fisket kan drabbas då näten täcks av 
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kiselalger. När en sådan massutveckling av vissa algarter förekommer konkurreras känsligare 
arter ut och försvinner helt. Fiskar, djurplankton och bottendjur gynnas till en början av en 
ökad tillgång på näring men efter ett tag leder det till en ökad konkurrens och andra störningar 
och vissa arter konkurreras till slut bort. (Naturvårdsverket, 1983) 
 
En ökad förekomst av växter och djur innebär en ökad nedbrytning av dött organiskt material, 
vilket i sin tur kan leda till syrebrist i vattnet, framförallt i en sjös djupare delar. Syrebristen 
orsakas av att döda växter och djur som sedimenterat på botten bryts ned av mikroorganismer. 
I vissa fall kan det gå så långt att syret helt tar slut i bottenvattnet och i dessa fall tas då 
nedbrytningen över av mikroorganismer som kan arbeta i anaeroba förhållanden, dvs. syrefria 
förhållanden. Dessa mikroorganismer utvecklar svavelväte, som är en starkt giftig gas för alla 
högre organismer. Resultatet blir att all bottenfauna och eventuellt också fiskbeståndet slås ut 
fullständigt. (Naturvårdsverket, 1983) Syrefria förhållanden i sjöar kan även leda till att lagrad 
fosfor i sediment kan lösas ut, se vidare kap 4.2.1. 

4.3.1 Antropogena källor  
Mänskliga aktiviteter har stor betydelse för tillförseln av växtnäringsämnen till vattendrag, 
sjöar och hav. Till skillnad mot tillförsel av växtnäringsämnen från naturliga källor visar 
tillförsel från dessa källor på stora förändringar. Antropogena källor för växtnäringsämnen 
kan indelas i punktkällor och diffusa källor enligt nedan. Punktkällor har en bestämd 
utsläppspunkt medan diffusa källor tillförs ett större område och kan inte uppmätas i en 
specifik punkt. (SLU, 2006) 
 
Punktkällor: 

 Kommunala reningsverk 
 Enskilda avlopp 
 Industriavlopp 
 Gödsel eller ensilageanläggningar 
 Flygplatsavlopp 
 Pumpvatten från gruvor 
 Dagvatten från tätorter (kan även vara en diffus källa) 
 Damm-/Bassängodling av fisk 

 
Diffusa källor: 

 Läckage från jordbruksmark 
 Förluster från skogsmark 
 Nedfall från luften 
 Dagvatten från tätorter (kan även vara en punktkälla) 
 Kassodling av fisk 

4.3.2 Tillstånd i svenska sjöar 
Drygt 14 000 av Sveriges 90 000 sjöar har en fosforhalt som är 25 µg/l eller mer och kan 
därför betraktas som eutrofa enligt Naturvårdsverket (2006). Till dem hör några av landets 
största sjöar, t ex Mälaren och Hjälmaren. Endast ett mindre antal sjöar och vikar är dock 
allvarligt eutrofierade och har syrebristproblem. I sjöar som är eutrofierade har stora mängder 
fosfor ansamlats i bottensedimenten som därifrån kan läcka ut i vattnet. Den främsta orsaken 
till problemet med eutrofiering i svenska sjöar och vattendrag är att näringsämnen läcker ut 
från åkrar. Den näring som läcker ut från jordbruksmarkerna härrör till största delen från 
gödsel men även från glesbygdshushåll vars avlopp enbart rensas i t ex trekammarbrunnar. 
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Tillförseln från stora ytor som åkrar är ett betydligt svårare problem att åtgärda än 
punktutsläpp från t ex tätorter och industrier. (Naturvårdsverket, 2006) 
 
Hösten 1995 genomfördes en riksinventering av 3460 svenska sjöar (Riksinventeringen´95). 
Utifrån resultatet av riksinventeringen beräknades typiska växtnäringshalter för Sverige. 
Enligt denna tillståndsbild är den vanligaste svenska sjön oligotrof och förhållandevis brun. 
Andelen ultraoligotrofa sjöar (<6,5 µg P/l) med nästan försumbar vattenfärg är ca 20 % och 
andelen eutrofa samt hypertrofa sjöar är mellan 5 respektive 10 %. Under hösten 2005 
påbörjades en ny inventering av tillståndet i Sveriges sjöar som beräknas slutföras under 
2006. (SLU, 2006) 
 

4.4 Lagar, direktiv och miljömål  
Det finns ett antal olika verktyg i arbetet med miljöfrågor och mot en hållbar utveckling. I 
detta avsnitt följer en kort redogörelse över lagstiftningen, direktiven och målen kring 
vattenfrågor och dagvattenfrågor i synnerhet. 

4.4.1 Ramdirektiv för vatten 
I december 2000 antog EU ett samlat ramdirektiv för vatten (oftast bara kallat 
vattendirektivet) vars syfte är att göra arbetet för att skydda Europas vatten mer entydigt och 
kraftfullt (Naturvårdsverket, 2005). De huvudsakliga målen med direktivet är att uppnå en 
god vattenstatus samt en god ekologisk status. Tanken är också att få en sammanhållen och 
övergripande vattenlagstiftning som ser till helheten. Vattendirektivet återspeglar en 
helhetssyn på Europas och de enskilda ländernas vattenresurser, både i teori och i praktik. 
(Vattenportalen, 2005) 
 
Enligt vattendirektivet ska det senast år 2009 finnas ett åtgärdsprogram som fastställer hur 
god yt- och grundvattenstatus ska uppnås. Målet är att till år 2015 ha uppnått en god 
vattenstatus i samtliga EU-länder (Vattenportalen, 2005). 

4.4.2 Miljöbalken  
Miljöbalken, som är Sveriges första samlade miljölagstiftning trädde i kraft den 1 januari 
1999. Lagen är en sammanslagning av femton tidigare miljölagar och vårt främsta juridiska 
verktyg för att uppnå de av riksdagen beslutade miljömålen. Bestämmelserna i miljöbalken 
syftar till att främja hållbar utveckling, vilket innebär att nuvarande och kommande 
generationer ska försäkras en bra och hälsosam miljö. En hållbar utveckling bygger på en 
förståelse för att naturen har ett skyddsvärde och att människan har ett ansvar gentemot 
naturen att förändra och bruka naturen väl. Införandet av miljöbalken har inneburit en mer 
samordnad, utökad och skärpt miljölagstiftning för en hållbar utveckling. (Naturvårdsverket, 
2006) 
 
Enligt Naturvårdsverket (2006) återfinns i miljölagstiftningens andra kapitel ett antal 
allmänna hänsynsregler som ger uttryck för försiktighetsprincipen, principen att det är 
förorenaren som skall betala, samt principer för produktval, hushållning, kretslopp och 
lämplig lokalisering av verksamheter och åtgärder. Huvudregeln är att utövaren ska drabbas 
istället för miljön.  
 
Bestämmelser gällande dagvatten tas upp i miljöbalkens 9 kap. Utsläpp av dagvatten klassas 
som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1-2 § (Notisum, 2006). 
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Sveriges 15 miljömål 
 

 Frisk luft 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Myllrande våtmarker 
 Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 
 Ingen övergödning 
 Bara naturlig försurning 
 Levande skogar 
 Ett rikt odlingslandskap 
 God bebyggd miljö 
 Giftfri miljö 
 Säker strålmiljö 
 Skyddande ozonskikt 
 Begränsad klimatpåverkan 

4.4.3 Nationella miljömål 
Riksdagen antog i april 1999 femton nationella miljökvalitetsmål, se figur 8, vars huvudsyfte 
är att lösa de stora miljöproblemen inför nästa generation. Miljökvalitetsmålen är vägledande 
vid tillämpning av miljöbalken. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd som är 
ekologiskt hållbart på lång sikt för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser. Under hösten 
2001/våren 2002 antog riksdagen delmål (3-8 stycken för varje miljömål) på vägen till 
miljömålen samt riktlinjer för hur dessa delmål ska nås. Dessa delmål är ständigt under 
utveckling och nya delmål kommer att behöva tas fram under tiden som arbetet pågår. 
(Miljömålsportalen, 2005) 
 

Figur 8. Sveriges 15 miljökvalitetsmål. 
 

4.4.4 Regionala miljömål – Västerbottens län 
För Västerbotten har regionala miljömål tagits fram av Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen 
och samverkansgrupper i länet. Miljömålen antogs av Länsstyrelsens styrelse i september 
2003 och av Skogsvårdsstyrelsen i oktober 2003 (Länsstyrelsen i Västerbottens län, 2005).  
 
För vart och ett av de femton miljökvalitetsmålen finns regionala delmål. Kärnan i de 
regionala målen utgörs av de nationella miljömålen. I ett antal av målen har vissa ändringar 
gjorts för att passa förhållandena i Västerbottens län och i vissa fall där behov funnits har 
fristående regionala delmål införts. (Länsstyrelsen i Västerbottens län, 2005)  

4.4.5 Lokalt miljöarbete - Umeå kommun  
Enligt Umeå kommun (2002) är kommunens övergripande mål att Umeå skall utvecklas mot 
en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för boende, fritid och näringsutveckling. Umeå 
kommun har deltagit i arbetet att ta fram regionala miljömål för Västerbottens län och nu 
pågår arbetet att ta fram lokala miljömål för kommunen. De lokala miljömålen kommer att 
utgå från de nationella miljökvalitetsmålen. 
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Umeå kommun har även tagit fram en vattenplan som är en utveckling av miljöprogrammet 
(Umeå kommun, 1995). I vattenplanen redovisas mer konkreta mål och förslag på åtgärder. 
Vattenplanen utgör underlag i arbetet för olika vattenfrågor i kommunen t ex för 
översiktsplanarbetet. I vattenplanen tas upp att utsläpp av dagvatten till sjöar och vattendrag 
bör undvikas och att inget orenat dagvatten bör släppas ut i Nydalasjön. 
 

4.5 Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet 
På initiativ av Naturvårdsverket i samarbete med universitet och högskolor har 
bedömningsgrunder för miljökvalitet tagits fram. Bedömningsgrunderna färdigställdes vid 
årsskiftet 1998/1999 och är ett klassificeringssystem för att underlätta tolkningar av miljödata. 
Med hjälp av bedömningssystemet ska det vara möjligt att kunna värdera om uppmätta värden 
är låga eller höga jämfört med ursprungliga nivåer eller jämfört med genomsnittet för landet. 
(Naturvårdsverket, 2005) 
 
Enligt Naturvårdsverket (2005) finns bedömningsgrunder för sex olika områden; grundvatten, 
sjöar och vattendrag, kust och hav, skogslandskapet, odlingslandskapet och förorenade 
områden. Varje område har två typer av skalor för bedömning; en skala för bedömning av 
tillstånd och en för bedömning av avvikelse från jämförvärden.  
 
Tillståndsbedömningen, s.k. effektrelaterad klassning, visar på effekter i olika delar av ett 
ekosystem och dess biologiska mångfald eller på människors hälsa. I några fall ligger endast 
en statistisk fördelning av nationella data till grund för bedömningen, s.k. statistisk klassning. 
Skalan för bedömningen av tillstånd är i regel indelad i fem olika klasser. Klass 1 beskriver ett 
tillstånd där inga kända negativa effekter förekommer och klass 5 beskriver ett tillstånd som 
innebär tydliga negativa effekter. (Naturvårdsverket, 2000) 
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5 Resultat 

5.1 Kartläggning av Nydalasjöns tillrinningsområde 
Den totala arean av Nydalasjöns avrinningsområde är 5,7 km2, varav 1,6 km2 är sjöyta. 
Storleken på det totala tillrinningsområdet är således 4,1 km2. Se tabell 5 och bilaga 1. 
 

Tabell 5. Tillrinningsområdets area. 
Typ av yta Area (km2) 
Avrinningsområde 5,7 

Nydalasjön 1,6 
Total yta tillrinningsområde 4,1 

 
Nydalasjöns tillrinningsområde består av fem större deltillrinningsområden (delområde 1 samt 
3-6), se bilaga 1 samt ett antal mindre tillrinningsområden. Diffusa utsläpp från resterande 
ytor har slagits ihop till ett tillrinningsområde, markanvändningen inom detta område är till 
största delen skog, se bilaga 4b. Varje deltillrinningsområde har en markanvändning enligt 
bilaga 4a. Där redovisas även arean för respektive markanvändning. I tabell 6 redovisas 
areorna för de fem deltillrinningsområdena. 
 

Tabell 6. Area för deltillrinningsområden. 
Område Area (km2) 

1 0,64 
3 0,16 
4 0,56 
5 0,36 
6 0,46 

Summa 2,18 
 
Det tillrinnande dagvattnet till Nydalasjön har ett antal olika källor och varierande 
sammansättning. Dagvattnet som kommer från området som ligger väst och nordväst om sjön 
består mestadels av dagvatten från bostadsområdet Mariehem och Kolbäcksvägen som går 
parallellt med sjöns västra sida. Det tillrinnande dagvattnet öster om sjön består däremot 
huvudsakligen av avrinnande vatten från skogsmark. Norr om sjön är Nydala camping, 
fotbollsplaner och Nydalabadet (som består av ett friluftsbad samt Umelagun (tempererat 
utebad)) de största källorna. Här finns också en stor grusparkering för besökande till badet 
mm. Runt sjön finns även ett flertal fritidshus, framförallt längs sjöns östra sida och sydvästra 
sida. De flesta av fritidshusen har ingen kommunal spillvattenanslutning. 
 
Dagvattnets källor till Nydalasjön indelas i följande huvudgrupper:  
 

 Bostäder 
- Villor 
- Radhus 
- Flerfamiljshus 

 Vägar 
 Parkeringar 

- Asfalt 
- Grus 

 Centrum/företag 
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 Industri 
 Park 
 Skog 
 Våtmark 
 Gång- och cykelväg 

5.1.1 Verksamheter kring Nydalasjön 
Vid Nydalasjöns stränder finns flera områden med fritidshus varav ett fåtal används för 
åretruntboende. Det finns också andra verksamheter kring sjön, t ex bad, camping, 
fotbollsplaner, KFUM-verksamhet, café och grillplatser. Dessa aktiviteter är endast aktiva 
sommartid, varför det då sker en ökad påverkan på sjön. I tabell 7 presenteras på vilket sätt 
respektive verksamhet eventuellt påverkar Nydalasjön, t ex i form av småskaliga 
avloppsutsläpp, dagvatten samt gödsling. 
 

Tabell 7. Verksamheter och dess eventuella påverkan på Nydalasjön . 
Verksamhet Påverkan 
Fritidshus/bostadshus Vanligaste lösningen är torrklosett i kombination med 

vatten från sjön för disk och tvätt (Umeå kommun, 
1991). 
På några fastigheter vid den sydöstra delen av sjön finns 
enstaka BDT-avlopp i kombination med WC-avlopp till 
sluten behållare/trekammarbrunn (Umeå kommun, 
1991). 
 

Grillplatser Här finns utedass med tank ovan mark som hämtas och 
töms av Umeå kommun (Umeå kommun, Service, 
2005). 
 

Café Kyrkstugan Här finns utedass med tank ovan mark som hämtas och 
töms 1 gång per säsong (Gabrielsson, 2005). 
 

KFUM verksamhet Huset är anslutet till ledningsnätet och vattenklosett 
finns (Lindvall, 2005). 
Här finns även utedass med tank (Lindvall, 2005). 
 

Nydala friluftsbad Dagvattnet från friluftsbadet leds ut i sjön (Åkere, 2005). 
 

Umelagun (tempererat utomhusbad) Badvattnet går till rening (Åkere, 2005). 
Dagvattenbrunnar finns på området och vattnet leds ut i 
sjön (Åkere, 2005). 
 

Nydala camping Nydala camping har endast en mindre trädgård för 
”husbehov”, denna gödslas i mindre mängder 
(Fredriksson, 2005). 
Framtida planer på en utökning av antalet träd och 
buskar finns (Fredriksson, 2005). 
 

Fotbollsplaner Fotbollsplanerna gödslas vid behov, framförallt på 
försommaren samt luftas (Umeå kommun, Service, 
2005). 
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5.2 Vattendrag  

5.2.1 Vattenbalans 

5.2.1.1 Inflöden 
Nedan i figur 9 presenteras resultatet av de framräknade dagvattenflödena till Nydalasjön från 
de fem huvudsakliga tillrinningsområdena, se även bilaga 4a. Dessutom ingår ett basflöde på 
2 l/s för område 1 samt 1 l/s för område 5 och 6. Högst dagvattenflöden var det generellt från 
område 1. Det högsta flödet beräknas till ca 40 000 m3/månad (inklusive basflöde) i augusti 
månad. Lägst dagvattenflöde var det generellt från område 3, där det i perioder var nästintill 
torrt.  
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Figur 9. Dagvattenflöden (m3/månad) för PP1 och 3-6. 

 
I figur 9 kan ses att det generellt för alla provtagningspunkter var en flödestopp i augusti, 
vilket beror på att det då föll som mest regn (124,4 mm). I september då minst regn föll (19,1 
mm) var dagvattenflödet följaktligen som lägst från alla områden. Flödet beror även av 
storleken på tillrinningsområdet, vilket tydligt kan ses i figur 9 eftersom PP1 representerar det 
största området och PP3 det minsta. 
 
De diffusa dagvattenflödena till Nydalasjön, d v s flöden från områden som ligger utanför de 
huvudsakliga deltillrinningsområdena redovisas i tabell 8 samt bilaga 4b. Även här är flödet 
som väntat störst i augusti (ca 29 000 m3/månad) och som minst i september (ca 4 500 
m3/månad). 
 

Tabell 8. Dagvattenflöden från områden utanför deltillrinningsområden (diffusa flöden). 
Månad Diffusa flöden (m3) 
Maj 13 300 
Juni 11 600 
Juli 13 100 
Augusti 29 000 
September 4 500 
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5.2.1.2 Utflöde 
I figur 10 samt i bilaga 5 redovisas det beräknade utflödet vid PP2 per månad. Under augusti 
månad var utflödet från sjön som störst, ca 280 000 m3/månad och som lägst var det under 
september månad, ca 6400 m3/månad. Det beräknade utflödet speglar väl de förhållanden som 
gällde under provtagningsperioden. I augusti kom mest nederbörd och i september nästan 
ingen nederbörd alls. Under maj och juli kom ungefär lika mycket nederbörd, men flödet är 
högre i maj vilket beror på dels snösmältning samt en högre avdunstning från sjön under juli 
månad. 
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Figur 10. Beräknat utflöde från Nydalasjön under provtagningsperioden maj-september 2005. 
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5.2.2 Massflöde – Totalfosfor 

5.2.2.1 Inflöden 
Beräknat massflöde av totalfosfor från de fem deltillrinningsområdena under perioden maj t o 
m september presenteras i figur 11 samt figur 12 där även massflöden av filtrerad totalfosfor 
kan ses (se även bilaga 9a-e och 10). Figur 11 redovisar modellerade medelvärden av 
totalfosfor för respektive område och månad, se även bilaga 9a-e. 
 
Figur 11 visar att det lägsta bidraget från område 1 ges i augusti, vilket är tvärtom mot de 
övriga områdena där det högsta flödet av totalfosfor istället ges då. Detta kan ha ett flertal 
förklaringar, en orsak kan vara att de höga flödena i augusti har orsakat en kraftig utspädning 
av dagvattnet från område 1. Det föll även ett antal kraftiga regn i slutet av juli, vilket kan ha 
bidragit till att de föroreningar som lagrats på de hårdgjorda ytorna under den torrare perioden 
i juli sköljdes bort i slutet av juli och att ytorna på område 1 därefter var relativt rena när de 
kraftiga regnen föll i augusti.   
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Figur 11. Massflöde av totalfosfor till Nydalasjön. 

 
Det maximala tillskottet av totalfosfor för en månad ges i provtagningspunkt 1 under 
september månad och uppskattas till ca 2,6 kg/månad, se figur 11 och 12. Medeltillskottet för 
hela provtagningsperioden av totalfosfor från tillrinningsområde 1 beräknas till ca 2,1 
kg/månad. Även i provtagningspunkt 6 är massflödet av totalfosfor högt, i medeltal ca 1,2 
kg/månad. Lägst tillskott av totalfosfor (ca 0,03 kg/månad i september) bidrar 
tillrinningsområde 3 med, där uppskattas medeltillskottet per månad till ca 0,07 kg/månad. 
 
 I figur 12 ses att variationen av totalfosforflöden, d v s skillnaden mellan högsta och lägsta 
värde är liten i provtagningspunkt 3-5. I PP1 och 6 är skillnaden mellan högsta och lägsta 
värde högre, d v s tillskottet av totalfosfor har en högre variation under provtagningsperioden.  
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Figur 12. Variation i totalfosforflöden (ofiltrerad och filtrerad) från tillrinningsområde 1, 3-6. 

 
Figur 12 visar även att andelen partikulär totalfosfor är hög. Efter filtrering är värdena för 
totalfosfor betydligt lägre. I PP1 där det största tillskottet av fosfor finns beräknas tillskottet 
av filtrerad fosfor till i medeltal ca 0,6 kg/månad. Lägst tillskott av filtrerad fosfor under 
provtagningsperioden ges i PP3 (ca 0,03 kg/månad). 

 
Uppskattade massflöden av totalfosfor från diffusa områden redovisas per månad och hektar 
för respektive markanvändning nedan i figur 13. Störst massflöde per hektar bidrar 
företag/centrum (maxvärde i augusti med ca 0,25 kg/ha) med, medan våtmark och parkmark 
bidrar med lägst massflöde per hektar (minimivärde i maj, juni och juli för parkmark samt i 
augusti för våtmark med ca 0,001 kg/ha).  
 

Maj
Ju

ni
Ju

li

Augusti

September

Skog

Våtmark
Park

Grusparkering
Väg

Villa
Företag/Centrum

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

To
t-P

 (k
g/

m
ån

ad
, h

a)

Månad

Markanvändning

 
Figur 13. Diffusa massflöden av totalfosfor till Nydalasjön. 
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Det totala massflödet av totalfosfor från diffusa områden uppskattades under hela 
provtagningsperioden i medeltal till ca 0,85 kg/månad, se bilaga 9f. Från de diffusa områdena 
är det skogsområden som står för den största belastningen av totalfosfor. Skogsområdena 
uppskattades som mest bidra med ca 0,65 kg totalfosfor, vilket inträffade under augusti 
månad. Lägst tillskott av totalfosfor från de diffusa områdena bidrog vägar med, som lägst 
beräknades tillskottet vara i september månad (0,004 kg/månad).  

5.2.2.2 Utflöde 
Massflödet av totalfosfor vid Nydalasjöns utflöde (PP 2) beräknades i medeltal till ca 3,0 
kg/månad. I figur 14 redovisas högsta och minsta värde samt variationen av massutflödet av 
totalfosfor. Det högsta massflödet (ca 5,0 kg/månad) uppmättes i augusti medan det lägsta (ca 
1,3 kg/månad) uppmättes i september, se också bilaga 11.  
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Figur 14.  Massflöde av totalfosfor vid Nydalasjöns utflöde.  
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5.2.3 Massflöde – Totalkväve 

5.2.3.1 Inflöden 
I figur 15 och 16 samt bilaga 9a-e presenteras det beräknade massflödet av totalkväve 
(kg/månad) från de fem deltillrinningsområdena. Modellerade medelvärden för totalkväve för 
respektive månad och område redovisas i figur 15. Figur 16 visar högsta och lägsta värde av 
totalkväve samt medelvärden för respektive tillrinningsområde. 
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Figur 15. Massflöde av totalkväve till Nydalasjön. 

 
Det maximala månadstillskottet av totalkväve till Nydalasjön beräknades till ca 49,3 kg och 
kommer från tillrinningsområde 1 under augusti månad. Tillrinningsområde 1 står även för 
det högsta medeltillskottet av totalkväve (ca 32,2 kg) under hela provtagningsperioden. Även 
tillrinningsområde 6 står för ett stort tillskott av totalkväve, i medeltal ca 18,4 kg/månad. 
Lägst tillskott bidrar tillrinningsområde 3 med. Det maximala tillskottet under hela perioden 
från område 3 uppskattades till ca 2,6 kg under september månad.  
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Figur 16. Variation av totalkväve från tillrinningsområde 1, 3-6.  
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I figur 17 visas de beräknade massflödena av totalkäve per hektar från respektive 
markanvändning i de diffusa områdena. Figur 17 visar att störst massflöde per hektar bidrar 
företag/centrum med (maxvärde i augusti med ca 1,6 kg/ha) och lägst massflöde per hektar 
bidrar skog och våtmark med (minimivärde i september med ca 0,03 kg/ha). 
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Figur 17. Diffusa massflöden av totalkväve till Nydalasjön 

 
Det totala massflödet av kväve från de diffusa områdena uppskattades under hela 
provtagningsperioden till i medeltal ca 14,0 kg/månad, se bilaga 9f. Skogsmark, som är den 
största markanvändningen inom de diffusa områdena, står för det absolut största totala 
tillskottet av totalkväve (ca 14,7 kg/månad i augusti). Det minsta totala tillskottet stod villor 
för och uppskattades till ca 0,04 kg i september.  
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5.2.3.2 Utflöde 
I figur 18 redovisas högsta och minsta värde samt variationen av det beräknade massflödet av 
totalkväve vid Nydalasjöns utflöde. Medelvärdet av massflödet vid PP2 uppskattades till ca 
57,3 kg/månad. Figur 18 visar en stor variation mellan högsta och lägsta värde. Det största 
massflödet beräknades till ca 87,5 kg/månad (augusti) och det lägsta till ca 16,0 kg/månad 
(september), se även bilaga 11. 
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Figur 18. Massflöde av totalkväve vid Nydalasjöns utflöde. 

5.2.4.3 Övriga kväveparametrar 
I tabell 9 redovisas medelvärdet av den uppmätta koncentrationen i mg/l för filtrerat 
totalkväve, ammoniumkväve samt nitrit+nitrat i provtagningspunkt 1-6. Dessa parametrar 
representerar lösta halter kväve i vatten.  Medelvärdet är beräknat utifrån analysresultaten från 
de 14 provtagningar som utfördes maj t o m september 2005, se bilaga 6.  
 
Höga koncentrationer av löst kväve uppmäts enligt tabell 9 i provtagningspunkt 1 och 6.    
 

Tabell 9. Medelvärde av uppmätt koncentration (mg/l) för övriga kväveparametrar. 
PP N-tot, filtrerad Ammoniumkväve Nitrit+Nitrat 
1 0,97 0,105 0,68 
2 0,35 <0,015 <0,018 
3 0,63 0,059 0,015 
4 0,50 0,024 0,009 
5 0,57 0,051 0,013 
6 1,29 0,133 0,72 
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5.2.4 Fysikaliska och övriga kemiska parametrar 
Under nedanstående rubriker, i tabell 11-15, redovisas ett medelvärde av fysikaliska och 
övriga kemiska parametrar för provtagningspunkt 1-6 (PP1-6). Medelvärdet är beräknat 
utifrån analysresultaten från de 14 provtagningar som utfördes maj t o m september 2005, se 
bilaga 6. 

5.2.4.1 Vattenfärg 
Färghalten i de provtagna vattendragen ligger generellt högt. Högst värde på vattenfärgen 
noteras i punkt 3-5, med värden över 400 mg/l Pt, se tabell 10. Provtagningspunkterna 3-5 
representerar vatten som runnit av från skogsmark. Skogsbäckar och vattendrag intill 
skogsmark har ofta höga halter av humus som orsakar ett starkt färgat vatten.  
 

Tabell 10. Vattenfärg, medelvärde för provtagningspunkt 1-6. 
PP Färg (mg/l Pt) 
1 75 
2 97 
3 > 461 
4 >422 
5 >457 
6 178 

 

5.2.4.2 Konduktivitet 
Vattnet i provtagningspunkt 1 och 6 har de högsta medelvärdena på konduktiviteten, d v s 
bäst ledningsförmåga, se tabell 11. Dessa punkter representerar till största delen dagvatten, 
vilket ofta innehåller mycket salt som ger höga konduktivitetsvärden. Lägst ledningsförmåga 
har generellt vattnet i provtagningspunkt 4 och 5, se tabell 11.  
 

Tabell 11. Konduktivitet, medelvärde för provtagningspunkt 1-6. 
PP Konduktivitet (mS/m) 
1 10,7 
2 6,2 
3 5,5 
4 4,0 
5 4,5 
6 17 

 

5.2.4.3 pH  
Vattnet i provtagningspunkt 1-2 och 6 är svagt till måttligt surt medan vattnet i punkterna 3-5 
är mycket surt. Medelvärdet av pH är högst i PP1-2 samt PP6, se tabell 12 samt figur 19. Det 
högsta medelvärdet uppmäts i PP1, som representerar dagvatten främst från området 
bostadsområdet Mariehem och Kolbäcksvägen. PP6 representerar deltillrinningsområde 6 
som till största delen består av parkmark samt norra delen av Mariehemsområdet.  PP2 är 
sjöns utflöde.  Medelvärdet för pH i PP3-5 ligger strax över fyra enligt tabell 12. Dessa tre 
provtagningspunkter representerar tillrinningsområden som i huvudsak består av skogsmark.  
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Tabell 12. pH, medelvärde för provtagningspunkt 1-6. 
PP pH 
1 6,8 
2 6,4 
3 4,4 
4 4,3 
5 4,2 
6 6,4 

 
Nedan i figur 19 kan standardavvikelsen för pH i provtagningspunkt 1-6 ses.   
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Figur 19. pH – medelvärde och standardavvikelse för provtagningspunkt 1-6. 

 
Standardavvikelsen för pH är relativt liten i alla provtagningspunkter, vilket innebär en liten 
spridning av värdena kring medelvärdet. PP3 visar en något högre standardavvikelse än 
övriga provtagningspunkter, vilket beror på att det högsta uppmätta värdet (pH=5,8, se bilaga 
5c) i den punkten avviker stort från medelvärdet för samma punkt.  

5.2.4.4 Alkalinitet 
I provtagningspunkterna 3-5 är alkaliniteten noll, se tabell 13, vilket betyder att vattnet från 
skogsmarkerna som de här provpunkterna representerar har en dålig buffertkapacitet. Vid 
övriga inflöden samt vid utflödet är dock buffertkapaciteten god till mycket god.  
 

Tabell 13. Alkalinitet, medelvärde för provtagningspunkt 1-6. 
PP Alkalinitet (mekv/l) 
1 0,26 
2 0,17 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0,37 
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5.2.4.5 TOC 
Högst medelhalt av TOC (totalt organiskt kol) har uppmätts i vattendragen vid 
provtagningspunkt 3-5, se tabell 14, som har skogsmarker som tillrinningsområde. Dessa 
områden har mycket höga halter TOC vilket betyder att vattnet innehåller höga halter av 
organiskt material (humus och organiska partiklar), som även vattenfärgen tyder på (se kap 
5.2.4.1). I PP6 är halten av organiskt material måttlig hög medan den är låg i punkterna 1 och 
2. Vattnet i PP6 avrinner delvis från flertalet fotbollsplaner samt från campingen vid Nydala, 
vilket kan förklara den relativt höga halten av organiskt material.  
 

Tabell 14. TOC, medelvärde för provtagningspunkt 1-6. 
PP TOC (mg/l) 
1 7 
2 8 
3 37 
4 34 
5 60 
6 13 

 

5.3 Sjövatten 
I bilaga 7 presenteras analysresultat från varje enskild provtagning av sjövatten under 
perioden maj t o m september 2005.  

5.3.1 Näringsämnen 
Nedan i tabell 15 redovisas medelvärdet av uppmätta koncentrationer av näringsämnen i 
Nydalasjön. Medelvärdet är beräknat utifrån analysresultaten från fem provtagningar som 
utfördes maj t o m september 2005, se bilaga 7. 
 
Den uppmätta medelhalten av totalfosfor var under provtagningsperioden < 0,010 mg/l, vilket 
är en låg halt för Nydalasjön utifrån tidigare uppmätta värden (se kapitel 2.2). Medelhalten av 
totalkväve var under samma period 0,48 mg/l, vilket bedöms vara en måttligt hög halt. Kvoten 
mellan totalkväve och totalfosfor är 48, vilket tyder på ett kväveöverskott.  
 

Tabell 15. Medelvärden av näringsämnen i Nydalasjön. 
Parameter (mg/l) Medelvärde 
P-tot <0,010 
P-tot, filtrerad <0,004 
N-tot 0,48 
N-tot, filtrerad 0,43 
Ammoniumkväve 0,027 
Nitrit+Nitrat <0,035 

 

5.3.2 Fysikaliska och kemiska parametrar 
Medelvärdet av de fysikaliska och kemiska parametrarna för Nydalasjön presenteras i tabell 
16. Medelvärdet är beräknat utifrån resultaten av 5 provtagningar som utfördes varje månad 
från maj t o m september 2005, se bilaga 7. 
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Tabell 16. Fysikaliska och kemiska parametrar, medelvärden för Nydalasjön. 
Parameter (Enhet) Medelvärde 
Siktdjup (m) 3,2 
Färg (mg/l Pt) 39 
Konduktivitet (mS/m) 6,4 
pH 7,4 
Alkalinitet (mekv/l) 0,18 
TOC (mg/l) 7,6 

 
Medelvärdet av siktdjupet i Nydalasjön är 3,2 m, vilket är mycket bra med tanke på att det är 
en grund sjö. Enligt Nebaeus (2002) är medeldjupet 3 m och sjön är som djupast ca 6 m. 
Provtagningsresultaten visar att Nydalasjön har ett pH-värde strax över neutralt, god 
buffertkapacitet och måttligt färgat vatten.  Halten av organiskt material (TOC) i sjövattnet är 
låg. pH-värdet i sjövattnet ligger högre än pH-värdena i det tillrinnande vattnet, se kap 
5.2.4.3, vilket indikerar att kalkningen av sjön som gjordes i mitten av 1980-talet fortfarande 
håller i.  

5.3.3 Växtplankton 
Analyser av växtplankton utförda av Mats Nebaeus, Umeå kommun visar att algbiomassan i 
Nydalasjön domineras av små guldalger hela säsongen 2005 (maj-september). Algbiomassan 
varierade i intervallet 0,14-1,28 mg/l. Den största biomassan kvantifierades den 27 juni vid 
två stationer. Av algerna kvantifierades Dinobryona bavaricum, D. Divergens och D. 
Crenulatum. Dessutom var brunalger vanliga, t ex Cryptomonas spp och Rhodomonas 
lacustris vanliga. I augusti observerades blågröna alger t ex Anabaena solitaria, A. Flos-aquae 
och Aphanizomenon flos-aquae.  
 
Enligt Nebaeus och med västplanktonanalysen som utgångspunkt har Nydalasjön mesotrof 
karaktär och liten biomassa. Bedömningen är gjord enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Rapport 4913).  
 

5.4 Atmosfärisk deposition 
Den atmosfäriska depositionen av fosfor och kväve redovisas månadsvis i tabell 17. 
Medelvärdet av den atmosfäriska depositionen över Nydalasjön uppskattas för fosfor till 1,1 
kg samt för till kväve 80,1 kg under perioden maj t o m september. Under augusti månad 
uppskattas den atmosfäriska depositionen vara högst (2,2 kg för fosfor respektive 163 kg för 
kväve) vilket beror på en hög nederbördsmängd under denna månad. Under augusti föll ett 
flertal kraftiga regn. 
 

Tabell 17. Atmosfärisk deposition av fosfor och kväve över Nydalasjön. 
Månad Fosfor (kg) Kväve (kg) 
Maj 1,0 74,3 
Juni 0,87 65 
Juli 0,97 73,3 
Augusti 2,2 163 
September 0,3 25 
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6 Diskussion  

6.1 Materialflödesanalys 
De huvudsakliga flödena till och från Nydalasjön kan illustreras i ett system enligt figur 20. 
Systemgränsen för modellen är sjökanten på Nydalasjön. Inom systemgränsen finns sediment, 
vilket utgör ett eget system som inte tas upp i detta arbete.  
 
De huvudsakliga tillflödena till Nydalasjön utgörs av ytvattenavrinning vid nederbörd, 
nederbörd på sjön, grundvattenflöde, ett basflöde samt atmosfärisk deposition. Tillflödet av 
ytvatten kan delas upp i dels flöden från de huvudsakliga tillrinningsområdena samt flöden 
från mer diffusa områden. Eftersom inga provtagningar har utförts på grundvattenflödet har 
tillflödet av totalfosfor och totalkväve med grundvattnet inte tagits med i denna analys men 
baserat på tidigare av WSP genomförda provtagningar av grundvatten uppskattas 
koncentrationen av fosfor och kväve i grundvatten vara relativt låg. Utflöden från sjön utgörs 
av sjöns huvudsakliga utflöde samt avdunstning från sjöytan. Under nedanstående kapitel 
kommer sjöns vattenbalans samt flödesanalyserna för totalfosfor samt totalkväve diskuteras. 
Flödesanalysen omfattar beräknade och uppskattade värden under perioden maj t o m 
september 2005. De flödesvärden som presenteras i figur 21-23 är beräknade medelvärden per 
månad utifrån samma period. För att göra en mer detaljerad analys och bedömning 
rekommenderas att årsmedelvärden beaktas. 
 

 
 

Figur 20. Materialflödesmodell över Nydalasjön. 

6.1.1 Vattenbalans 
I figur 21 presenteras vattenbalansen, d v s alla inflöden och utflöden, för Nydalasjön. 
Vattenbalansen visar att summan av tillflöden är lika med summan av alla utflöden. Av 
flödena till sjön utgör nederbörden på sjöytan det största tillflödet (ca 100 000 m3/månad). 
Figuren visar även att tillflödet från grundvattnet till Nydalasjön är relativt stort (ca 52 000 
m3/månad). I beräkningen av grundvattenflödet finns dock en osäkerhet, eftersom inga 
mätningar och modelleringar på grundvattenflödet har gjorts. I Skötselplanen för Nydalasjöns 
strandzoner (Umeå kommun, 2005) nämns att det huvudsakliga tillflödet till sjön utgörs av 
grundvatten, vilket kan tyda på att gjorda antaganden stämmer.  
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Figur 21. Vattenbalans för Nydalasjön. Flöden i 1000 m3/månad. 
 
Tillflödet av ytvatten (d v s summan av inflöden från tillrinningsområden samt diffusa 
områden) är totalt ca 44 000 m3/månad.  De största vattenflödena kommer från område 1 och 
6, vilka är de största tillrinningsområdena. Dessa områden har också en stor andel hårdgjorda 
ytor, vilket innebär att en stor del av vattnet rinner av via dagvattensystem direkt till sjön. 
Endast en liten del av vattnet från hårdgjorda ytor infiltreras i marken eller avdunstar. Område 
3, 4 och 5 bidrar med de minsta tillflödena till sjön, dessa tillrinningsområden består i 
huvudsak av skog, vilket innebär att en stor del av vattnet inte rinner av ytligt. 
 
Tillrinningsområden med diffusa ytvattenflöden bidrog totalt med ett flöde på ca 14 000 
m3/månad under perioden. Dessa områden domineras av skog men det finns även tomter med 
fritidshus där. Det finns ett flertal områden kring sjön varifrån vattnet rinner till sjön mer 
diffust och den totala arean blir därför stor i förhållande till de enskilda tillrinningsområdena. 
Detta förklarar, i förhållande till de övriga tillrinningsområdena, det relativt höga flödet. 
Basflödet till sjön är ca 10 000 m3/månad och utgörs av ett grundflöde från vattendragen vid 
PP1, 5 och 6. I dessa vattendrag finns alltid ett visst grundflöde oavsett om det varit en längre 
torrperiod.  

Det finns i huvudsak ett utflöde från sjön (PP2) och flödet därifrån var i medeltal under 
provtagningsperioden ca 103 000 m3/månad. Till viss del finns även s.k. diffusa utflöden ur 
sjön men dessa är troligen mycket små varför de har försummats i Nydalasjöns vattenbalans. 
Till systemet måste även avdunstning från sjön räknas. Mellan maj och september avdunstar 
ca 103 000 m3/månad. I det värdet finns en stor osäkerhet eftersom beräkningen har gjorts 
utifrån antagna värden på avdunstningen. De antagna värdena är baserade på värden för 
avdunstning i Sveriges Nationalatlas – Klimat sjöar och vattendrag. Avdunstningen varierar 
beroende på en rad faktorer t ex antal soltimmar, vegetation och temperatur och det är därför 
svårt att göra en noggrann uppskattning. För att få så korrekta värden som möjligt bör 
mätningar på avdunstningen genomföras vid Nydalasjön. 
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6.1.2 Massflöden 

6.1.2.1 Fosfor 
Massflöden av fosfor till och från Nydalasjön redovisas i figur 22. Tillflödena av totalfosfor 
utgörs av massflöden från tillrinningsområden, diffusa områden samt från atmosfärisk 
deposition. Bidraget av fosfor med ett eventuellt basflöde, vilket framförallt kan vara aktuellt i 
PP1, 5 och 6, har försummats i massflödesanalysen. 
 
Det totala tillflödet av totalfosfor under provtagningsperioden beräknas vara ca 5,3 kg/månad. 
Det största massflödet (ca 2,1 kg/månad) uppkommer i provtagningspunkt 1. PP1 
representerar till största delen dagvatten från hårdgjorda ytor på Mariehemsområdet, t ex 
vägar, bostäder, företag och centrum. I PP 6 är massflödet också relativt högt (ca 1,2 
kg/månad). Område 6 (Nordvästra delen av Mariehem samt norra delen av sjön) består även 
det av hårdgjorda ytor men även till stor del av parkmark. Enligt Malmqvist et. al. (1994) har 
lokala aktiviteter i form av t ex industrier och bostadsområden den största betydelsen för 
halterna av fosfor i dagvatten. Även trafik, korrosion och stoftnedfall vid regn har viss 
betydelse för halterna av fosfor. Tillrinningsområdena 3, 4 och 5, som till största delen består 
av skogsmark, har lägst massflöde av totalfosfor trots att de till ytan är stora områden. En 
jämförelse av summan av flödena från områden 1 och 6 med summan av flödena från område 
3, 4 och 5 visar att flödet av totalfosfor är ungefär en faktor 12 högre från områdena med 
hårdgjorda ytor än från områdena med skogsmark. 
 
Områden med diffusa inflöden bidrar med ca 0,85 kg totalfosfor per månad, här måste beaktas 
att dessa flöden är uträknade baserade på schablonvärden, vilket kan innebära en 
överskattning eller underskattning av dessa flöden. De diffusa områdena är relativt stora till 
ytan och består till största delen av skogsmark, men på denna yta ligger även flera äldre 
fritidshusområden. De flesta fritidshus har inget inkopplat avlopp utan diskvatten o dyl. går 
direkt till sjön. Dessa utsläpp är dock jämförelsevis små och bör inte påverka massflödet av 
fosfor i någon större utsträckning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 22. Massflöden av totalfosfor i kg/månad. 

Utflöde 
(PP2)

Atmosfärisk 
deposition  

Inflöden från 
tillrinningsområde

Diffusa inflöden  

Nydalasjön 

1  5  6  4  3  

Sediment

3,0

1,10,85

0,072,1 0,15 1,20,06



Nydalasjön – Kartläggning av tillrinningsområde och närsaltsflöden 
 

 
44 

Den atmosfäriska depositionen på sjön är ungefär 1,1 kg totalfosfor/månad och är relativt 
betydande i förhållande till övriga tillflöden. Det finns dock en stor osäkerhet i det uträknade 
värdet eftersom beräkningen är gjord utifrån schablonvärden gällande för Stockholm och ett 
antagande att depositionen för Umeå är ungefär en tredjedel så stor över Umeå baserat på 
lägre trafikintensitet och mindre industriverksamhet. 
 
Utflödet av fosfor ur Nydalasjön har beräknats till ca 3,0 kg/månad. Eftersom det 
inkommande massflödet av fosfor var högre (ca 5,3 kg/månad) ger detta en mellanskillnad i 
systemet på ca 2,3 kg/månad. Den troliga orsaken är att fosfor fastläggs och lagras i sediment. 
Nydalasjön agerar alltså som en fosforfälla. Detta kommer att utredas noggrannare under 
våren 2006 då provtagning av sediment kommer att genomföras. 
 
Vid en jämförelse av de mätta koncentrationerna av totalfosfor i sjön och utloppets uppmätta 
koncentrationer av totalfosfor kan ses att värdena i sjön ligger generellt ungefär en faktor 2 
lägre än värdena vid utloppet, se bilaga 6 och 7. Orsaken kan vara att dagvattnet som släpps ut 
vid PP1 går direkt via våtmarken vid Noret ut ur sjön, se översiktskarta bilaga 1, och på så sätt 
påverkas inte vattnet i sjön eller att våtmarken agerar som en ”närsaltspump”, d v s att 
våtmarken tillför närsalter genom naturliga processer till vattnet, t ex under anaeroba 
förhållanden. 

6.1.2.2 Kväve 
I figur 23 presenteras massflöden av totalkväve till och från Nydalasjön. Bidraget av kväve 
med ett eventuellt basflöde, vilket framförallt kan vara aktuellt i PP1, 5 och 6, har försummats 
i denna systemanalys. Det totala tillflödet av totalkväve under provtagningsperioden 
uppskattas vara ca 150 kg/månad. Den atmosfäriska depositionen på sjön uppskattas stå för 
det största massflödet av kväve, ca 80 kg/månad. Regn och stoftnedfall innehåller ofta höga 
halter av kväve och enligt Malmqvist et. al. (1994) har det också en stor betydelse för halterna 
av kväve i dagvatten. Utbyte av kväve sker naturligt mellan sjön och atmosfären, men ett ökat 
utsläpp från t ex trafik och industrier har också orsakat högre halter av kväve i atmosfären. 
 

 
 

Figur 23. Massflöden av totalkväve i kg/månad. 
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Massflödet av totalkväve från tillrinnande ytvatten uppskattas totalt vara ca 70 kg/månad. Här 
representerar tillrinningsområde 1 (ca 32 kg/månad) och 6 (ca 18 kg/månad) de största 
tillflödena. Dessa har som tidigare nämnts stor andel hårdgjorda ytor och parkmark. Dessa 
källor orsakar betydligt högre halter av kväve än naturlig skogsmark. Flödet av totalkväve 
totalt från område 1 och 6 är ungefär en faktor 9 högre än från skogsmark (område 3,4 och 5). 
De diffusa inflödena av totalkväve beräknas vara ca 14,0 kg/per månad, här måste dock tas i 
beaktning att de uträknade flödena är baserade på schablonvärden, vilket kan innebära en 
överskattning eller underskattning av de diffusa flödena.                                                                                  
 
Flödet av totalkväve vid utflödet av sjön uppskattas vara ca 57 kg/månad. Massflödet av 
kväve in i systemet beräknas alltså vara ca 93 kg större per månad än vad utflödet är. Detta 
kan ha en rad olika orsaker. Naturligtvis finns en viss felmarginal, främst i uppskattningen av 
den atmosfäriska depositionen över sjön. Enligt Tonderski et. al. (2002) sker en viss 
assimilation av kväve i ett system. Kväve binds i biomassa och vid nedbrytning frigörs en stor 
andel igen, men en varierande andel regenereras inte utan lagras varaktigt i sediment. Det sker 
även ett utbyte av kväve i form av kvävgas med atmosfären (nitrifikation + denitrifikation, 
ammoniakavgång), en viss andel kväve tillförs systemet samtidigt som en viss andel återförs 
till atmosfären. Dessa processer har inte tagits i beaktning vid denna systemanalys och med 
tanke på den osäkra uppskattningen av depositionen av kväve över sjön bedöms storleken på 
massflödena av kväve till systemet rimliga. 
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6.2 Bedömning av tillstånd 
Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Rapport 4913 samt 3627) och Stockholm 
Vattens dagvattenklassificering av dagvatten har en bedömning av tillstånd gjorts för 
Nydalasjön samt det tillrinnande vattnet till sjön, se tabell 19-22. I bilaga 2 och 3 presenteras 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Stockholm vatten indelar dagvattnet i tre olika 
klasser; låga halter, måttliga halter samt höga halter (Stockholm Vatten, 2001).  

6.2.1 Vattendrag 
I tabell 18 och 19 presenteras en bedömning av tillstånd enligt NV Rapport 3627 samt 4913 
(se bilaga 3 och 2) för de sex provtagna vattendragen. Tillståndsbedömning har gjorts för 
närsalter samt för fysikaliska och kemiska parametrar. Bedömningen visar att alla 
vattendragen har ett näringsrikt till mycket näringsrikt tillstånd. Kvävehalterna i vattendragen 
varierar mellan låga och höga.  
 

Tabell 18. Närsalter, Bedömning av tillstånd enl. NV Rapport 3627. 
PP Totalfosfor Totalkväve 
1 Mycket näringsrikt tillstånd Höga kvävehalter 
2 Måttligt näringsrikt tillstånd Låga kvävehalter 
3 Mycket näringsrikt tillstånd Höga kvävehalter 
4 Näringsrikt tillstånd Måttligt höga kvävehalter 
5 Måttligt näringsrikt tillstånd Måttligt höga kvävehalter 
6 Mycket näringsrikt tillstånd Höga kvävehalter 

 
Tabell 18 visar att provtagningspunkt 1, 3 och 6 har ett mycket näringsrikt tillstånd och höga 
kvävehalter. I PP1 och 6 utgörs en stor del av vattnet av dagvatten från hårdgjorda ytor. I PP6 
utgörs stora ytor också av gräsytor (parkmark), vilket förklarar de höga kvävehalterna. Det 
näringsrika tillståndet och de höga kvävehalterna i PP3 kan bero på att vattendraget där oftast 
var i stort sett torrt vilket gjorde det svårt att ta ett ostört prov fritt från organiskt material 
(rester av löv, kvistar, jord etc.). I provtagningspunkt 4 och 5 är tillståndet näringsrikt till 
måttligt näringsrikt och kvävehalterna är måttligt höga. Vattnet i dessa punkter kommer 
enbart från skogsmark. Vid utloppet (PP2) är vattnet måttligt näringsrikt och kvävehalterna 
ligger lågt jämfört med det tillrinnande vattnet.  
 

Tabell 19. Fysikaliska och kemiska parametrar, Bedömning av tillstånd enl. NV Rapport 4913. 
PP Färg  pH Alkalinitet TOC  
1 Betydligt färgat vatten Svagt surt Mycket god buffertkapacitet Låg halt 
2 Betydligt färgat vatten Måttligt surt God buffertkapacitet Måttligt hög halt 
3 Starkt färgat vatten Mycket surt Mycket svag buffertkapacitet Mycket hög halt 
4 Starkt färgat vatten Mycket surt Ingen/Obetydlig buffertkapacitet Mycket hög halt 
5 Starkt färgat vatten Mycket surt Ingen/Obetydlig buffertkapacitet Mycket hög halt 
6 Starkt färgat vatten Måttligt surt Mycket god buffertkapacitet Hög halt 

 
Vattnet i alla provtagna vattendrag är betydligt till starkt färgat enligt tabell 19, vilket tyder på 
höga halter av t ex organiskt material (humus och organiska partiklar). pH i 
provtagningspunkterna varierar från svagt surt till mycket surt. Skogsbäckar har ett naturligt 
surt vatten vilket kan ses i PP 3-5. Buffertkapaciteten är god vid utloppet av sjön (PP2) och 
provtagningspunkterna 1 och 6 visar en mycket bra buffertkapacitet. Skogsbäckarna vid 
provtagningspunkterna 3, 4 och 5 är mer försurningskänsliga och har generellt mycket höga 
halter syretärande ämnen (TOC). 
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6.2.2 Sjövatten 
I tabell 20 redovisas en bedömning av tillstånd för Nydalasjöns vatten enligt 
Naturvårdsverkets Rapport 4913 (se bilaga 2). Bedömningen visar att sjövattnet har en god 
buffertkapacitet och är nära neutralt. Halterna av totalfosfor är låga medan halterna av 
totalkväve är måttligt höga. I bedömningen av halterna av totalfosfor finns en osäkerhet, 
eftersom det som tidigare nämnts finns en osäkerhet i korrektheten av analysresultaten (se 
bilaga 7).  
 

Tabell 20. Bedömning av tillstånd enligt NV Rapport 4913. 
Parameter Tillstånd 
Siktdjup Måttligt siktdjup 
Färg Måttligt färgat vatten 
pH Nära neutralt 
Alkalinitet God buffertkapacitet 
TOC Låg halt 
Totalfosfor Låga halter 
Totalkväve Måttligt höga halter 
N-tot/P-tot kvot Kväveöverskott 

 

6.2.3 Dagvattenklassificering 
Vattnet i PP1 och PP6 består till stor del av dagvatten från hårdgjorda ytor varför en separat 
klassificering av dagvatten har gjorts enligt Stockholm Vattens dagvattenklassning, se tabell 
21. Enligt Stockholm Vattens klassning innehåller dagvattnet från område 1 måttliga halter 
totalfosfor och låga halter kväve. Dagvattnet från område 6 innehåller låga halter totalfosfor 
men måttliga halter totalkväve. De högre kvävehalterna i PP6 kan förklaras med att det finns 
en stor del gräsbevuxen parkmark som till viss del gödslas inom detta tillrinningsområde. 
Stockholm Vattens dagvattenklassning är gjorda utifrån de förhållanden som gäller i 
Stockholm. Föroreningsnivån i dagvattnet i Stockholm borde vara generellt högre än i Umeå, 
eftersom Umeå är en betydligt mindre stad med bland annat mindre trafik och industrier.  
 

Tabell 21. Klassificering av dagvatten enligt Stockholm Vatten. 
PP Totalfosfor Totalkväve 
1 Måttliga halter Låga halter 
6 Låga halter Måttliga halter 
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6.3 Framtida scenarion 
I området runt Nydalasjön finns planer på flera bygg- och infrastrukturprojekt. I dagsläget 
byggs vid sjöns västra sida det nya bostadsområdet Mariestrand. Dagvattnet därifrån kommer 
att ledas till en sedimentfälla med konstgjord våtmark för att renas och därifrån släppas ut i 
Nydalasjön. Det planeras även flera bostäder vid Tomtebo vid sjöns södra ände (Tomtebo 1b) 
samt en ny sträckning av E4:an längs Kolbäcksvägen vid Nydalasjöns västra sida. På lite 
längre sikt finns planer på att bygga en golfbana öster om sjön. Dessa framtida exploateringar 
skulle troligtvis innebära en ökad belastning av närsalter till Nydalasjön. Under följande 
rubriker kommer ett framtida byggande av nya bostäder vid Tomtebo samt en golfbana vid 
den östra sidan att diskuteras närmare. 

6.3.1 Tomtebo 1B 
En utökning av bostadsområdet Tomtebo planeras och kommer att genomföras inom de 
närmaste åren. Nya bostäder kommer att byggas söder om sjön vid tillrinningsområde 3, där 
det i dagsläget är skogsmark, se bilaga 1. Exakt hur dagvattnet från detta område kommer att 
tas omhand är i dagsläget inte utrett men en etablering av ett bostadsområde kommer att 
innebära ett ökat tillflöde av närsalter till Nydalasjön. Leds dagvattnet bort från området 
innebär det att Nydalasjöns tillrinningsområde kommer att reduceras och belastningen på sjön 
kommer att minska samtidigt som uppehållstiden i sjön stiger. 
 
Från område 3 tillförs i dagsläget i medeltal ca 0,07 kg totalfosfor per månad samt 1,1 kg 
totalkväve per månad under sommarhalvåret. Om t ex flerfamiljshus och lägenheter byggs på 
område 3 kommer massflödet av totalfosfor och totalkväve från området öka till ca 1,3 
kg/månad respektive ca 7,1 kg/månad beräknat utifrån schablonvärden i StormTac för 
flerfamiljshus/lägenheter. Det kan antas att en rening av dagvattnet kommer att ske, vilket ger 
en reduktion av massflödet. Rening kan t ex ske via en våtmark och hur stor reningseffekten 
är beror bland annat på våtmarkens storlek samt volymen av tillrinnande vatten. 

6.3.2 Golfbana 
Vid skogsområdet öst/nordost om sjön finns i framtiden planer på att bygga en golfbana. 
Anläggandet av en golfbana i området skulle innebära en förändrad markanvändning i 
området i form av öppna gräsytor i stället för skogsmark samt en ökad kvävetillförsel från 
gödslingsmedel. Det är dock svårt att säga exakt hur en sådan exploatering skulle påverka 
området och framförallt belastningen på Nydalasjön. Det finns en rad inverkande faktorer 
bland annat storleken och utformningen på golfbanan, gödsling, dränering och 
omhändertagande av ytvatten (t ex regnvatten), områdets markanvändning i dagsläget samt 
markens geologi.  
 
Enligt Svenska Golfförbundets Banskötselhandbok upptar en 18-håls golfbana en areal på ca 
70 ha; av dessa är ca 1-2 ha greener och tees (utslagsplatser), ca 20 ha fairway (spelyta mellan 
utslag och green), ca 5 ha ruff (spelytor liggande närmast fairway), ca 40 ha naturområde. De 
olika ytorna på golfbanan gödslas och klipps olika. Intensivast sköts greener och 
utslagsplatser som under högsäsong klipps varje respektive varannan dag och gödslas 
omkring 8-15 gånger per säsong.  
 



Nydalasjön – Kartläggning av tillrinningsområde och närsaltsflöden 
 

 
49 

Tillförseln av rent kväve på greener och tees uppgår till ca 1,5-3 kg per 100 m2 och säsong. 
Enligt utlakningsförsök som Svenska golfförbundet har genomfört är läckaget från greener 
omkring 0,12 kg kväve per hektar samt 0,004 kg fosfor per hektar. Ett kväveläckage på 0,12 
kg/ha motsvarar i dräneringsvattnet koncentrationer på omkring 0,94-5,9 mg/l. Under 
provtagningsperioden har medelkoncentrationerna av totalkväve i området (PP4 och 5) legat 
kring 0,56 mg/l, vilket är lägre än de koncentrationer av totalkväve som utlakningsförsök 
visar läcker ut från golfbanor. Anläggandet av en golfbana utan rätt åtgärder för 
omhändertagande av t ex dräneringsvatten skulle enligt detta innebära en ökad belastning av 
närsalter till Nydalasjön. 
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7 Felkällor 
I ett omfattande projekt som detta är det svårt att undvika att felkällor uppstår. Vid 
provtagning, analys- och modellering av data kan fel uppstå. Nedan listas de huvudsakliga 
felkällorna för detta projekt: 
 

 Provtagning  
 Laboratorieanalys 
 Modellering av data 
 Schablonvärden 
 Räknefel 
 Felaktiga antaganden 

 
Provtagning har utförts av två olika personer, men metoden för provtagning har varit lika vid 
varje enskild provtagning. Den mänskliga faktorn kan dock ge upphov till olika typer av 
mätfel samt en marginell variation i hur prov tas vid varje provtagning. Fel på 
provtagningsutrustning är ytterligare en felkälla. Vid laboratorieanalys kan fel uppstå, här 
inverkar också den mänskliga faktorn samt fel på analysutrustning. För analys har certifierade 
laboratorium använts, vilket innebär att de följer standardprocedurer. Kalibrering av 
mätinstrument görs regelbundet enligt instruktioner från standard och kvalitetskontroller görs 
regelbundet. Kvalitetskontrollerna gör att felen minskar men en viss mätosäkerhet kommer 
man aldrig ifrån. Alcontrol Laboratories har en mätosäkerhet på +/-15-26 % för totalkväve 
samt +/-15-55 % för totalfosfor. 
 
Vid modellering av stora mängder data måste alltid den mänskliga faktorn i form av räknefel 
och felaktiga antaganden räknas in. I samband med bestämning av avdunstning, atmosfärisk 
deposition samt grundvattenflöde har relativt grova antaganden gjorts. Avdunstningen från 
sjön har uppskattats grovt utifrån litteratur, vilket ger en viss felmarginal. En uppskattning av 
grundvattenflödet har gjorts utifrån både modellerade data samt uppmätta värden. Även här 
finns en viss felmarginal då det inte finns några mätta värden på grundvattenflödet.  
 
I de fall schablonvärden använts finns en felkälla i form av att dessa värden inte är 
representativa för just detta område. Schablonvärden är endast ett mått på vad som brukar 
vara ungefärliga halter i dagvatten. 
 
Ytterligare en felkälla som kan påverka resultatet och är vattnets uppehållstid i sjön. 
Nydalasjön har som tidigare nämnts en omsättningstid på ca 2,5-2,9 år. Detta betyder att 
åldern på vattnet vid de olika provtagningspunkterna varierar. Det utgående vattnet 
representerar till viss del flera år gammalt inkommande vatten och kan på så sätt ge en 
missvisande bild av förhållandet och skillnaden mellan ingående och utgående massflöden.  
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8 Slutsatser 
Nydalasjön har fem huvudsakliga tillrinningsområden, ett flertal mindre områden som har 
mer diffusa tillflöden samt huvudsakligen ett stort utflöde. Det tillrinnande vattnet består 
framförallt av dagvatten från hårdgjorda ytor, parkmark samt skogsområden. Störst flöde 
uppstod under augusti månad och lägst flöde uppstod under september månad. September var 
en torr och solig månad medan det i augusti föll flertalet kraftiga regn.  
 
Utifrån modellerade resultat kan slutsatsen dras att tillrinningsområdena 1 (hårdgjorda ytor) 
och 6 (hårdgjorda ytor, parkmark) bidrar med största massflöde av totalfosfor och totalkväve. 
Dessa områden är belägna vid den västra/norra sidan av sjön. Område 3, 4 och 5 (skogsmark) 
bidrar med betydligt lägre massflöden av både totalfosfor och totalkväve. Lägst massflöden 
bidrar tillrinningsområde 3 med, som ligger vid den södra änden av sjön. De områden med en 
mer diffus tillrinning består huvudsakligen av skogsmark, avrinning från skog bidrar således 
med de högsta diffusa massflödena av både fosfor och kväve. 
 
De provtagna vattendragen har enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder ett näringsrikt 
till mycket näringsrikt tillstånd och kvävehalterna varierar mellan låga och höga. Vattnet i 
provtagningspunkt 1, 3 och 6 bedöms vara mycket näringsrikt samt ha höga kvävehalter. 
Orsaken till de höga värdena i PP3, som enbart består av skogsmark, kan bero på höga halter 
av organiskt material i det provtagna vattnet. De provtagna vattendragen hade alla ett 
betydligt till starkt färgat vatten medan pH värdena varierade från svagt surt till mycket surt. 
En tydlig tendens var att vattnet från skogsområden hade ett mycket surare vatten än vattnet i 
provtagningspunkterna 1 och 6, samt att vattnet från skogsområdena hade ingen eller mycket 
svag buffertkapacitet. Enligt Stockholm vattens klassificering av dagvatten bedömdes halterna 
för totalfosfor och totalkväve vara måttliga respektive låga i PP1. I PP6 uppskattades halterna 
av fosfor till låga medan halterna för kväve bedömdes vara måttliga.  
 
Provtagningarna på Nydalasjöns vatten visade att halterna av totalfosfor var låga medan 
kvävehalterna var måttligt höga. De visade även att Nydalasjön har ett bra siktdjup, måttligt 
färgat vatten, en god buffertkapacitet samt ett pH som är nära neutralt. 
 
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att det är dagvatten från hårdgjorda ytor (t ex 
bostadsområden, vägar, centrum, industrier) samt parkmark som bidrar med de största 
massflödena av närsalter, vilket bör tas i beaktning vid framtida exploateringar vid 
Nydalasjön.  
 

8.1 Fortsatta studier 
Under våren 2006 kommer WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Umeå kommun att fortsätta 
studien av Nydalasjön. Projektet kommer att slutföras med en rapport under sommaren 2006. 
Förutom fortsatt provtagning i vattendragen och sjön så är följande fortsatta studier planerade: 
 

 Sedimentprovtagning 
 Provtagning av smältvatten 
 Fosforflöden i grundvatten 
 Detaljerad utvärdering av fosforflöden i PP1 och PP6 
 Avdunstning 
 Grundvattenflöden 
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Under vintern 2006 har sedimentprovtagning genomförts i samarbete med Umeå universitet. 
Provtagningen syftade till att titta på utbytet mellan fosfor i sediment och fosfor i sjövattnet. I 
samband med snösmältningen under våren 2006 kommer provtagning av smältvatten att 
genomföras. Det finns även planer på att uppskatta avdunstning och grundvattenflöden mer 
exakt samt titta på fosforflöden i grundvattnet. En detaljerad utvärdering av fosforflöden i PP1 
samt PP6 är också planlagd för att få veta mer exakt var fosforn i dessa punkter kommer ifrån.  
 
Ett förslag inför framtida studier är att utvidga undersökningen över flera år. En längre 
provtagningsperiod som sträcker sig över alla årstider under flera år skulle ge säkrare resultat 
och en mer korrekt bedömning eftersom Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för 
bedömning av tillstånd i allmänhet bygger på provtagning under en treårsperiod. Ett annat 
förslag är att även utöka antalet provtagningar av vatten samt att även göra mätningar på 
avdunstning, grundvattenflöden samt den atmosfäriska depositionen. 
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Nedanstående bedömningsgrunder är hämtade från naturvårdsverkets rapport 4913; 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Sjöar och vattendrag  

Bedömning av tillstånd  

Sjöar 
För att göra en tillståndsbedömning avseende halter av näringsämnen i en sjö används parametrarna 
totalfosfor, totalkväve och fosfor/kväve-kvot, se tabell 1-3. 
 

Tabell 1. Tillstånd, totalfosforhalt i sjöar. 
Tillstånd, totalfosforhalt i sjöar, (µg/l) 
Klass Benämning Halt* 

Maj – oktober 
Halt** 
Augusti 

1 Låga halter ≤ 12,5 ≤ 12,5 
2 Måttligt höga halter 12,5-25 12,5-23 
3 Höga halter 25-50 23-45 
4 Mycket höga halter 50-100 45-96 
5 Extremt höga halter >100 Ej def. 

*Halt avser säsongsmedelvärde under 1 år baserade på månatliga 
mätningar i epilimnion eller endast ett ytvattenprov (taget på 0,5 m 
djup). 
** I lägre haltintervall har totalfosforhalten liten säsongsvariation och 
bedömning kan då göras även för t ex halter mätta i augusti, men då 
som säsongsmedelvärde under 3 år. 

 
Tabell 2. Tillstånd, totalkvävehalt i sjöar. 

Tillstånd, totalkvävehalt i sjöar, (µg/l) 
Klass Benämning Halt* 

Maj – oktober 
1 Låga halter ≤ 300 
2 Måttligt höga halter 300-625 
3 Höga halter 625-1250 
4 Mycket höga halter 1250-5000 
5 Extremt höga halter >5000 

*Halt avser säsongsmedelvärde under 1 år baserade på månatliga 
mätningar i epilimnion eller endast ett ytvattenprov (taget på 0,5 m djup). 

 
Det är inte lämpligt att göra bedömningar av totalkväve baserade på halter i augusti p.g.a. att 
totalkväve är mer variabelt under säsongen än totalfosfor. Nitrit och ammonium (oorganiskt kväve) 
har en tydligt markerad topp under vårvintern och för organiskt kväve är halterna som högst under 
sommaren.  
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Tabell 3. Tillstånd, totalkväve/totalfosfor-kvot i sjöar. 
Tillstånd, totalkväve/totalfosfor-kvot i sjöar 
Klass Benämning Kvot juni-september* 

1 Kväveöverskott ≥30 
2 Kväve-fosforbalans 15-30 
3 Måttligt kväveunderskott 10-15 
4 Stort kväveunderskott 5-10 
5 Extremt kväveunderskott <5 

* Skalan för kvoten avser medelvärde för perioden juni-september 
under 1 år som är baserade på månatliga mätningar i epilimnion eller 
endast ett ytvattenprov (taget på 0,5 m djup). 
 

Kvoten mellan kväve och fosfor är viktbaserad och visar således tillgången på kväve i relation till 
fosfor i sjöar.  
 
Klass 1 – Enbart fosfortillgången reglerar produktionen 
Klass 2 – Det finns en tendens att cyanobakterier (blågröna alger) kan bilda massförekomster 
Klass 3 – Förekomsten av kvävefixering och kvävefixerande cyanobakterier är sannolik 
Klass 4 – Kvävefixering är mycket sannolik men kan inte helt kompensera kväveunderskottet 
Klass 5 – Kväveunderskottet är extremt och fixering förmår inte kompensera underskottet 

Fysikaliska och kemiska parametrar 
Vid en tillståndsbedömning avseende fysikaliska och kemiska parametrar i sjöar och vattendrag 
utgås i huvudsak från följande: 
 

 Syretillstånd och syretärande ämnen  
 Ljusförhållanden, t ex vattenfärg och siktdjup  
 Surhet/försurning, t ex pH och alkalinitet  

 
I tabell 4-8 redovisas bedömningsgrunderna för parametrarna organiskt material (syretärande 
ämnen), vattenfärg, siktdjup, pH och alkalinitet.  
 

Tabell 4. Tillstånd, organiskt material (syretärande ämnen). 
Tillstånd, organiskt material (syretärande ämnen) 
Klass Benämning Halt som TOC eller 

CODMn (mg/l)* 
1 Mycket låg halt ≤4 
2 Låg halt 4-8 
3 Måttligt hög halt 8-12 
4 Hög halt 12-16 
5 Mycket hög halt >16 

* I sjöar används säsongsmedelvärden för TOC eller CODMn (maj-
oktober) under 1 år baserade på månatliga mätningar i epilimnion eller 
endast ett ytvattenprov (0, 5m).  
I vattendrag utgörs bedömningsunderlaget av medelvärden av 
provtagningar 12 gånger per år under 1 år.  
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Tabell 5. Tillstånd, vattenfärg. 
Tillstånd, vattenfärg** 
Klass Benämning Färgtal (mgPt/l*) 

1 Ej eller obetydligt färgat vatten ≤10 
2 Svagt färgat vatten 10-25 
3 Måttligt färgat vatten 26-60 
4 Betydligt färgat vatten 60-100 
5 Starkt färgat vatten >100 

* Vattenfärgen i sjöar bedöms utifrån säsongsmedelvärde (maj-oktober) under 1 
år baserade på månatliga mätningar i ytvatten (0,5 m) eller i prov på flera djup. I 
vattendrag bör underlaget utgöras av medelvärden av provtagningar 12 gånger 
per år under 1 år.  
* Bedömningsskalan är inte relaterad till biologiska eller mikrobiella effekter 
utan avser att gruppera vattenfärgsnivåer som är typiska för svenska sjöar och 
vattendrag. 

 
Tabell 6. Tillstånd, siktdjup i sjöar. 

Tillstånd, siktdjup i sjöar 
Klass Benämning Djup (m)* 

1 Mycket stort siktdjup ≥8 
2 Stort siktdjup 5-8 
3 Måttligt siktdjup 2,5-5 
4 Litet siktdjup 1-2.5 
5 Mycket litet siktdjup <1 

* Siktdjupsklassifiering görs utifrån säsongsmedelvärde (maj-oktober) under 1 år 
baserade på månatliga mätningar med siktskiva på fritt vatten i sjön. Vattenkikare 
ska användas för att få en god avläsningsprecision vid olika typer av 
väderförhållanden. 

 
Tabell 7. Tillstånd, alkalinitet. 

Tillstånd, alkalinitet 
Klass Benämning Alkalinitet (mekv/l)* 

1 Mycket god bufferkapacitet >0.20 
2 God bufferkapacitet 0.10-0.20 
3 Svag bufferkapacitet 0.05-0.10 
4 Mycket svag bufferkapacitet 0.02-0.05 
5 Ingen eller obetydlig bufferkapacitet ≤0.02 

*Bedömningen bör basers på data från minst tolv provtagningar fördelade antingen 
månadsvis under ett år, varannan månad under två år eller kvartalsvis under tre år. 

 
Tabell 8. Tillstånd, pH-värde. 

Tillstånd, pH-värde 
Klass Benämning pH-värde* 

1 Nära neutralt >6.8 
2 Svagt surt 6,5-6.8 
3 Måttligt surt 6.2-6.5 
4 Surt 5.6-6.2 
5 Mycket surt ≤5.6 

* Bedömningen bör basers på data från minst tolv provtagningar fördelade antingen 
månadsvis under ett år, varannan månad under två år eller kvartalsvis under tre år. 
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Nedanstående bedömningsgrunder är hämtade från Naturvårdsverkets rapport 3627; 
Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag – Bakgrundsdokument 1, Näringsämnen, syre, ljus, 
försurning. 
 

Bedömning av tillstånd 
Tillståndsbedömning av totalfosfor och totalkväve enligt tabell 1 och 2 baseras på årliga 
medelvärden från provtagningar varje eller varannan månad eller från vinter- och 
sommarprovtagning. Medelvärdet av minst tre årsmedelvärden används för inplacering i klass. Prov 
tas i epilimnion eller, om endast en nivå provtagits, ytvatten (0,5 m). 
 

Tabell 1. Tillstånd, totalfosforhalt. 
Tillstånd, totalfosforhalt 
Klass Benämning Halt(µg/l) 

1 Mycket näringsfattigt tillstånd ≤ 7,5 
2 Näringsfattigt tillstånd 7,5-15 
3 Måttligt näringsrikt tillstånd 15-25 
4 Näringsrikt tillstånd 25-50 
5 Mycket näringsrikt tillstånd >50 

 
Tabell 2. Tillstånd, totalkvävehalt. 

Tillstånd, totalkvävehalt 
Klass Benämning Halt(mg/l) 

1 Mycket låga kvävehalter ≤ 0,30 
2 Låga kvävehalter 0,30-0,45 
3 Måttligt höga kvävehalter 0,45-0,75 
4 Höga kvävehalter 0,75-1,50 
5 Mycket höga kvävehalter >1,50 
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Indata φ = avrinningskoefficient               
  i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)              
  A = area (m2)               
  Qb = basflöde               
Utdata Q = dagvattenflöde (m3/månad)               
                  
Månad i (mm/månad)   Basflöde* Qb (l/s) Qb (m3/månad)      
Maj 56.8  PP1 2 5184      
Juni 49.6  PP5 1 2592      
Juli 55.9  PP6 1 2592      
Augusti 124.4              
September 19.1              
        Maj Juni Juli Augusti September 
Markanvändning Beskrivning Area (m2) φ      
Område 1       Q (m3) Q (m3) Q (m3) Q (m3) Q (m3) 
Industri Astra Zeneca 35962.2 0.6 1225.59 1070.23 1206.17 2684.22 412.13 
Centrum/Företag Barn och ungdomspsyk 45320.1 0.7 1801.93 1573.51 1773.38 3946.47 605.93 
  Alcontrol 33116.5 0.7 1316.71 1149.81 1295.85 2883.79 442.77 
  Mariehems centrum 3957.1 0.7 157.34 137.39 154.84 344.59 52.91 
  Norra Mariehem (kyrka, parkering, företag) 15626.7 0.7 621.32 542.56 611.47 1360.77 208.93 
  Summa centrum/företag 98020.4 0.7 3897.29 3403.27 3835.54 8535.62 1310.53 
Parkering Parkering Mariehems centrum 25877.7 0.85 1249.38 1091.00 1229.58 2736.31 420.12 
  Nydalahöjden, vid Istidsgatan 1123.8 0.85 54.26 47.38 53.40 118.84 18.25 
  Summa parkering 27001.6 0.85 1303.64 1138.39 1282.98 2855.15 438.37 

Lägenheter, flerfamiljshus Mariehem 232963.6 0.45 5954.55 5199.75 5860.20 13041.30 2002.32 
  Servicehus, Mariehem 5223.2 0.45 133.50 116.58 131.39 292.39 44.89 
  Summa lgh, flerfamiljshus 238186.8 0.45 6088.05 5316.33 5991.59 13333.70 2047.22 
Radhus Del av Radhusområde, Mariehem 39780.3 0.32 723.05 631.39 711.59 1583.57 243.14 
Villa Morkullevägen; Vårdcentral, daghem 12756.4 0.25 181.14 158.18 178.27 396.72 60.91 
Vägar Björnvägen 320.0 0.85 15.45 13.49 15.20 33.84 5.20 
  Älgvägen 2880.0 0.85 139.05 121.42 136.84 304.53 46.76 
  Mariehemsvägen 12000.0 0.85 579.36 505.92 570.18 1268.88 194.82 
  Kolbäcksvägen 7020.0 0.85 338.93 295.96 333.56 742.29 113.97 
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  Morkullevägen 2800.0 0.85 135.18 118.05 133.04 296.07 45.46 
  Summa vägar 25020.0 0.85 1207.97 1054.84 1188.83 2645.61 406.20 
GC-Vägar Del av cykelväg längs Kolbäcksvägen 2148.0 0.8 97.61 85.23 96.06 213.77 32.82 
  Från Nydalahöjden till Astra Zeneca 1641.0 0.8 74.57 65.11 73.39 163.31 25.07 
  Summa GC-vägar 3789.0 0.8 172.17 150.35 169.44 377.08 57.90 
Skog Skog 160349.1 0.1 910.78 795.33 896.35 1994.74 306.27 
  Summa totalt PP1 (inkl basflöde) 640865.6 0.43 20894 18902 20645 39590 5283 
Område 3                 
Skog Skog 158597.2 0.1 900.83 786.64 886.56 1972.95 302.92 
Väg Väg; vid pkt 3, Tomtebovägen 3520 0.85 169.95 148.40 167.25 372.20 57.15 
  Summa totalt PP3 162117.2 0.12 1071 935 1054 2345 360 
Område 4                 
Skog Summa totalt PP4 557254.1 0.1 3165 2764 3115 6932 1064 
Område 5                 
Skog Summa totalt PP5 (inkl basflöde) 361787.1 0.1 4647 4386 4614 7093 3283 
Område 6                 
Parkering Parkering vid GE Health care 8653.7 0.85 417.80 364.84 411.18 915.04 140.49 
Industri GE Health Care 42261.7 0.6 1440.28 1257.71 1417.46 3154.41 484.32 
Radhus Del av Radhusområde, Mariehem 39571.6 0.32 719.25 628.08 707.86 1575.27 241.86 
Villa Del av 4H gården 1625.8 0.25 23.09 20.16 22.72 50.56 7.76 
Park Fotbollsplaner, Camping 267362.2 0.18 2733.51 2387.01 2690.20 5986.77 919.19 
Vägar E4:an 952.5 0.85 45.99 40.16 45.26 100.72 15.46 
  Del av Mariehemsvägen 800.0 0.85 38.62 33.73 38.01 84.59 12.99 
  Del av Björnvägen 3280.0 0.85 158.36 138.28 155.85 346.83 53.25 
  Del av Kolbäcksvägen 7200.0 0.85 347.62 303.55 342.11 761.33 116.89 
  Summa Vägar 12232.5 0.85 590.59 515.72 581.23 1293.46 198.59 
GC-Väg Del av cykelväg längs Kolbäcksvägen 960.0 0.8 43.62 38.09 42.93 95.54 14.67 
Skog Skog 85586.9 0.1 486.13 424.51 478.43 1064.70 163.47 
  Summa totalt PP6 (inkl basflöde) 458254.4 0.25 9046 8228 8944 16728 4762 
         
* Basflödet har beräknats i StormTac. Vid beräkningar har den totala årsnederbörden (659 mm/år enligt SMHI) för Umeå använts.     
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Indata φ = avrinningskoefficient               
  i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)               
  A = area (m2)               
Utdata Q = dagvattenflöde (m3/månad)               
                  
Månad i (mm/månad)               
Maj 56.8              
Juni 49.6              
Juli 55.9              
Augusti 124.4              
September 19.1              
        Maj Juni Juli Augusti September
Markanv. Beskrivning Area (m2) φ Q (m3) Q (m3) Q (m3) Q (m3) Q (m3) 
Skog Sydöstra området 383207.9 0.1 2176.62 1900.71 2142.13 4767.11 731.93
  Nordöstra området 476753.8 0.1 2707.96 2364.70 2665.05 5930.82 910.60
  Sydvästra området 372048.7 0.1 2113.24 1845.36 2079.75 4628.29 710.61
  Område väster om våtmarken, skog 55959.0 0.1 317.85 277.56 312.81 696.13 106.88
  Område väster om våtmarken, cykelväg 1260.0 0.8 57.25 50.00 56.35 125.40 19.25
  Nordvästra området, skog 298876.4 0.1 1697.62 1482.43 1670.72 3718.02 570.85
  Nordvästra området, cykelväg 3900.0 0.8 177.22 154.75 174.41 388.13 59.59
  Mellan camping och elljusspår 79166.9 0.1 449.67 392.67 442.54 984.84 151.21
  Total summa skog 1671172.6 0.10 9247.75 8075.50 9101.22 20253.88 3109.72
Våtmark Våtmarken vid Noret 123777.4 0.2 1406.11 1227.87 1383.83 3079.58 472.83
Väg Kolbäcksvägen 9000.0 0.85 434.52 379.44 427.64 951.66 146.12
Centrum/företag Norrmejerier 11021.5 0.7 438.21 382.67 431.27 959.75 147.36
Villa Del av 4H gården 6026.3 0.25 85.57 74.73 84.22 187.42 28.78
Grusparkering Parkering bakom Nydalabadet 20982.6 0.2 238.36 208.15 234.59 522.05 80.15
Park Nydalabadet 93962.1 0.18 960.67 838.89 945.45 2104.00 323.04
  Summa totalt 1935943 0.12 13261 11580 13051 29043 4459

 
 
 
 



Utflöde vid provtagningspunkt 2   Bilaga 5 
 

1(1) 

Indata φt = avrinningskoefficient totala tillrinningsområdet  
 φs = avrinningskoefficient sjöyta  
 1-φt =andel av nederbörd som infiltreras i marken  
 i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)  
 a= avdunstning sjöyta (mm/månad)   
 At = area totala tillrinningsområdet (m2)   
 As = area sjöyta (m2)   
 Qb= baslöde (l/s)   
Utdata Qgv=grundvattenflöde (l/s)   
 Q = utflöde (l/månad eller l/s)   

Antagande 

ca 25 % av det 
vatten som 
infiltreras bildar 
grundvattentillskott    

     
     
Månad i (mm/månad) a (mm/månad)   
Maj 56.8 40   
Juni 49.6 75   
Juli 55.9 80   
Augusti 124.4 80   
September 19.1 40   
      
At (m2) 4116221    
φt 0.18   
Area sjöyta (m2) 1638220.40    
φs 1.00    
1-φt 0.82    
      
Provtagningspunkt Qb (l/s)*     
PP1 2    
PP5 1    
PP6 1    
Summa 4    
      
 Maj Juni Juli Augusti September 
Qgv (l/månad) 47929277.32 41853735.1 47169835 104971868 16117063.3
      
Utflöde      
Q (l/månad) 117131624 36639769 48708540 268994457 -4106027
Q (l/s) inkl basflöde 47.73 17.68 22.19 104.43 2.47
Q (m3/månad) 127845.22 45825.84 59422.14 279708.06 6394.43
      
*Basflödet har beräknats i StormTac. Vid beräkningar har den totala årsnederbörden (659 mm/år enligt SMHI) för Umeå använts. 



Analysresultat – Provtagningspunkt 1    Bilaga 6a 
 

1(6) 

Provtagningsdag  05-05-10 05-05-16 05-05-17 05-05-24 05-06-13 05-06-22 05-07-27 05-08-01 05-08-08 05-08-10 05-08-11 05-08-12 05-08-26 05-09-28 Medelvärde 
                 
Vattentemperatur °C 3,0 5,1 4,9 6,7 12,0 11,6 12,4 13,2 13,5 16,2 13,6 14,0 13,8 11,3 10,8 
Färg mg/l 

Pt 
100 85 120 90 50  80 90 100 120 70  85 55 75 

Konduktivitet mS/m 18,0 5,9 8,3 11,0 2,3 5,2 22,0 3,5 32,0 5,8 14,0 7,1 8,3 5,8 10,7 
pH  7,3 6,5 6,6 6,8 6,4 6,7 7,0 6,3 7,1 6,7 7,2 6,8 6,7 7,0 6,8 
Alkalinitet, HCO3 mg/l 34,0 8,6 9,5 13,0 5,7 8,6 41,0 4,6 26,0 8,4 28,0 11,0 11,0 11,0 15,7 
TOC mg/l 9,2 8,9 6,7 7,8 7,5 7,5 5,2 9,2 8,2 6,9 6,9 6,4 6,7 5,7 7,3 
NH4-N mg/l 0,056 0,190 0,054 0,130 0,093 0,240 0,064 0,085 0,068 0,100 0,032 0,022 0,130 0,200 0,105 
Nitrit+Nitrat mg/l 1,50 0,35 0,34 0,79 0,18 0,61 0,98 0,19 1,00 0,27 1,10 0,44 0,77 0,98 0,68 
P-tot mg/l 0,014 0,067 0,034 0,029 0,420 0,084 0,035 0,600 0,061 0,064 0,057 0,094 0,026 0,024 0,115 
P-tot, filtrerat mg/l 0,013 0,004 0,013 0,021 0,015 0,008 0,012 0,031 0,022 0,023 0,015 0,011 0,016 0,031 0,017 
N-tot mg/l 1,90  0,96 0,59 1,20 0,76 0,91 1,10 0,61 1,80 0,65 1,40 0,70 1,00 1,20 1,06 
N-tot, filtrerat mg/l 1,80 0,74 0,52 1,10 0,51 0,79 1,10 0,59 1,90 0,54 1,20 0,63 1,00 1,10 0,97 
                 
Bredd m 0,6 0,6 0,9 0,8 1,2 1,0 0,5 1,6 1,2 1,2 1,4 1,3 1,4 1,0  
Djup m 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  
Längd m 1 1 1 1            
Tid s 3,5 1,5 4,2 2,7            
Flöde* l/s 15,7 72,0 27,9 23,7            
Hastighet med 
mätare** 

m/s     0,330 0,175 0,095 0,350 0,189 0,180 0,296 0,190 0,210 0,170  

Area m2     0,336 0,200 0,070 0,512 0,192 0,204 0,280 0,221 0,196 0,200  
Uppmätt flöde l/s 15,7 72,0 27,9 23,7 110,9 35,0 6,7 179,2 36,3 36,7 82,9 42,0 41,2 34,0 53,1 
                 
P-tot * Flöde  0,22 4,82 0,95 0,69 46,57 2,94 0,23 107,52 2,21 2,35 4,72 3,95 1,07 0,82  
P-tot, filtrerat * Flöde 0,20 0,29 0,36 0,50 1,66 0,28 0,08 5,56 0,80 0,84 1,24 0,46 0,66 1,05  
N-tot * Flöde  29,83 69,12 16,46 28,44 84,27 31,85 7,32 109,31 65,32 23,87 116,03 29,39 41,16 40,80  

                 
* Vid de fyra första provtagningarna uppskattades flödet genom att ta tid hur lång tid det tog för något material, t ex ett löv, att flyta ca 1m.      
** Efter de fyra första provtagningarna mättes flödet med en hastighetsmätare av modellen DETEC 3013.          



Analysresultat – Provtagningspunkt 2    Bilaga 6b 
 

2(6) 

Provtagningsdag  05-05-10 05-05-16 05-05-17 05-05-24 05-06-13 05-06-22 05-07-27 05-08-01 05-08-08 05-08-10 05-08-11 05-08-12 05-08-26 05-09-28 Medelvärde 
                  

Vattentemperatur °C 5,70 8,50 6,80 11,70 16,00 18,20 17,60 17,10 17,70 19,50 17,20 16,70 16,50 11,10 14,3 
Färg  mg/l 

Pt 
100 70 80 70 65 100 80 100 110 120 130 170 95 70 97 

Konduktivitet mS/m 6,4 6,7 6,1 6,4 6,3 6,3 5,0 6,7 6,3 4,8 5,1 5,5 8,3 7,0 6,2 
pH  6,8 6,6 6,8 6,9 6,6 6,5 6,1 6,1 6,3 6,4 6,1 6,1 6,3 6,6 6,4 
Alkalinitet, HCO3 mg/l  8,6 10,0 11,0 9,6 11,0 12,0 11,0 11,0 11,0 8,2 8,8 9,0 11,0 11,0 10,2 
TOC mg/l 9,4 8,8 7,7 8,4 8,1 8,9 5,1 7,9 7,6 7,6 8,4 9,4 8,5 8,0 8,1 
NH4-N mg/l 0,005 <0,003 0,005 0,010 0,007 0,015 0,016 0,005 0,009 0,016 0,023 0,031 0,044 0,024 <0,015 
Nitrit+Nitrat mg/l 0,054 0,008 0,016 <0,005 0,008 <0,005 0,008 0,005 0,007 0,019 0,028 0,049 0,024 0,014 <0,018 
P-tot mg/l 0,009 0,016 0,011 0,072 0,011 0,016 0,021 0,029 0,036 0,031 0,030 0,021 0,014 0,014 0,024 
P-tot, filtrerat mg/l 0,003 0,002 0,005 0,008 0,005 0,006 0,009 0,016 0,017 0,012 0,012 0,010 0,009 0,008 0,009 
N-tot mg/l 0,41 0,42 0,38 0,34 0,39 0,34 0,31 0,46 0,54 0,47 0,41 0,42 0,43 0,42 0,41 
N-tot, filtrerat mg/l 0,41 0,30 0,30 0,34 0,34 0,22 0,28 0,45 0,43 0,35 0,35 0,30 0,37 0,44 0,35 
                   
Bredd m 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4   
Djup m 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3   
Längd m 1 1 1 1             
Tid s 2,4 3,0 3,2 3,1             
Flöde* l/s 241,5 210,0 188,1 180,6             
Hastighet med 
mätare**  

m/s     0,154 0,130 0,095 0,120 0,090 0,090 0,111 0,050 0,115 0,140   

Area m2     0,560 0,490 0,322 0,308 0,420 0,476 0,420 0,490 0,532 0,448   
Uppmätt flöde  l/s 241,5 210,0 188,1 180,6 86,2 63,7 30,6 37,0 37,8 42,8 46,6 24,5 61,2 62,7 93,8 
                  
P-tot * Flöde  2,17 3,36 2,07 13,00 0,95 1,02 0,64 1,07 1,36 1,33 1,40 0,51 0,86 0,88   
P-tot, filtrerat * Flöde 0,72 0,42 0,94 1,44 0,43 0,38 0,28 0,59 0,64 0,51 0,56 0,25 0,55 0,50   
N-tot * Flöde  99,02 88,20 71,48 61,40 33,63 21,66 9,48 17,00 20,41 20,13 19,11 10,29 26,31 26,34   
                  
* Vid de fyra första provtagningarna uppskattades endast flödet genom att ta tid hur lång tid det tog för något material, t ex ett löv, att flyta ca 1 m.       
** Efter de fyra första provtagningarna mättes flödet med en hastighetsmätare av modellen DETEC 3013.           

 
 



Analysresultat – Provtagningspunkt 3    Bilaga 6c 
 

3(6) 

Provtagningsdag  05-05-10 05-05-16 05-05-17 05-05-24 05-06-13 05-06-22 05-07-27 05-08-01 05-08-08 05-08-10 05-08-11 05-08-12 05-08-26 05-09-28 Medelvärde 
                  

Vattentemperatur °C 0,8 3,0 2,8 6,1 9,9 10,6 12,4 12,1 12,0 13,4 12,3 11,9 12,8 9,5 9,3 
Färg  mg/l 

Pt 
500 500 510 >500 450 >500 300 530 420 250 >500 >500 >500 >500 461 

Konduktivitet mS/m 4,3 4,2 4,3 4,2 3,9 4,5 7,7 7,2 7,0 6,8 7,1 7,0 5,1 4,2 5,5 
pH  4,5 4,3 4,5 4,4 4,5 4,4 4,7 5,8 4,1 4,0 4,1 4,1 4,2 4,5 4,4 
Alkalinitet, HCO3 mg/l  <1.0 <1.0 <1.0 <1 <1.0 <1.0 <1.0 7,6 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1,5 
TOC mg/l 31 31 28 31 40 36 25 27 31 53 49 51 44 44 37 
NH4-N mg/l 0,015 0,021 0,026 0,027 0,041 0,030 0,140 0,200 0,020 0,026 0,033 0,021 0,020 0,200 0,059 
Nitrit+Nitrat mg/l 0,011 0,010 0,019 0,009 0,020 0,010 0,022 0,037 0,018 0,011 0,011 0,012 0,013 0,012 0,015 
P-tot mg/l 0,021 0,032 0,025 0,028 0,360 0,650 0,037 0,078 0,049 0,039 0,039 0,030 0,038 0,044 0,105 
P-tot, filtrerat mg/l 0,021 0,020 0,020 0,025 0,021 0,033 0,021 0,059 0,029 0,028 0,034 0,028 0,033 0,034 0,029 
N-tot mg/l 0,49 0,60 0,51 0,56 1,50 >2.0 0,64 1,20 0,99 1,10 0,82 0,62 0,58 0,54 >0,87 
N-tot, filtrerat mg/l 0,46 0,48 0,48 0,45 0,52 0,59 0,55 1,10 0,76 1,00 0,76 0,61 0,56 0,53 0,63 
                  
Bredd  1 1 1 1   0,5  1 1 1 1 1    
Djup m 0,15 0,15 0,10 0,12   0,03  0,07 0,08 0,07 0,10 0,08    
Längd m 0,1 0,1 0,1 0,1             
Tid s 10,0 2,7 3,0 5,0             
Flöde* l/s 1,5 5,6 3,3 2,4             
Hastighet med 
mätare**  

m/s       0,031  0,085 0,110 0,150 0,195 0,105    

Area m2       0,015  0,070 0,080 0,070 0,100 0,080    
Uppmätt flöde  l/s 1,5 5,6 3,3 2,4 0,01*** 0,01*** 0,5 0,01*** 6,0 8,8 10,5 19,5 8,4 0,01*** 4,7 
                  
P-tot * Flöde  0,03150 0,17920 0,08250 0,06720 0,00360 0,00650 0,01721 0,00078 0,29155 0,34320 0,40950 0,58500 0,31920 0,00044   
P-tot, filtrerat * Flöde 0,03150 0,11200 0,06600 0,06000 0,00021 0,00033 0,00977 0,00059 0,17255 0,24640 0,35700 0,54600 0,27720 0,00034   
N-tot * Flöde  0,7350 3,3600 1,6830 1,3440 0,0150 >0,02 0,2976 0,0120 5,8905 9,6800 8,6100 12,0900 4,8720 0,0054   
                  
* Vid de fyra första provtagningarna uppskattades endast flödet genom att ta tid hur lång tid det tog för något material, t ex ett löv, att flyta ca 1 m.       
** Efter de fyra första provtagningarna mättes flödet med en hastighetsmätare av modellen DETEC 3013.           
***Flödet uppskattat till 0.01 l/s p.g.a. nästan torrt i diket/vattendraget              

 
 



Analysresultat – Provtagningspunkt 4    Bilaga 6d 
 

4(6) 

Provtagningsdag  05-05-10 05-05-16 05-05-17 05-05-24 05-06-13 05-06-22 05-07-27 05-08-01 05-08-08 05-08-10 05-08-11 05-08-12 05-08-26 05-09-28 Medelvärde 
                  

Vattentemperatur °C 0,4 1,5 1,3 3,5 6,8 8 11,1 12,6 10,2 10,8 10,3 10,2 10,9 9,5 7,7 
Färg  mg/l 

Pt 
340 340 350 340 330 360 340 700 440 440 500 490 >500 440 >422 

Konduktivitet mS/m 3,4 3,6 3,5 3,4 3,0 3,2 4,6 3,8 5,0 5,1 4,9 5,2 4,5 3,4 4,0 
pH  4,4 4,1 4,4 4,4 4,7 4,6 4,3 4,4 3,9 3,9 4,2 4,1 4,2 4,5 4,3 
Alkalinitet, HCO3 mg/l  <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 
TOC mg/l 26 24 24 27 26 32 28 39 42 45 39 44 40 37 34 
NH4-N mg/l 0,011 0,007 0,01 0,016 0,019 0,012 0,009 0,013 0,014 0,019 0,022 0,017 0,012 0,15 0,024 
Nitrit+Nitrat mg/l 0,008 0,007 0,008 0,007 0,011 0,005 0,007 0,016 0,009 0,008 0,009 0,009 0,008 0,007 0,009 
P-tot mg/l 0,009 0,018 0,013 0,019 0,019 0,022 0,028 0,079 0,032 0,026 0,024 0,019 0,023 0,035 0,026 
P-tot, filtrerat mg/l 0,009 0,011 0,013 0,020 0,020 0,022 0,018 0,046 0,028 0,022 0,020 0,019 0,016 0,035 0,021 
N-tot mg/l 0,38 0,41 0,38 0,40 0,36 0,39 0,41 1,00 0,80 0,84 0,47 0,52 0,50 0,45 0,52 
N-tot, filtrerat mg/l 0,38 0,36 0,36 0,36 0,36 0,32 0,37 0,96 0,77 0,80 0,47 0,51 0,48 0,45 0,50 
                  
Bredd  0,5 0,5 1,3 0,9   0,4  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    
Djup m 0,21 0,15 0,30 0,23   0,04  0,20 0,22 0,22 0,27 0,22    
Längd m 0,4 0,5 1 1             
Tid s 0,9 2,2 3 5             
Flöde* l/s 46,7 16,4 125,0 41,4             
Hastighet med 
mätare**  

m/s       0,051  0,129 0,175 0,157 0,180 0,140    

Area m2       0,016  0,100 0,110 0,110 0,135 0,110    
Uppmätt flöde  l/s 46,7 16,4 125,0 41,4 0,01*** 0,01*** 0,8 0,01*** 12,9 19,3 17,3 24,3 15,4 0,01*** 22,8 
                  
P-tot * Flöde  0,4203 0,2952 1,625 0,7866 0,00019 0,00022 0,02285 0,00079 0,4128 0,5005 0,41448 0,4617 0,3542 0,00035   
P-tot, filtrerat * Flöde 0,4203 0,1804 1,625 0,828 0,0002 0,00022 0,01469 0,00046 0,3612 0,4235 0,3454 0,4617 0,2464 0,00035   
N-tot * Flöde  17,746 6,724 47,5 16,56 0,0036 0,0039 0,33456 0,01 10,32 16,17 8,1169 12,636 7,7 0,0045   
                  
                  
* Vid de fyra första provtagningarna uppskattades flödet genom att ta tid hur lång tid det tog för något material, t ex ett löv, att flyta ca 1 m.       
** Efter de fyra första provtagningarna mättes flödet med en hastighetsmätare av modellen DETEC 3013.           
***Flödet uppskattat till 0.01 l/s p.g.a. nästan torrt i diket/vattendraget              



Analysresultat – Provtagningspunkt 5    Bilaga 6e 
 

5(6) 

Provtagningsdag  05-05-10 05-05-16 05-05-17 05-05-24 05-06-13 05-06-22 05-07-27 05-08-01 05-08-08 05-08-10 05-08-11 05-08-12 05-08-26 05-09-28 Medelvärde 
                  

Vattentemperatur °C 0,9 2,7 2,4 5 8,5 9,7 11,3 10,8 11,2 12,4 11,7 11,5 11,9 9,5 8,5 
Färg  mg/l 

Pt 
330 340 360 360 430 490 500 440 650 500 500 >500 >500 >500 >457 

Konduktivitet mS/m 4 4,7 3,9 4 3,7 3,8 4,8 4,5 5,8 5,4 5,4 5,4 4,6 3,3 4,5 
pH  4,3 4,2 4,3 4,2 4,4 4,4 4,2 4,2 3,9 4,1 4,1 4 4,1 4,7 4,2 
Alkalinitet, HCO3 mg/l  <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 
TOC mg/l 26 24 26 28 30 370 38 35 51 47 44 45 41 39 60 
NH4-N mg/l 0,014 0,014 0,018 0,021 0,015 0,015 0,011 0,011 0,018 0,021 0,026 0,018 0,014 0,5 0,051 
Nitrit+Nitrat mg/l 0,016 0,02 0,019 0,012 0,012 0,009 0,021 0,01 0,012 0,01 0,011 0,013 0,011 0,012 0,013 
P-tot mg/l 0,007 0,016 0,013 0,016 0,017 0,017 0,017 0,019 0,025 0,022 0,019 0,016 0,017 0,035 0,018 
P-tot, filtrerat mg/l 0,007 0,008 0,01 0,014 0,014 0,018 0,013 0,017 0,019 0,017 0,016 0,015 0,015 0,032 0,015 
N-tot mg/l 0,4 0,47 0,43 0,46 0,46 0,52 0,42 0,68 0,97 0,9 0,63 0,52 1,1 0,5 0,60 
N-tot, filtrerat mg/l 0,39 0,38 0,4 0,4 0,44 0,48 0,42 0,66 0,92 0,88 0,63 0,52 0,97 0,47 0,57 
                  
Bredd m 0,42 0,35 0,45 0,45 0,45 0,45 0,2  0,45 0,45 0,45 0,5 0,45 0,4   
Djup m 0,09 0,1 0,11 0,1 0,08 0,07 0,05  0,12 0,12 0,12 0,15 0,12 0,08   
Längd m 1 0,5 0,5 0,5             
Tid s 1,4 1,7 0,5 1             
Flöde* l/s 27,0 10,3 49,5 22,5             
Hastighet med 
mätare**  

m/s     0,265 0,27 0,136  0,91 0,5 0,66 0,41 0,4 0,135   

Area m2     0,036 0,0315 0,01  0,054 0,054 0,054 0,075 0,054 0,032   
Uppmätt flöde  l/s 27,0 10,3 49,5 22,5 9,5 8,5 1,4 0,01 49,1 27,0 35,6 30,8 21,6 4,3 21,2 
                  
P-tot * Flöde  0,19 0,16 0,64 0,36 0,16 0,14 0,02 0,00019 1,23 0,59 0,68 0,49 0,37 0,15   
P-tot, filtrerat * Flöde 0,19 0,08 0,50 0,32 0,13 0,15 0,02 0,00017 0,93 0,46 0,57 0,46 0,32 0,14   
N-tot * Flöde  10,80 4,84 21,29 10,35 4,39 4,42 0,57 0,01 47,67 24,30 22,45 15,99 23,76 2,16   
                  
* Vid de fyra första provtagningarna uppskattades flödet genom att ta tid hur lång tid det tog för något material, t ex ett löv, att flyta ca 1 m.        
** Efter de fyra första provtagningarna mättes flödet med en hastighetsmätare av modellen DETEC 3013.           
***flödet uppskattat till 0.01 l/s p.g.a. nästan torrt i diket/vattendraget 
 

             

 
 



Analysresultat – Provtagningspunkt 6    Bilaga 6f 
 

6(6) 

Provtagningsdag  05-05-10 05-05-16 05-05-17 05-05-24 05-06-13 05-06-22 05-07-27 05-08-01 05-08-08 05-08-10 05-08-11 05-08-12 05-08-26 05-09-28 Medelvärde 
                  

Vattentemperatur °C 4,0 4,2 3,9 8,7 10,0 11,1 13,6 13,2 14,0 16,4 14,1 14,4 14,3 10,8 10,9 
Färg  mg/l 

Pt 
160 160 150 150 170 230 150 150 170 190 180 220 250 160 178 

Konduktivitet mS/m 18 18 18 20 19 19 21 9,4 19 8 16 18 15 16 17 
pH  6,5 6,2 6,2 6,5 6,2 6,6 6,8 6,4 6,4 6,4 6,3 6,3 6,3 6,7 6,4 
Alkalinitet, HCO3 mg/l  22 21 19 25 25 37 37 13 27 10 18 18 22 25 23 
TOC mg/l 13 13 13 13 15 10 12 11 14 12 12 18 16 12 13 
NH4-N mg/l 0,140 0,130 0,140 0,140 0,120 0,150 0,170 0,130 0,120 0,110 0,096 0,094 0,120 0,200 0,133 
Nitrit+Nitrat mg/l 0,66 0,54 0,81 0,61 0,89 0,64 0,47 0,25 1,10 0,40 0,99 1,10 1,10 0,56 0,72 
P-tot mg/l 0,032 0,084 0,052 0,048 0,057 0,036 0,091 0,071 0,047 0,084 0,046 0,052 0,062 0,028 0,056 
P-tot, filtrerat mg/l 0,022 0,023 0,021 0,027 0,031 0,022 0,015 0,017 0,029 0,026 0,026 0,027 0,034 0,013 0,024 
N-tot mg/l 1,40 1,30 1,60 1,20 1,50 1,30 1,10 0,86 1,80 0,98 1,80 2,20 1,90 1,10 1,43 
N-tot, filtrerat mg/l 1,30 1,20 1,50 1,20 1,40 1,20 0,96 0,84 1,90 0,98 0,89 2,10 1,50 1,10 1,29 
                  
Bredd m 0,40 0,40 0,50 0,45 0,65 0,45 0,35 0,20 0,35 1,50 0,70 0,90 1,00 0,45   
Djup m 0,11 0,10 0,15 0,09 0,16 0,08 0,07 0,10 0,14 0,30 0,18 0,21 0,24 0,09   
Längd m 1 0,5 0,5 1             
Tid s 2,5 1,0 1,1 2,5             
Flöde* l/s 17,6 20,0 34,1 16,2             
Hastighet med 
mätare**  

m/s     0,221 0,360 0,225 0,440 0,606 0,280 0,440 0,470 0,440 0,326   

Area m2     0,104 0,036 0,025 0,020 0,049 0,450 0,126 0,189 0,240 0,041   
Uppmätt flöde  l/s 17,6 20,0 34,1 16,2 23,0 13,0 5,5 8,8 29,7 126,0 55,4 88,8 105,6 13,2 39,8 
                  
P-tot * Flöde  0,56 1,68 1,77 0,78 1,31 0,47 0,50 0,62 1,40 10,58 2,55 4,62 6,55 0,37   
P-tot, filtrerat * Flöde 0,39 0,46 0,72 0,44 0,71 0,29 0,08 0,15 0,86 3,28 1,44 2,40 3,59 0,17   
N-tot * Flöde  24,64 26,00 54,56 19,44 34,48 16,85 6,06 7,57 53,45 123,48 99,79 195,43 200,64 14,52   
                  
                  
* Vid de fyra första provtagningarna uppskattades flödet genom att ta tid hur lång tid det tog för något material, t ex ett löv, att flyta ca 1 m.        
** Efter de fyra första provtagningarna mättes flödet med en hastighetsmätare av modellen DETEC 3013.           



Analysresultat - Sjövatten   Bilaga 7
 

1(1) 

Provtagningsdag   05-05-12 05-06-27 05-08-03 05-08-24 05-09-13 Medelvärde 
               
                
Temperatur botten °C 8.3 17.2 18.6 17.2 12 14.7
Temperatur yta °C 8.3 17.2 18.6 17.1 12.1 14.7
Siktdjup m 2.3 4.5 4.5 3.25* 4.5 3.2
                
Färg  mg/l Pt 55 35 25 45 35 39
Konduktivitet mS/m 6 6 6.2 7.3 6.4 6.4
pH   7 7.3 7.3 8 7.2 7.4
Alkalinitet, HCO3 mg/l  8.4 11 10 16 10 11.1
TOC mg/l 7.6 6.6 7 7.8 8.9 7.6
Ammoniumkväve NH4-N mg/l 0.021 0.026 0.013 0.019 0.055 0.027
Nitrit+Nitrat mg/l 0.009 <0.005 <0.005 <0.005 0.15 <0.035
Fosfor tot, P mg/l 0.011** <0.002 0.006 0.015** 0.015** <0.010
Fosfor tot, P filtrerat mg/l <0.002 0.002 0.006 0.006 0.005 <0.004
Kväve tot, N mg/l 0.43 0.42 0.38 0.41 0.78 0.48
Kväve tot, N filtrerat mg/l 0.36 0.38 0.33 0.34 0.73 0.43
              
              
* uppskattat siktdjup             
**Analyserat av Analytica             
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Massflöde av totalfosfor (ofiltrerad) och totalkväve – PP1  Bilaga 9a
 

1(8) 

Indata φ = avrinningskoefficient     
 i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)   

 A = area (m2)      

 c = koncentration (mg/l)     
Utdata Q = dagvattenflöde (l/månad eller l/s)    
 P = belastning av fosfor (kg/månad)    
 N = belastning av kväve (kg/månad)    
        
Månad i (mm/månad)      
Maj 56,8       
Juni 49,6       
Juli 55,9       
Augusti 124,4       
September 19,1       
Area (m2) 640865,6       
φ 0,43       
        
 Maj Juni Juli Augusti September Medel Cm* (mg/l)

Q (l/månad) 15652501 13668382 15404486 34281183 5263429 16853996  
Q(l/s) 5,84 5,27 5,75 12,80 2,03 6,34  
         
Fosfor, ofiltrerad         
1. (0,3592*e^(0,0357*Q))/Q       0,115
P (mg/l) 0,076 0,082 0,077 0,044 0,190 0,094  
P (kg/månad) 1,19 1,12 1,18 1,52 1,00 1,20  
2. (0,0046*Q^2-0,2241*Q+3,0076)/Q       
P (mg/l) 0,317 0,371 0,325 0,070 1,266 0,470  
P (kg/månad) 4,97 5,06 5,01 2,39 6,67 4,82  
3. (0,0017*Q^1,9713)/Q        
P (mg/l) 0,009 0,009 0,009 0,020 0,003 0,010  
P (kg/månad) 0,15 0,12 0,14 0,69 0,02 0,22  
Medelvärde 1-3         
P (mg/l) 0,134 0,154 0,137 0,045 0,487 0,191  
P (kg/månad) 2,10 2,10 2,11 1,53 2,56 2,08  
         
Kväve         
1. (-0,0037*Q^2+1,2708*Q)/Q       1,06
N (mg/l) 1,249 1,251 1,250 1,223 1,263 1,247  
N (kg/månad) 19,55 17,10 19,25 41,94 6,65 20,90  
2. (0,629*Q+16,084)/Q        
N (mg/l) 3,381 3,679 3,426 1,886 8,550 4,184  
N (kg/månad) 52,92 50,29 52,77 64,64 45,00 53,12  
3. (1,8823*Q^0,8242)/Q        
N (mg/l) 1,380 1,405 1,384 1,202 1,662 1,407  
N (kg/månad) 21,60 19,21 21,32 41,22 8,75 22,42  
Medelvärde 1-3         
N (mg/l) 2,003 2,112 2,020 1,437 3,825 2,279  
N (kg/månad) 31,36 28,87 31,11 49,27 20,13 32,15  
         
   

 



Massflöde av fosfor (ofiltrerad) och kväve – PP3  Bilaga 9b
 

2(8) 

 Indata φ = avrinningskoefficient     
 i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)   
 A = area (m2)      
 c = koncentration (mg/l)     
Utdata Q = dagvattenflöde (l/månad eller l/s)   
 P = belastning av fosfor (kg/månad)    
 N = belastning av kväve (kg/månad)    
        
Månad i (mm/månad)      
Maj 56.8      
Juni 49.6      
Juli 55.9      
Augusti 124.4      
September 19.1      
        
Area (m2) 162117      
φ 0.12      
        
 Maj Juni Juli Augusti September Medel Cm* (mg/l) 
Q (l/månad) 1104991 964922 1087482 2420086 371573 1189811 
Q(l/s) 0.41 0.37 0.41 0.90 0.14 0.45 
         
Fosfor        0.105
1. (0,0331*Q+0,0098)/Q        
P (mg/l) 0.057 0.059 0.057 0.044 0.101 0.064 
P (kg/månad) 0.06 0.06 0.06 0.11 0.04 0.07 
2.(-0,0007*Q^2+0,0434*Q)/Q       
P (mg/l) 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 
P (kg/månad) 0.05 0.04 0.05 0.10 0.02 0.05 
3. (0,0493*Q^0,7626)/Q        
P (mg/l) 0.061 0.062 0.061 0.051 0.078 0.063 
P (kg/månad) 0.07 0.06 0.07 0.12 0.03 0.07 
Medelvärde 1-3         
P (mg/l) 0.054 0.055 0.054 0.046 0.074 0.063 
P (kg/månad) 0.06 0.05 0.06 0.11 0.03 0.07 
         
Kväve        >0,87
1.(-0,0145*Q^2+0,9179*Q)/Q       
N (mg/l) 0.912 0.913 0.912 0.905 0.916 0.911 
N (kg/månad) 1.01 0.88 0.99 2.19 0.34 1.08 
2.(0,6979*Q+0,1597)/Q        
N (mg/l) 1.085 1.127 1.091 0.875 1.812 1.198 
N (kg/månad) 1.20 1.09 1.19 2.12 0.67 1.25 
3. (0,7695*Q^0,9235)/Q        
N (mg/l) 0.823 0.830 0.824 0.775 0.893 0.829 
N (kg/månad) 0.91 0.80 0.90 1.88 0.33 0.96 
Medelvärde 1-3         
N (mg/l) 0.940 0.956 0.943 0.852 1.207 0.980 
N (kg/månad) 1.04 0.92 1.03 2.06 0.45 1.10 
         
* Uppmätt medelkoncentration baserad på 14 provtagningar under maj-september    



Massflöde av fosfor (ofiltrerad) och kväve – PP4  Bilaga 9c
 

3(8) 

 
Indata φ = avrinningskoefficient     
 i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)   
 A = area (m2)      
 c = koncentration (mg/l)     
Utdata Q = dagvattenflöde (l/månad eller l/s)    
 P = belastning av fosfor (kg/månad)    
 N = belastning av kväve (kg/månad)    
        
Månad i (mm/månad)      
Maj 56.8      
Juni 49.6      
Juli 55.9      
Augusti 124.4      
September 19.1      
        
Area (m2) 557254      
φ 0.1      
        
 Maj Juni Juli Augusti September Medel Cm* (mg/l) 
Q (l/månad) 3165203 2763980 3115050 6932241 1064355 3408166 
Q(l/s) 1.18 1.07 1.16 2.59 0.41 1.28 
         
Fosfor        0.026
1.(0,0126*Q+0,0912)/Q        
P (mg/l) 0.090 0.098 0.091 0.048 0.235 0.112 
P (kg/månad) 0.28 0.27 0.28 0.33 0.25 0.28 
2. (0,0244*Q^0,9233)/Q        
P (mg/l) 0.024 0.024 0.024 0.023 0.026 0.024 
P (kg/månad) 0.08 0.07 0.08 0.16 0.03 0.08 
3.(-5*10^(-5)*Q^2+0,0188*Q)/Q       
P (mg/l) 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
P (kg/månad) 0.06 0.05 0.06 0.13 0.02 0.06 
4. (-3*10^(-5)*Q^2+0,0163*Q+0,0546)/Q      
P (mg/l) 0.062 0.067 0.063 0.037 0.149 0.076 
P (kg/månad) 0.20 0.19 0.20 0.26 0.16 0.20 
Medelvärde 1-4         
P (mg/l) 0.049 0.052 0.049 0.032 0.107 0.058 
P (kg/månad) 0.15 0.14 0.15 0.22 0.11 0.16 



Massflöde av fosfor (ofiltrerad) och kväve – PP4  Bilaga 9c
 

5(8) 

Kväve        0.52
1. (-0,001*Q^2+0,4982*Q)/Q        
N (mg/l) 0.497 0.497 0.497 0.496 0.498 0.497 
N (kg/månad) 1.57 1.37 1.55 3.44 0.53 1.69 
2. (0,3736*Q+1,7489)/Q        
N (mg/l) 1.854 2.014 1.877 1.049 4.633 2.285 
N (kg/månad) 5.87 5.57 5.85 7.27 4.93 5.90 
3. (-0,0007*Q^2+0,4539*Q+0,9577)/Q       
N (mg/l) 1.263 1.351 1.277 0.822 2.786 1.500 
N (kg/månad) 4.00 3.73 3.98 5.70 2.97 4.07 
4. (0,4952*Q^0,9947)/Q        
N (mg/l) 0.495 0.495 0.495 0.493 0.498 0.495 
N (kg/månad) 1.57 1.37 1.54 3.42 0.53 1.68 
Medelvärde 1-4         
N (mg/l) 1.027 1.089 1.036 0.715 2.103 1.194 
N (kg/månad) 3.25 3.01 3.23 4.96 2.24 3.34 
* Uppmätt medelkoncentration baserad på 14 provtagningar under maj-september   



Massflöde av fosfor (ofiltrerad) och kväve – PP5  Bilaga 9d
 

5(8) 

 
Indata φ = avrinningskoefficient     
 i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)   
 A = area (m2)      
 c = koncentration (mg/l)     
Utdata Q = dagvattenflöde (l/månad eller l/s)    
 P = belastning av fosfor (kg/månad)    
 N = belastning av kväve (kg/månad)    
        
Månad i (mm/månad)      
Maj 56.8      
Juni 49.6      
Juli 55.9      
Augusti 124.4      
September 19.1      
        
Area (m2) 361787      
φ 0.1      
        
 Maj Juni Juli Augusti September Medel Cm* (mg/l) 
Flöde         
Q (l/månad) 2054951 1794464 2022390 4500632 691013 2212690 
Q(l/s) 0.77 0.69 0.76 1.68 0.27 0.83 
         
Fosfor        0.018
1. (0,0001*Q^2+0,0111*Q+0,0334)/Q       
P (mg/l) 0.055 0.059 0.055 0.031 0.136 0.067 
P (kg/månad) 0.11 0.11 0.11 0.14 0.09 0.11 
2. (0,0001*Q^2+0,0137*Q)/Q       
P (mg/l) 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
P (kg/månad) 0.03 0.02 0.03 0.06 0.01 0.03 
3. (0,0184*Q^0,972)/Q        
P (mg/l) 0.019 0.019 0.019 0.018 0.019 0.019 
P (kg/månad) 0.04 0.03 0.04 0.08 0.01 0.04 
Medelvärde 1-3         
P (mg/l) 0.029 0.031 0.029 0.021 0.056 0.033 
P (kg/månad) 0.06 0.05 0.06 0.09 0.04 0.06 
         
Kväve        0.6
1. (0,002*Q^2+0,5868*Q)/Q        
N (mg/l) 0.588 0.588 0.588 0.590 0.587 0.588 
N (kg/månad) 1.21 1.06 1.19 2.66 0.41 1.30 
2. (0,5643*Q^1,0059)/Q        
N (mg/l) 0.563 0.563 0.563 0.566 0.560 0.563 
N (kg/månad) 1.16 1.01 1.14 2.55 0.39 1.25 
Medelvärde 1-2         
N (mg/l) 0.576 0.576 0.576 0.578 0.574 0.576 
N (kg/månad) 1.18 1.03 1.16 2.60 0.40 1.28 
         
* Uppmätt medelkoncentration baserad på 14 provtagningar under maj-september    



Massflöde av fosfor (ofiltrerad) och kväve – PP6  Bilaga 9e
 

6(8) 

Indata φ = avrinningskoefficient     
 i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)   
 A = area (m2)      
 c = koncentration (mg/l)     
Utdata Q = dagvattenflöde (l/månad eller l/s)    
 P = belastning av fosfor (kg/månad)    
 N = belastning av kväve (kg/månad)    
        
Månad i (mm/månad)      
Maj 56.8      
Juni 49.6      
Juli 55.9      
Augusti 124.4      
September 19.1      
        
Area (m2) 458254      
φ 0.25      
        
 Maj Juni Juli Augusti September Medel Cm* (mg/l) 
Q (l/månad) 6507212 5682355 6404105 14251712 2188165 7006710 
Q(l/s) 2.43 2.19 2.39 5.32 0.84 2.64 
         
Fosfor        0.056
1. (0,0006*Q^2-0,0008*Q+0,6754)/Q       
P (mg/l) 0.279 0.309 0.283 0.129 0.800 0.360 
P (kg/månad) 1.81 1.75 1.81 1.84 1.75 1.79 
2. (0,5076*EXP(0,0257*Q)/Q        
P (mg/l) 0.222 0.245 0.226 0.109 0.614 0.283 
P (kg/månad) 1.45 1.39 1.45 1.56 1.34 1.44 
3. (0,0004*Q^2+0,0297*Q)/Q        
P (mg/l) 0.031 0.031 0.031 0.032 0.030 0.031 
P (kg/månad) 0.20 0.17 0.20 0.45 0.07 0.22 
Medelvärde 1-3         
P (mg/l) 0.177 0.195 0.180 0.090 0.481 0.225 
P (kg/månad) 1.15 1.11 1.15 1.29 1.05 1.15 
Kväve        1.43
1. (1,5517*Q+0,9098)/Q        
N (mg/l) 1.926 1.967 1.932 1.723 2.629 2.035 
N (kg/månad) 12.53 11.18 12.37 24.55 5.75 13.28 
2. (-0,007*Q^2+2,2576*Q)/Q        
N (mg/l) 2.241 2.242 2.241 2.220 2.252 2.239 
N (kg/månad) 14.58 12.74 14.35 31.64 4.93 15.65 
3. (13,411*EXP(0,025*Q))/Q        
N (mg/l) 5.866 6.462 5.954 2.879 16.225 7.477 
N (kg/månad) 38.17 36.72 38.13 41.03 35.50 37.91 
4. (0,8147*Q^1,1621)/Q        
N (mg/l) 0.941 0.925 0.938 1.068 0.793 0.933 
N (kg/månad) 6.12 5.26 6.01 15.22 1.73 6.87 
Medelvärde 1-4         
N (mg/l) 2.743 2.899 2.766 1.973 5.475 3.171 
N (kg/månad) 17.85 16.47 17.72 28.11 11.98 18.43 
* Uppmätt medelkoncentration baserad på 14 provtagningar under maj-september   



Massflöde av fosfor (ofiltrerad) och kväve – Diffusa områden  Bilaga 9f
 

7(8) 

Indata φ  = avrinningskoefficient   
 i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)  
 A = area (m2)     
 c = koncentration (mg/l)    
Utdata Q = dagvattenflöde (l/månad)   
 P = belastning av total fosfor (kg/månad)  
 N = belastning av total kväve (kg/månad)  
      
Månad i (mm/månad)    
Maj 56.8    
Juni 49.6    
Juli 55.9    
Augusti 124.4    
September 19.1    
      
Skog, konc. enl PP4      
Area (m2) 1592005.7    
φ  0.1    
 Maj Juni Juli Augusti September 
Q (l/månad) 904259278963488899312 19804551 3040731
P (mg/l) 0.049 0.052 0.049 0.032 0.107
N (mg/l) 1.027 1.089 1.036 0.715 2.103
P (kg/månad) 0.44 0.41 0.44 0.63 0.33
N (kg/månad) 9.29 8.60 9.22 14.16 6.39
      
Skog, konc. enl PP5      
Area (m2) 79166.9    
φ  0.1    
 Maj Juni Juli Augusti September 
Q (l/månad) 449668 392668 442543 984836 151209
P (mg/l) 0.029 0.037 0.029 0.021 0.056
N (mg/l) 0.576 0.575 0.576 0.578 0.574
P (kg/månad) 0.013 0.015 0.013 0.021 0.008
N (kg/månad) 0.259 0.226 0.255 0.569 0.087
      
Våtmark - vid Noret      
Area (m2) 123777.4    
φ  0.2    
 Maj Juni Juli Augusti September 
Q (l/månad) 140611212278721383832 3079583 472830
P (mg/l) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
N (mg/l) 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
P (kg/månad) 0.070 0.061 0.069 0.154 0.024
N (kg/månad) 1.266 1.105 1.245 2.772 0.426
      



Massflöde av fosfor (ofiltrerad) och kväve – Diffusa områden  Bilaga 9f
 

8(8) 

Väg - Kolbäcksvägen      
Area (m2) 9000.0    
φ  0.85    
 Maj Juni Juli Augusti September
Q (l/månad) 434520 379440 427635 951660 146115
P (mg/l) 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027
N (mg/l) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
P (kg/månad) 0.012 0.010 0.012 0.026 0.004
N (kg/månad) 0.282 0.247 0.278 0.619 0.095
      
Företag/Centrum- Norrmejerier      
Area (m2) 11021.5    
φ  0.7    
 Maj Juni Juli Augusti September
Q (l/månad) 438215 382666 431271 959752 147357
P (mg/l) 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
N (mg/l) 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
P (kg/månad) 0.123 0.107 0.121 0.269 0.041
N (kg/månad) 0.811 0.708 0.798 1.776 0.273
      
Villa- Del av 4H gården      
Area (m2) 6026.3    
φ  0.25    
 Maj Juni Juli Augusti September
Q (l/månad) 85574 74727 84218 187419 28776
P (mg/l) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
N (mg/l) 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
P (kg/månad) 0.017 0.015 0.017 0.037 0.006
N (kg/månad) 0.120 0.105 0.118 0.262 0.040
      
Grusparkering- Nydalabadet      
Area (m2) 20982.6    
φ  0.2    
 Maj Juni Juli Augusti September
Q (l/månad) 238362 208148 234586 522047 80154
P (mg/l) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
N (mg/l) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
P (kg/månad) 0.024 0.021 0.023 0.052 0.008
N (kg/månad) 0.262 0.229 0.258 0.574 0.088
      
Park- Nydalabadet      
Area (m2) 93962.1    
φ  0.18    
 Maj Juni Juli Augusti September
Q (l/månad) 960669 838894 945447 2103999 323042
P (mg/l) 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
N (mg/l) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
P (kg/månad) 0.115 0.101 0.113 0.252 0.039
N (kg/månad) 1.153 1.007 1.135 2.525 0.388



Massflöde av fosfor, filtrerad – PP1   Bilaga 10a 
 

1(5) 

Indata φ = avrinningskoefficient     
 i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)   

 A = area (m2)      

 c = koncentration (mg/l)     
Utdata Q = dagvattenflöde (l/månad eller l/s)    
 Pfiltrerad = belastning av fosfor (kg/månad)    
        
        
Månad i (mm/månad)      
Maj 56,8       
Juni 49,6       
Juli 55,9       
Augusti 124,4       
September 19,1       
        
Area (m2) 640865,6       
φ 0,43       
        
 Maj Juni Juli Augusti September Medel Cm* (mg/l)

Flöde         
Q (l/månad) 15652501 13668382 15404486 34281183 5263429 16853996  
Q(l/s) 5,84 5,27 5,75 12,80 2,03 6,34  
         
Fosfor 
filtrerad 

       0,017

1. (0,0001*Q^2+0,0051*Q)/Q        
P (mg/l) 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006  
P (kg/månad) 0,09 0,08 0,09 0,22 0,03 0,10  
2. (0,0002*Q^2-0,0117*Q+0,5943)/Q       
P (mg/l) 0,091 0,102 0,093 0,037 0,281 0,121  
P (kg/månad) 1,43 1,39 1,43 1,28 1,48 1,40  
3. (0,0116*Q^1,0686)/Q        
P (mg/l) 0,013 0,013 0,013 0,014 0,012 0,013  
P (kg/månad) 0,20 0,18 0,20 0,47 0,06 0,22  
Medelvärde 1-3         
P (mg/l) 0,037 0,040 0,037 0,019 0,100 0,047  
P (kg/månad) 0,57 0,55 0,57 0,66 0,52 0,58  
         
* Uppmätt medelkoncentration baserad på 14 provtagningar under maj-september    



Massflöde av fosfor, filtrerad – PP3   Bilaga 10b 
 

2(5) 

Indata φ = avrinningskoefficient     
 i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)   

 A = area (m2)      

 c = koncentration (mg/l)     
Utdata Q = dagvattenflöde (l/månad eller l/s)    
 Pfiltrerad = belastning av fosfor (kg/månad)   
        
        
Månad i (mm/månad)      
Maj 56,8       
Juni 49,6       
Juli 55,9       
Augusti 124,4       
September 19,1       
        
Area (m2) 162117       
φ 0,12       
        
 Maj Juni Juli Augusti September Medel Cm* (mg/l)

Flöde         
Q (l/månad) 1104991 964922 1087482 2420086 371573 1189811  
Q(l/s) 0,41 0,37 0,41 0,90 0,14 0,45  
         
Fosfor filtrerad        0,029
1. (-5*10^(-5)*Q^2+0,0297*Q)/Q       
P (mg/l) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030  
P (kg/månad) 0,03 0,03 0,03 0,07 0,01 0,04  
2. (0,0275*Q^0,9665)/Q        
P (mg/l) 0,028 0,028 0,028 0,028 0,029 0,028  
P (kg/månad) 0,03 0,03 0,03 0,07 0,01 0,03  
Medelvärde 1-2         
P (mg/l) 0,029 0,029 0,029 0,029 0,030 0,03  
P (kg/månad) 0,03 0,03 0,03 0,07 0,01 0,03  
         
* Uppmätt medelkoncentration baserad på 14 provtagningar under maj-september    



Massflöde av fosfor, filtrerad – PP4   Bilaga 10c 
 

3(5) 

Indata φ = avrinningskoefficient     
 i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)   

 A = area (m2)      

 c = koncentration (mg/l)     
Utdata Q = dagvattenflöde (l/månad eller l/s)    
 Pfiltrerad = belastning av fosfor (kg/månad)   
        
        
Månad i (mm/månad)      
Maj 56,8       
Juni 49,6       
Juli 55,9       
Augusti 124,4       
September 19,1       
        
Area (m2) 557254       
φ 0,1       
        
 Maj Juni Juli Augusti September Medel Cm* (mg/l)

Flöde         
Q (l/månad) 3165203 2763980 3115050 6932241 1064355 3408166  
Q(l/s) 1,18 1,07 1,16 2,59 0,41 1,28  
         
Fosfor filtrerad        0,021
1. (0,0128*Q+0,0576)/Q        
P (mg/l) 0,062 0,067 0,062 0,035 0,153 0,076  
P (kg/månad) 0,19 0,18 0,19 0,24 0,16 0,20  
2. (-3*10^(-5)*Q^2+0,0172*Q)/Q       
P (mg/l) 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017  
P (kg/månad) 0,05 0,05 0,05 0,12 0,02 0,06  
3. (-3*10^(-5)*Q^2+0,0159*Q+0,0273)/Q      
P (mg/l) 0,039 0,041 0,039 0,026 0,082 0,046  
P (kg/månad) 0,12 0,11 0,12 0,18 0,09 0,13  
4. (0,0207*Q^0,9263)/Q        
P (mg/l) 0,020 0,021 0,020 0,019 0,022 0,021  
P (kg/månad) 0,06 0,06 0,06 0,13 0,02 0,07  
Medelvärde 1-4         
P (mg/l) 0,035 0,037 0,035 0,024 0,069 0,040  
P (kg/månad) 0,11 0,10 0,11 0,17 0,07 0,11  
        
* Uppmätt medelkoncentration baserad på 14 provtagningar under maj-september   



Massflöde av fosfor, filtrerad – PP5   Bilaga 10d 
 

4(5) 

Indata φ = avrinningskoefficient     
 i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)   

 A = area (m2)      

 c = koncentration (mg/l)     
Utdata Q = dagvattenflöde (l/månad eller l/s)    
 Pfiltrerad = belastning av fosfor (kg/månad)   
        
        
Månad i (mm/månad)      
Maj 56,8       
Juni 49,6       
Juli 55,9       
Augusti 124,4       
September 19,1       
        
Area (m2) 361787       
φ 0,1       
        
 Maj Juni Juli Augusti September Medel Cm* (mg/l)

Flöde         
Q (l/månad) 2054951 1794464 2022390 4500632 691013 2212690  
Q(l/s) 0,77 0,69 0,76 1,68 0,27 0,83  
         
Fosfor filtrerad        0,015
1. (0,0143*Q+0,0024)/Q        
P (mg/l) 0,017 0,018 0,017 0,016 0,023 0,018  
P (kg/månad) 0,04 0,03 0,04 0,07 0,02 0,04  
2. (2*10^(-5)*Q^2+0,0135*Q)/Q       
P (mg/l) 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014  
P (kg/månad) 0,03 0,02 0,03 0,06 0,01 0,03  
3. (4*10^(-5)*Q^2+0,0122*Q+0,0163)/Q       
P (mg/l) 0,033 0,036 0,034 0,022 0,073 0,040  
P (kg/månad) 0,07 0,06 0,07 0,10 0,05 0,07  
4. (0,0155*Q^0,9659)/Q        
P (mg/l) 0,016 0,016 0,016 0,015 0,016 0,02  
P (kg/månad) 0,03 0,03 0,03 0,07 0,01 0,03  
Medelvärde 1-4         
P (mg/l) 0,020 0,021 0,020 0,017 0,032 0,022  
P (kg/månad) 0,04 0,04 0,04 0,07 0,02 0,04  
         
* Uppmätt medelkoncentration baserad på 14 provtagningar under maj-september    



Massflöde av fosfor, filtrerad – PP6   Bilaga 10e 
 

5(5) 

Indata φ = avrinningskoefficient     
 i = nederbörd (mm/månad eller l/m2, månad)   

 A = area (m2)      

 c = koncentration (mg/l)     
Utdata Q = dagvattenflöde (l/månad eller l/s)    
 Pfiltrerad = belastning av fosfor (kg/månad)   
        
        
Månad i (mm/månad)      
Maj 56,8       
Juni 49,6       
Juli 55,9       
Augusti 124,4       
September 19,1       
        
Area (m2) 458254       
φ 0,25       
        
 Maj Juni Juli Augusti September Medel Cm* (mg/l)

Flöde         
Q (l/månad) 6507212 5682355 6404105 14251712 2188165 7006710  
Q(l/s) 2,43 2,19 2,39 5,32 0,84 2,64  
         
Fosfor filtrerad        0,024
1. (3*10^(-5)*Q^2+0,0256*Q)/Q       
P (mg/l) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026  
P (kg/månad) 0,17 0,15 0,16 0,37 0,06 0,18  
2. (0,0119*Q^1,2024)/Q        
P (mg/l) 0,014 0,014 0,014 0,017 0,011 0,014  
P (kg/månad) 0,09 0,08 0,09 0,24 0,03 0,11  
3. (0,2105*EXP(0,0265*Q)/Q)        
P (mg/l) 0,092 0,102 0,094 0,046 0,255 0,118  
P (kg/månad) 0,60 0,58 0,60 0,65 0,56 0,60  
Medelvärde 1-3         
P (mg/l) 0,044 0,047 0,045 0,029 0,097 0,052  
P (kg/månad) 0,29 0,27 0,29 0,42 0,21 0,29  
        
* Uppmätt medelkoncentration baserad på 14 provtagningar under maj-september   



Utflöde av fosfor (ofiltrerad) och totalkväve – PP2   Bilaga 11 
 

1(2) 

Utdata Q = dagvattenflöde (l/månad eller l/s)     
 P = belastning av fosfor (kg/månad)     
 N = belastning av kväve (kg/månad)     
        
Månad i (mm/månad) Basflöde** Qb (l/s)    
Maj 56,8  PP1 2    
Juni 49,6  PP5 1    
Juli 55,9  PP6 1    
Augusti 124,4  Summa 4    
September 19,1       
        
At(m2) 4116221       
φt 0,18       
Area sjöyta (m2) 1638220,40       
φs 1,00       
        
 Maj Juni Juli Augusti September Medel Cm* 

(mg/l) 
Q (l/månad) 134731162 117652564 132596337 295080221 45305725 145073202  
Q(l/s) inkl 
basflöde 

54,30 47,93 53,51 114,17 20,92 58,16  

         
Fosfor        0,024
1. (0,0089*Q+0,683)/Q        
P (mg/l) 0,021 0,023 0,022 0,015 0,042 0,025  
P (kg/månad) 2,89 2,72 2,87 4,39 1,88 2,95  
2. (0,8849*LN(Q)-2,2783)/Q        
P (mg/l) 0,023 0,024 0,023 0,017 0,020 0,021  
P (kg/månad) 3,12 2,81 3,08 4,95 0,89 2,97  
3. (-4*10^(-
5)*Q^2+0,0201*Q+0,2244)/Q 

        

P (mg/l) 0,022 0,023 0,022 0,017 0,030 0,023  
P (kg/månad) 2,97 2,69 2,94 5,16 1,36 3,02  
4. (-6*10^(-5)*Q^2+0,0248*Q)/Q        
P (mg/l) 0,022 0,022 0,022 0,018 0,024 0,021  
P (kg/månad) 2,90 2,58 2,86 5,30 1,07 2,94  
Medelvärde 1-4         
P (mg/l) 0,022 0,023 0,022 0,017 0,029 0,023  
P (kg/månad) 2,97 2,70 2,94 4,95 1,30 2,97  



Utflöde av fosfor (ofiltrerad) och totalkväve – PP2  Bilaga 11 
 

2(2) 

Kväve        0,41
1. (0,0006*Q^2+0,232*Q+7,0284)/Q       
N (mg/l) 0,394 0,407 0,395 0,362 0,581 0,428  
N (kg/månad) 53,09 47,93 52,44 106,84 26,30 57,32  
2. (0,3882*Q+1,0492)/Q        
N (mg/l) 0,408 0,410 0,408 0,397 0,438 0,412  
N (kg/månad) 54,91 48,25 54,07 117,26 19,86 58,87  
3. (4*10^(-5)*Q^2+0,3868*Q)/Q        
N (mg/l) 0,389 0,389 0,389 0,391 0,388 0,389  
N (kg/månad) 52,41 45,73 51,57 115,48 17,56 56,55  
4. (0,4079*Q^0,9569)/Q        
N (mg/l) 0,343 0,345 0,344 0,333 0,358 0,345  
N (kg/månad) 46,26 40,62 45,56 98,13 16,21 49,36  
Medelvärde 1-4         
N (mg/l) 0,307 0,310 0,307 0,297 0,353 0,428  
N (kg/månad) 41,33 36,51 40,73 87,54 15,99 57,32  
         
* Uppmätt medelkoncentration baserad på 14 provtagningar under maj-september     
** Basflödet har beräknats i StormTac. Vid beräkningar har den totala årsnederbörden (659 mm/år enligt SMHI) 
för Umeå använts. 
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