
 

 

Storlek och dynamik i sedimentbunden 

föroreningstransport i Göta älv orsakad 

av fartygspassage – inledande metodik-

studie 

 

 

 

M. Bondelind 
O. Bergstedt 
I-M. Hassellöv 
L. Arneborg 
B. Liljebladh 
T. Linders 
  



1 
 

1 Innehållsförteckning 
2 Sammanfattning .............................................................................................................................. 3 

3 Introduktion .................................................................................................................................... 4 

3.1 Syfte ......................................................................................................................................... 4 

4 Bakgrund ......................................................................................................................................... 5 

4.1 Göta älv ................................................................................................................................... 5 

4.2 Sedimenttransport .................................................................................................................. 6 

4.2.1 Sedimenttransport i Göta älv .......................................................................................... 6 

4.3 Transport av sediment orsakat av fartyg ................................................................................ 7 

4.3.1 Fartyg på Göta älv ............................................................................................................ 8 

4.4 Hydrodynamisk modellering och hastighetsmätningar i älven ............................................... 8 

5 Provtagning vid fartygspassage ....................................................................................................... 9 

5.1 Uppslutning av prover före metallanalyser ........................................................................... 10 

5.2 Sedimentationsförsök ........................................................................................................... 11 

5.3 Provtagning vid fartygspassage 2014-04-28: kontroll av utrustning .................................... 12 

5.3.1 Turbiditet vid fartygspassage 2014-04-28 ..................................................................... 13 

5.3.2 Diskreta vattenprover med mätarm, 2014-04-28 ......................................................... 13 

5.3.3 Diskreta vattenprover med hämtare, 2014-04-28 ........................................................ 13 

5.3.4 Diskreta vattenprover vid intaget, 2014-04-28 ............................................................. 13 

5.4 Provtagning vid fartygspassage 2014-09-11: fullständig mätserie ....................................... 16 

5.4.1 Turbiditet 2014-09-11 vid fartygspassagen ................................................................... 18 

5.4.2 Diskreta vattenprover med metallfri vattenhämtare ................................................... 20 

5.4.3 Diskreta vattenprover med mätarm och prover vid intaget ......................................... 20 

5.5 Diskussion .............................................................................................................................. 23 

6 Modellering av fartygspassage ...................................................................................................... 25 

6.1 Turbiditetsökning vid fartygspassage .................................................................................... 25 

6.2 Modell för sedimentbunden föroreningstransport............................................................... 28 

6.2.1 Modell för sedimenttransport ....................................................................................... 31 

6.2.2 Utfall modell .................................................................................................................. 32 

6.3 Diskussion .............................................................................................................................. 33 

7 Hydrodynamisk strömningsmätning vid fartygspassage ............................................................... 35 

7.1 Metod .................................................................................................................................... 35 

7.2 Fartygspassager ..................................................................................................................... 36 

7.3 Resultat .................................................................................................................................. 37 



2 
 

7.4 Diskussion .............................................................................................................................. 39 

8 Rekommendationer....................................................................................................................... 40 

9 Tabeller .......................................................................................................................................... 41 

10 Referenser ................................................................................................................................. 49 

 

 

 

  



3 
 

2 Sammanfattning 
Flera olika källor bidrar till föroreningar i älven där till exempel metaller släpps ut via industrier och 

organiska ämnen släpps ut med avlopps-, dag- och kylvatten. Olika verksamheter har funnits längs med 

Göta älv under en lång tid och på många ställen finns föroreningar som via grundvattnet lakas ur jorden 

eller som tillförs älven genom skred. I sedimenten i älven har organiska miljögifter (t.ex. TBT, PCB, PAH 

och dioxiner) och metaller så som kadmium, koppar, bly, kvicksilver och zink uppmätts. Den årliga 

sedimenttransporten i Göta älv har uppskattas till 130-170 000 ton. Den totala mängden sediment som 

eroderas av fartyg har uppskattas till 40 000 ton per år, men då har inte hänsyn tagit till att en del av 

detta material har resuspenderats. Partiklarna i vattnet är potentiella föroreningsbärare då många 

tungmetaller fäster på partiklar, och smittämnen som bakterier, virus och parasitära protozoer är 

partiklar vilka kan utgöra en hälsorisk för konsumenterna. Turbiditetsmätningar längs Göta älv har visat 

ökade turbiditetsvärden efter fartygspassager i älven, men det är framförallt den initiala, kortvariga 

toppen som uppmärksammats. För att finna lämpliga åtgärder när det gäller provtagningar som 

underlag för masstransport och konsekvenser för råvattenintag behövs kunskaper om hela förloppet i 

tid och i djupled. 

Denna inledande studie har syftat till att undersöka metodik för att beskriva storlek och dynamik för 

den av fartyg orsakade turbiditetsökningen och eventuella föroreningstransporten i Göta älv. Studien 

har genomförs genom analyser av föroreningsinnehåll i vattenprover, hydrodynamisk modellering 

med anpassning för fartygspassagernas påverkan och mätning av vattenhastighet i älven vid Lärjeholm. 

Den huvudsakliga hypotesen är att föroreningstransporten varierar i djupled och att dynamiken i 

föroreningspassagen som vissa fartygspassager orsakar bör beaktas.  Detta skulle kunna ge bättre 

underlag för planering och utvärdering av provtagningar. Det kan också ge en möjlighet att minska 

föroreningsmängden i det råvatten som tas in vid Göteborg stads råvattenintag vid Lärjeholm genom 

att lägga intaget på lämpligt djup i förhållande till föroreningstransporten. Tänkbara åtgärder för att ta 

in mindre föroreningar i intaget är ändrat intagsdjup eller stängning vid vissa båtpassager. 

Resultaten från denna begränsade studie ska tolkas med försiktighet, men visar att den relativt kraftiga 

ökning av grumlighet och partikelbundna föroreningar som kan observeras i samband med 

fartygspassager på grund av sin korta varaktighet har liten betydelse jämfört med den ökning som kan 

kvarstå under åtskilliga timmar.  Blyhalten kan till exempel dubbleras och en ökning kvarstå under mer 

än tre timmar. Föroreningshalter av t ex bly kan under den första timmen efter passagen öka med 

djupet för att under de följande timmarna vara mer jämnt fördelade i djupprofilen. De partiklar som 

resuspenderas vid fartygspassager tycks till stor del ha en så låg sedimentationshastighet att de under 

normal fartygstrafik inte hinner sedimentera innan nästa passage.  

Hydrodynamisk modellering kan vara ett kraftfullt verktyg för att prediktera flödesmönster, erosion 

och turbiditetsökning vid fartygspassager. Med en modell kan olika scenarier utvärderas och 

rekommendationer utfärdas utifrån resultaten. Mätning av turbulens, strömmar och turbiditet under 

och bakom fartygen bör genomföras för att undersöka om sedimentet resuspenderas i fartygets bana 

och sedan dispergera in till älvkanten. Undersökning bör genomföras om vissa partier i älven ger 

upphov till större mängd upprivet sediment som sedan transporteras ned förbi intaget. En möjlighet 

skulle kunna vara att minska resuspensionen genom att anpassa fartygens hastigheter efter storlek 

och last, samt om de går motströms eller medströms. Detta skulle ge ytterligare underlag för 

representativa stickprover efter fartygspassager för beräkning av masstransport med djup- och 

tidsberoende.  
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3 Introduktion 
Göta älv flyter genom det västsvenska landskapet från sjön Vänern ner till Kattegatt. I höjd med 

Kungälv förgrenas älven i två grenar, den nordliga Nordre älv och den södra Göta älv. Göta älv används 

både som råvattentäkt för dricksvatten till ca 700 000 konsumenter (Sokolova, Pettersson et al. 2013) 

samt som en farled för fartygstransporter. Vid bland annat Lärjeholm (där Göteborgs råvattenintag 

ligger för vattenverken Alelyckan och Lackarebäck) mäts grumligheten kontinuerligt som turbiditet 

(Consulting 2010) och det går tydligt att se kortvariga höjningar av turbiditet vid fartygspassager. 

Ökningen i turbiditet orsakas av partikulärt material i vattnet. Partiklarna i vattnet är potentiella 

föroreningsbärare då många tungmetaller fäster på partiklar (Bodo 1989), och smittämnen som 

bakterier, virus och parasitära protozoer är partiklar vilka kan utgöra en hälsorisk för konsumenterna.  

Den årliga transporten av sediment i Göta älv har beräknats till 130 000-200 000 ton (Sundborg and 

Norrman 1963). En del av sedimenttransporten kommer från det naturliga förloppet att älven skär sig 

djupare ner i lerlagren i samband med landhöjningen. Inte bara naturliga förlopp, utan även 

fartygstrafiken påverkar sedimenttransporten. Genom uppskattningar och antaganden har erosionen 

av älvbottnen från fartyg beräknats till cirka 40 000 ton (Althage 2010). Studien tar dock inte hänsyn 

till det faktum att sedimenten återigen lägger sig på botten efter en viss tid, och i studien anges att 

den beräknade eroderade massan med största sannolikhet är en överskattning. I samband med stopp 

för fartygstrafiken, t ex efter Agnesbergsraset 1996, så har dock grumligheten i älvvattnet varit extremt 

låg vilket noterats av personal vid Alelyckans vattenverk. Föroreningstransporten i Göta älv beräknas 

utifrån stickprover tagna i vattenfasen. I vissa provtagningspunkter t ex i Nordre älv är variationen i 

halt av metaller mycket stor. Många av metallerna är typiskt partikelbundna.  

3.1 Syfte 

Projektplanen som var underlag för länsstyrelsens beslut om att stödja projektet anger under rubriken 

syfte att detta är en inledande studie och syftet är att undersöka metodik för att beskriva storlek och 

dynamik för den fartygsrelaterade föroreningstransporten i Göta älv genom: 

• Analyser av föroreningsinnehåll i vattenprover (inklusive mild uppslutning för att få med löst 

bundna metaller) samt sedimentations prover av vattenprover 

• Hydrodynamisk modellering med anpassning för fartygspassagernas påverkan 

• Mätning av vattenhastighet i älven vid Lärjeholm vid fartygspassage 

Hypotesen är att föroreningstransporten varierar i djupled och att dynamiken i det upprivna 

sedimentet som vissa fartygspassager orsakar bör beaktas. Detta skulle kunna ge en möjlighet att 

minska föroreningsmängden i det råvatten som tas in. 

 

Denna studie har genomförts i samarbete mellan Göta älvs vattenvårdsförbund, Kretslopp och vatten 

och Chalmers. Eftersom det är en stor fördel att genomföra mätningarna på den plats där de praktiska 

förutsättningarna är goda för provtagning samt där det finns ordinarie mätningar och analyser att 

relatera till valdes Lärjeholm utanför Göteborgs råvattenintag som mätplats. Kretslopp och vatten fann 

studien intressant och har medverkat med arbetstid och analyser utöver vad projektplanen angav för 

att få ökade kunskaper som underlag för möjliga åtgärder som att ändra intagsdjupet eller nyttja 

möjlighet att stänga råvattenintaget i samband med vissa fartygspassager.  
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4 Bakgrund 

4.1 Göta älv 

Göta älv är 93 km lång och börjar vid Vänern och mynnar ut i Kattegatt (Vattenvårdsförbund 2014). 

Vänern bidrar med mer än 90% av det totala flödet i Göta älv. Vid Kungälv delas Göta älv i två grenar 

och den norra grenen kallas Nordre älv medan den södra delen benämns Göta älv (Vattenvårdsförbund 

2014), ibland med tillägget göteborgsgrenen. Göta älv är en reglerad älv för vattenkraftsproduktion. 

Dessa vattenkraftverk ligger vid Vargön, Trollhättan och Lilla Edet (Poveda 2009). Flödet från Vänern 

till Göta älv regleras och ett maximalt flöde som får tas ut är 1 030 m3/s för att förhindra översvämning, 

erosion och skred av älvstranden. Resterande flöde kommer ifrån mindre vattendrag samt direkt 

avrinning från omgivande areal och grundvatten (Göransson, Larson et al. 2013). Det finns 25 

vattendrag som mynnar ut i Göta älv, där Säveån är den största med ett avrinningsområde på 1 475 

km². Efter Säveån kommer Slumpån, Mölndalsån, Grönån och Lärjeån, vilka har ett avrinningsområde 

på 120 till 400 km². Vid Ormo i Nordre älv regleras en större del av flödet från Nordre älv till 

göteborgsgrenen vid låga tappningar för att förhindra saltvatteninträngning i Göta älv (Poveda 2009). 

Göta älv används till bland annat dricksvattenproduktion, farled för transporter och 

vattenkraftsproduktion. Vattenverken längs älven är Skräcklan (Vänersborg) i Vänerborgsviken, 

Överby (Trollhättan), Lilla Edet, Dösebacka (Kungälv), Lärjeholm (Göteborg). Upp till 700 000 

konsumenter förses med dricksvatten som kommer från Göta älv där Göteborg är den största staden 

med drygt 500 000 konsumenter. Göteborg har två dricksvattenverk Lackarebäck and Alelyckan. 

Intaget från Göta älv till vattenverken ligger vid Lärjeholm (Sokolova, Pettersson et al. 2013). Alelyckan 

får normalt sitt råvatten direkt från Göta älv medan Lackarebäcks råvatten passerar råvattenmagsinet 

i Delsjöarna. Vattendragen Lärjeån, Säveån och Mölndalsån mynnar nedströms Lärjeholm. 

Göta älvs upptagningsområde präglas av urberg, främst gnejs. Jordlagren i Göta älv-dalen består av 

lera. Den vanligaste typen av lera som kan hittas är glaciallera (SGI 2012). Göta älv-dalen är fylld med 

yngre marina leror (Brack and Stevens 2001) och postglaciala leror (Sundborg and Norrman 1963). 

Postglaciala leror i Göta älv-dalen är mestadels närvarande vid nivåer under 25 m över havet. Det 

innebär att de finns längs älven nedströms Trollhättan. De postglaciala lerornas skikttjocklek i dalen är 

sällan högre än 15 m. Ett ytskikt (mindre än 0,5 m) av postglaciala sediment med varierande 

kornstorlek (lera till grus) finns längs nästan hela älven (SGI 2012). På många håll, på toppen av lagren 

finns förekomst av sand-silt-sediment (Sundborg and Norrman 1963). Totala tjockleken på lagret med 

fint sediment är vid Göteborg 130 m, minst 54 m vid Nol, 50 m vid Lilla Edet, 60 m vid Ström, 62 m vid 

Slumpån och 55 m vid Intagan (Sundborg and Norrman 1963). Två olika landskapstyper förekommer 

för Göta älv, en mellan Trollhättan och Lilla Edets kommun, i de norra delarna av Göta älv och en del 

mellan Göta och Göteborg, i de södra delarna av älven. I de norra delarna har älven rest sig högt över 

havet på grund av landhöjning. I denna del går älvfåran djupt genom leravlagringar och skapar en 

relativt smal kanal med sandstränder. I de södra delarna blir stränderna lägre ju längre ned i älven man 

kommer (Sundborg and Norrman 1963). Den kontinuerliga erosion som pågår i älven och i 

angränsande område bidrar till att ändra morfologin och stabilitetsvillkoren för sedimenten i älven. 

Under det senaste århundradet har flera jordskred skett längs älven (Hultén, Edstam et al. 2006).  

Flera olika källor bidrar till föroreningar i älven där till exempel metaller släpps ut via industrier och 

organiska ämnen släpps ut med avlopps-, dag- och kylvatten. Olika verksamheter har funnits längs med 

Göta älv och på många ställen finns föroreningar som via grundvattnet lakas ur jorden eller som tillförs 
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älven genom skred. Skredsäkring och sanering har genomförts i framförallt Alel kommun och nu pågår 

saneringen av det kvicksilver- och dioxinförorenade området i Bohus. Av högriskområdena i Ale 

återstår därmed Älvängens industriområde där staten har ett sekundärt fastightesägaransvar för 

historiska föroreningar med bl.a. PAH. Metaller och organiska miljögifter släpps även ut via vatten från 

skogs- och åkermark och även sjöfarten bidrar med föroreningar. Generellt så är halterna av organiska 

miljögifter i vatten låga medan organiska miljögifter (t.ex. TBT, PCB, PAH och dioxiner) har uppmätts i 

sedimenten i älven. Även förekomst av metaller har uppmätts i sedimenten så som kadmium, koppar, 

bly, kvicksilver och zink. Ytterligare ett förorenat område är Stallbacka industriområde i Trollhättans 

kommun vilken gränsar till Göta älv där förhöjda kromhalter förekommer samt där zink, bly och koppar 

sporadiskt förekommer i förhöjda halter. Vid vissa områden vid Stallbacka är halterna av arsenik, nickel 

och PAH förhöjda. Diffusa utsläpp från sjöfarten kan till exempel inkludera oljeutsläpp (Johansson, 

Skrapste et al. 2003). De oljeutsläpp som upptäckts har dock kommit från land eller 

vattenkraftanläggningar och lotsarna är en bra informationskälla som rapporter oljeutsläpp. 

4.2 Sedimenttransport 

Naturlig transport av sediment i en flod orsakas i huvudsak av vattenflödet som drar med det 

suspenderade materialet i vattnet, men även processer som vindförhållanden, förekomst av 

vattenväxter, konstgjorda barriärer och jordskred påverkar sedimenttransporten. Sediment vid 

flodstranden och flodbädden består oftast av många olika sedimentstyper, allt från grus och grovsand 

(sk icke-kohesiva sediments) till fina partiklar som lera eller silt (kohesiva sediments) (Trimbak M. 

Parchure 2001). Icke-kohesiva sediment bildar en stel bädd vid sedimentation. Därmed kan 

erosionshastigheten relateras direkt till vattenflödet och diametern av sedimenten (Van Maren, 

Winterwerp et al. 2009). Kohesiva sediment kan vara rika på organiskt material. Kohesiva sediment 

påverkas starkt av den negativa laddningen av dess partiklar, vilket resulterar i en långsam bildning av 

en mjuk konsoliderad bädd. Flockning sker för kohesiva sediment, där partiklar fäster på varandra och 

bildningen av flockar ökar. Det finns olika faktorer såsom partikelmineralogin, elektrokemiska natur, 

biologiska faktorer och hydrodynamiska egenskaperna hos vattenflödet som påverkar 

flockningsprocessen (Willis and Krishnappan 2004). 

Turbiditet är det grumliga utseendet hos vatten som orsakas av till exempel suspenderat material, 

bubblor, alger eller bakterier (Consulting 2010). Det finns många källor som bidrar med suspenderat 

material till vattendragen. Mindre vattendrag samt avrinning kring älven bidrar till ökad turbiditet. 

Erosion av flodbädden och stränderna orsakade på naturlig väg eller genom mänsklig verksamhet 

bidrar också. Den uppmätta grumligheten speglar suspenderad sedimentkoncentration (SSC), men 

sambandet mellan SSC och grumligheten är normalt komplex (Göransson, Larson et al. 2013). 

Turbiditetsförändringen är starkt korrelerad till sjunkhastigheten för det eroderade materialet och 

dess partikelstorlek. Den är platsspecifik och utan laboratoriemätningar av prover från den specifika 

platsen, är uppskattning av förhållandet mellan grumlighetsnivåer (FNU) och totalt suspenderat 

sediment (mg/L) osäker (Consulting 2010).  

4.2.1 Sedimenttransport i Göta älv 

I Göta älv orsakas större delen av tillförseln av sediment av stranderosion (Göransson and Persson 

2011). En årlig sedimenttransport på 130 000 till 170 000 ton har uppskattats varav ca. 40% passerar 

genom den delen av Göta älv som passerar Göteborg (SGI 2012). Althage (2010) har uppskattat den 

totala mängden sediment som eroderas på grund av fartygspassager till 40 000 ton. Althage (2010) 

genomförde en mätserie vid Garn station i Göta älv och baserat på ett begränsat antal analyser togs 



7 
 

ett linjärt samband mellan 1mg/l SSC (koncentration suspenderat material, SSC – suspended sediment 

concentration) och turbiditet 1 FNU fram. 

4.3 Transport av sediment orsakat av fartyg 

När ett fartyg navigerar genom vattnet genererar det vågor på vattnet och propellern skapar strömning 

i vattenmassan. Beroende på fartygets storlek och framdrivningsegenskaper i relation till 

vattendragets storlek och egenskaper kan fartygs rörelse påverka de hydrodynamiska förhållandena i 

vattendraget. Flodspecifika faktorer som påverkar dessa fenomen inkluderar till exempel flödet i älven, 

flödeshastigheten och älvens geometri. Fartygsspecifika faktorer är dimensioner, djupgående och 

fartygets fart såväl som faktorer relaterade till propellern som antalet blad, bladens utformning och 

propellervarv per minut. Propellrar med stor diameter och bogpropellrar kan bidra till erosion av 

flodbädden (Hong, Chiew et al. 2013). Det är också stor skillnad på om fartyget rör sig mot- eller 

medströms flodens strömriktning; framdrift motströms kräver mer motoreffekt. Vid grunda 

vattenförhållanden, kan squat-effekten bli en allvarlig risk för navigering. För att förhindra risker 

förknippade med dessa effekter har vissa begränsningar införts för fartygsmanövrering i Göta älv.  

När fartyg navigerar i en flod skapas flöden av varierad storlek och riktning, vilket kan påverka älvens 

flöde, särskilt om fartygets tvärsnittsarea (djup x bredd) utgör en signifikant del av älvens 

tvärsnittsarea. Ett lätt eroderbart skikt bildas vid bottenytan och skapar en sedimentcykel (Trimbak M. 

Parchure 2001). Detta skikt mellan vattenmassan och den fasta bottenbädden har en hög halt av vatten 

och låg skjuvspänning. Skiktet utsätts för erosion där flockar bryts upp och förs ut i vattenfasen igen 

eller där även underliggande lager eroderas vilket skapar en sedimentcykel (Partheniades 1982). 

När fartyget passerar genom en kanal pressas vattnet kring dess sidor samt under skrovet. Detta gör 

att vattnets hastighet ökar under skrovet, trycket sjunker och därmed kommer fartyget att gå djupare 

i kanalen (Squat-effekt). Squat-effekten är en följd av Bernoullis princip och effekten påverkar både 

djupgående och trim. Squat-effekten är beroende av fartygets form och fart samt bottendjupet i 

kanalen. När man navigerar i kanalen är den enda parameter man kan påverka fartygets fart då 

resterande parametrar så som skrovets dimensioner och bottendjupet inte går att förändra. Squat 

beskrivs ofta genom empiriska uttryck så som Froudes tal, vattendjup/djupgående eller 

fartygslängd/vattendjup. När djupet från köl ner till botten är större än fem till sju gånger fartygets 

djupgående kommer djupgåendet inte vara beroende av djupet till botten (Olsson 2009).  

Ett fartyg skapar två viktiga vågor vid passage i begränsade farleder. Kelvinvågor är de divergerande 

svallvågorna efter fartyget och Bernoullivågorna är en typ av tryckvågor. Bernoullivågen skapar en 

avsänkning då fartyget trycker undan vatten när det går genom vattnet vartefter en sänkning av 

vattenytan sker och sedan sker ett återflöde av vatten (Granath 2007). På grund av dess längre 

våglängd så kan högre vågor skapas vid strandlinjen. Bernoullivågen har i öppna vatten eller breda 

farleder en liten påverkan på stranderosionen (Göransson, Larson et al. 2013).  Vågorna, i kombination 

med strömmar i vattendraget, kan leda till att sediment yr upp från bottnen till vattenfasen. Då 

vågorna dör ut kommer materialet att sedimentera igen, men detta kan ta tid beroende på 

sedimentets sedimenteringsegenskaper (Göransson, Larson et al. 2013). 

Störningar som genereras av fartygsnavigering genom en flod kan orsaka erosion och re-suspension av 

sediment. Erosion eller re-suspension av bottensedimentet är en av de viktigaste faktorerna som styr 

sedimenttransport i naturliga vattendrag (Sanford and Maa 2001). Skjuvspänningen vid sediment-

vattengränsytan är en avgörande faktor i sedimenterosion och transportprocesser (Jepsen, Roberts et 
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al. 2012). De vågor som genereras av fartyg producerar skjuvspänningar, vilka kan resultera i 

sedimentsuspension beroende på den relativa storleken hos de våginducerade skjuvspänningarna 

(Trimbak M. Parchure 2001). Det finns olika platsspecifika sedimentegenskaper som kan motverka 

erosion och re-suspension så som partikelstorleksfördelningen, kohesivitet, partikeldensitet, 

vattenhalt och bindning (R. Jespen 1997, Sanford and Maa 2001). 

4.3.1 Fartyg på Göta älv 

Göta älv är en viktig farled för transporter där mellan 2500 och 2700 fartyg (ca sju per dygn) och ca 

3500 båtar passerar älven per år (Hultén, Edstam et al. 2006). För fartyg utan särskilt tillstånd gäller en 

maximal längd på 87 m, bredd på 12,6 m och djupgående på 4,7 m. Maximalt djupgående kan variera 

beroende på vattendjupet i älven. Mellan Lärje och Dalbo får hastigheten inte överstiga 10 knop, med 

vissa sektioner där hastigheten sänks till 5-7 knop. Olika fartyg har passerat Göta älv med olika 

dimensioner, se Tabell 4.  Vid råvattenintaget vid Lärjeholm kan relativt kortvariga ökningar i turbiditet 

noterats vid vissa tillfällen då fartyg passerar intaget. 

4.4 Hydrodynamisk modellering och hastighetsmätningar i älven 

Hydrodynamiska modeller av Göta älv har tagits fram för olika ändamål. Modeller har bland annat 

använts för att simulera patogenspridning till älven (Sokolova, Petterson et al. 2015) och 

översvämningskartering utmed Göta älv (MSB 2013). Inom den s.k. Göta älv utredningen genomfördes 

hydrodynamisk modellering av älven för att beräkna vattennivåer, strömmar och 

bottenskjuvspänningar för dagens och framtidens klimat. Inom samma utredning genomfördes 

mätning av vattennivån på fyra platser i älven (Kungälv, Nödinge, Lilla Edet samt vid Trollhättan) samt 

mätning av strömhastighet och riktning vid fyra tvärsnitt i älven (Kungälv, strax söder om Nödinge, 

Stubbered och Kullhagen) (Rydell, Persson et al. 2011, Åström, Eklund et al. 2011). Resultatet visade 

att områden med högre bottenskjuvspänning ofta saknar fritt sediment. Högre hastigheter, vid mindre 

tvärsnittsarea på älven, bidrar till att öka bottenskjuvspänningen. Generellt är bottenskjuvspänningen 

lägre där strömhastigheten är lägre vilket ofta sker där älven är lite bredare. I en vidareutveckling av 

modellen har erosion inkluderats och arbetet visar att det finns ett forskningsbehov för att ta fram 

tillförlitlig indata till modellen för att kunna ta hänsyn till erosion och sedimentation (Rydell, Persson 

et al. 2011). Ytterligare strömmätningar har utförts vid Marieholm i syfte att studera 

bottensedimenttransport (COWI 2010). 
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5 Provtagning vid fartygspassage 
Den metodik som använts för provtagning vid fartygspassage beskrivs och resultaten från studien 

diskuteras i detta kapitel. Provtagning har genomförts vid flera tidpunkter under året, Tabell 1. Test av 

metod för förbehandling genomfördes då metallhalten i vattenprover är metodberoende och det är 

framförallt förbehandlingen av proverna som kan ge stora skillnader. Ett sedimenteringsförsök 

genomfördes under studien. Provtagning vid fartygspassage genomfördes två gånger. Den första 

gången för att kontrollera utrustningen och en andra gång för att genomföra en fullständig mätserie.  

Tabell 1 Provtagningar som genomförts inom projektet. 

Provtagningens 
karaktär 

Test av metod för 
förbehandling 

Sedimentations-
försök 

Provtagning 
fartygspassage: 
Kontroll av 
utrustning 

Provtagning 
fartygspassage: 
Fullständig 
mätserie 

Provtagningsdatum 2014-03-05 2014-10-21 2014-04-28 2014-09-11 
 

 

Figur 1 Provtagningsuppställning sett från sidan samt uppifrån. En mätarm byggdes för att möjliggöra provtagning längre 
ut från bryggan. Mätarmen har förankrats i bryggan. Från bryggan löper en vattenslang via pumpen, längs med 

mätarmen och sedan ned i älvvattnet. Vattenslangen har en tyngd fastsatt längs med slangen för att hålla slangen 
vertikal i vattnet. På slangen finns markeringar med en meters mellanrum för att kunna avgöra mätdjupet. 

Uppställningen visas även uppifrån där både brygga och mätarm finns med. Provpunkterna har i denna figur markerats 
ut (A-D).  
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Provtagningsmetodik som använts i projektet listas i Tabell 2 och i Figur 1 visas de olika 

provtagningspunkterna. En ytterligare mätpunkt, som inte markerats i Figur 1, är den 

provtagningsstation som vattenverket använder för egen provtagning av råvattnet, benämnd ’Intaget 

vattenverket, diskreta prover’. För att möjliggöra mätningar längre ut i älven byggdes en mätarm, Figur 

1. Utrustningen kontrollerades vid Lärjeholm 2014-04-28. Prover togs vid 5 m djup, 3 m djup och 2 m 

djup. Djupet markerades på slangen med 1 meters mellanrum. Vid provtagningen den 2014-04-28 har 

turbiditeten mätts vid intaget till vattenverket samt analyser genomförts på prover tagna med 

mätutrustning benämnd Mätarm samt hämtare. Vid provtagningen 2014-09-11 har turbiditeten mätts 

samt analyser genomförts på prover tagna med mätutrustning benämnd Mätarm, 

multiparameterprobe (In-Situ Inc Troll 9000 Profiler XP), Sond Exo 2 från YSI samt en metallfri 

vattenhämtare. 

Tabell 2 Provtagningsmetodik som använts i projektet och uppmätta parametrar (metaller, turbiditet, patogener) listas i 
tabellen.  

Metodik Metaller Turbiditet Patogener 

Metod för 
förbehandling 

2014-03-05: Tabell 7   

Sedimentation 2014-10-21: Tabell 5, 
Tabell 6, Figur 2 

2014-10-21: Tabell 5, 
Tabell 6, Figur 2 

2014-10-21: Tabell 5, 
Tabell 6, Figur 2 

Mätarm 2014-04-28: Tabell 8, 
Figur 4 

2014-04-28: Tabell 8, 
Figur 4, Figur 5 

2014-04-28: Tabell 8, 
Figur 5 

 2014-09-11: Tabell 11, 
Figur 13 

2014-09-11: Tabell 11, 
Figur 13, Figur 16 

2014-09-11: Tabell 11, 
Figur 16 

Hämtare 2014-04-28: Tabell 9, 
Figur 4 

2014-04-28: Tabell 9, 
Figur 4, Figur 5 

2014-04-28: Tabell 9, 
Figur 5 

 2014-09-11: Figur 12   

Intaget vattenverket, 
diskreta prover 

2014-04-28: Tabell 10, 
Figur 4 

2014-04-28: Tabell 10, 
Figur 4, Figur 5  

2014-04-28: Tabell 10, 
Figur 5 

 2014-09-11: Figur 14 2014-09-11: Figur 10, 
Figur 14, Figur 15 

2014-09-11: Figur 15 

Intaget vattenverket 
(ABB) 

 2014-04-28: Figur 3  

  2014-09-11: Figur 9, 
Figur 10 

 

Sond Exo2 YSI  2014-09-11: Figur 10  

Multiparameterprob 
(In-Situ Inc Troll 9000 
Profiler XP) 

 2014-09-11: Figur 11  

 

5.1 Uppslutning av prover före metallanalyser 

Metallhalten i vattenprover är metodberoende och det är framförallt förbehandlingen av proverna 

som kan ge stora skillnader. Prover för dricksvattenförsörjning ges vanligen en mildare behandling än 

avloppsprover. För att ge en uppfattning om hur olika förbehandling kan påverka togs prov ut vid 

råvattenintaget vid Lärjeholm 2014-03-05. Metallhalterna i provet analyserades efter tre olika 

förbehandlingar:  
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• "Vanlig" analys: konservering med 1% HNO3 och analys efter minst ett dygn (i detta fall ett 

dygn) enligt metod EPA 200.8 

• Dekantering av "vanliga" provet ett dygn efter konservering 

• Uppslutning med 1% HNO3 på motsvarande sätt som vid analys av avloppsprover fast med 

lägre syrahalt (normalt 5%) för att undvika utspädning av provet. Uppslutning innebär i det här 

fallet behandling i mikrovågsugn enligt metod EPA 3015A vilket normalt medför 5-10 gånger 

högre analysgräns än den ”vanliga” analysen. 

Analyserna, Tabell 7, av det vatten som dekanterats av efter konserveringen låg inom mätosäkerheten 

för resultaten för den vanliga analysen. Halterna efter uppslutning var högre för samtliga metaller med 

halter över analysgränsen. För krom ökade halten med faktorn 3,7. Aluminium, vanadin, kobolt, nickel, 

zink, molybden och bly ökade med faktorer mellan 1,3 och 1,8. Kvicksilverhalten som var under 

analysgränsen ökade med faktorn 5,4.  

Slutsatsen är att massbalanser bygger vattenanalyser för råvatten- och dricksvatten utan uppslutning 

av analyser av vattenverksslam med uppslutning kan ge en felaktig bild av hur stor andel av metallerna 

som hamnar i slammet. Skillnaderna kan vara ändå större då högre halter av salpetersyra används för 

uppslutningen och när vissa laboratorier även använder fluorvätesyra i uppslutningen. För de 

efterföljande studierna valdes de analyser som vanligen tillämpas på rå- och dricksvatten. 

5.2 Sedimentationsförsök 

För att få en uppfattning om sedimentationsegenskaperna i en stabil situation utan fartygspassager 

togs prov ut 2014-10-21. Turbiditeten var då efter en tidigare period med regn uppe i ca 20 FNU. 

Stängningsgränsen för råvattenintag med avseende på turbiditet är 12-20 FNU, där intaget kan vara 

öppet upp till 20 FNU om mikrobiologiska analyser visat tillräckligt god kvalitet. Väderförhållandena 

var stabila utan nederbörd dagarna före provtagningen och under provtagningsdagen.  

Större provvolymer (ca 20 l i syradiskade plastdunkar) från 0,5 m djup togs ut 10:45-11:30 och från 4 

m djup togs prov ut 11:35-12:20. Vid ankomst till laboratoriet resuspenderades proverna och 

provuttag gjordes (provtagningstid 0). Därefter hälldes proverna upp i 5 l syradiskade glasflaskor och 

proverna fick sedimentera utomhus i dessa i 1, 3 och 24 timmar innan provuttag med syradiskad 

glaspipett gjordes. Provuttaget gjordes på halva djupet i flaskorna, som hade ett vattendjup på 20 cm. 

Det första provet från 0,5 m hade en turbidtet på 20 FNU medan det första provet från 4 m hade en 

turbiditet på 23 FNU, medan partikelhalterna i intervallen 0,4-1 µm samt 1-15 µm var lika liksom 

färgtalet 50 mg Pt/l, Tabell 5 och Tabell 6. Flera metallhalter var lika i proven från de olika djupen. 

Kalcium, natrium, bly, kadmium, koppar och nickelhalterna var högre på större djupet. Magnesium, 

järn, aluminium, barium, krom, molybden och uran var lägre på det större djupet. För kadmium och 

bly ligger skillnaderna utanför mätosäkerheterna. Samtliga mikrobiologiska analyser dvs E. coli, 

enterokocker, clostridier och kolifager visade högre halter i  provet från det större djupet. 

Mätosäkerheten i mikrobiologiska analyser är stor, men 50% fler kolifager och 35% fler E. coli skulle 

möjligtvis kunna  vara en indikation på ökad avföringspåverkan med djupet.  
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Figur 2 För att få en uppfattning om sedimentationsegenskaperna i en stabil situation utan fartygspassager togs prov ut 
2014-10-21 på djupet 0,5 m och 4 m. Proverna fick sedimentera utomhus i flaskor i 1, 3 och 24 timmar innan provuttag 
med syradiskad glaspipett gjordes. Provuttaget gjordes på halva djupet i flaskorna, som hade ett vattendjup på 20 cm. 

Figurerna till vänster beskriver turbiditet och Clostridium (vänster axel) samt E. coli (höger axel). Figurerna till höger 
beskriver turbiditet (vänster axel) samt blyhalt (höger axel). 

Vid sedimenteringen sjönk halterna av bly långsamt i proverna från båda djupen, Figur 2. 

Kadmiumhalten sjönk i provet från 4 m, men inte i provet från 0,5 m men startkoncentrationen var 

dock väldigt låg i provet från 0,5 m. Vid sedimenteringstiden av provvolymen från 0,5 m ökade de 

mikrobiologiska halterna under den första timman utom för enterokockerna som hade samma halt. 

Samtliga mikrobiologiska parametrar hade lägre halt än ursprungshalten efter 24 timmars 

sedimentering. Vid sedimenteringen av provvolymen från 4 m ökade de mikrobiologiska halterna 

under den första timman utom för kolifagerna som minskade. Halten av E. coli och clostridier var lägre 

än ursprungshalten efter 24 timmar medan kolifagerna ökat något och resultat för enterokockerna 

saknas. Förändringarna var mycket små i förhållande till mätosäkerheten. E. coli-halten som minskade 

från 660/100 ml till 360/100 ml skulle åtminstone delvis kunna bero på en avdödning bland annat 

genom fagangrepp. Generellt var sedimenteringshastigheten mycket låg för proverna. 

5.3 Provtagning vid fartygspassage 2014-04-28: kontroll av utrustning 

Syftet med denna provtagning var framförallt att kontrollera delar av provtagningsutrustningen. Fartyg 

A (82 m x 13 m x 4,1 m) passerade intaget  motströms vid Lärjeholm med 6,2 knop den 2014-04-28 kl 

GMT 07:45 (Marinetraffic) vilket motsvarar 09:45 svensk tid. Vid provtagningen har turbiditeten mätts 

vid intaget till vattenverket samt analyser genomförts på prover tagna med mätutrustning benämnd 

Mätarm samt en hämtare. 
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5.3.1 Turbiditet vid fartygspassage 2014-04-28 

Turbiditetskurva för fartygspassagen vid Lärjeholm kan ses i Figur 3. Turbiditeten har mätts av 

vattenverket vid intaget. 

 

Figur 3 Turbiditet vid intaget Lärjeholm vid provtagning 2014-04-28. Fartygspassagen är synlig vid kl 09:45 då en ökning i 
turbiditet sker. 

5.3.2 Diskreta vattenprover med mätarm, 2014-04-28 

En mätarm byggdes för att möjliggöra provtagning längre ut i älven, Figur 1. Utrustningen 

kontrollerades vid Lärjeholm 2014-04-28. Prover togs vid 5 m djup, 3 m djup och 2 m djup. Pumpen 

orkade inte suga upp vattnet från älven till provtagningsbryggan då slangen var initialt fylld med luft. 

Detta löstes med att slangen fylldes med älvvatten. På grund av detta valde vi att hantera en slang för 

olika djup istället för att försöka hålla vattenpelaren i slangen vid slangbyten, d.v.s. slangen drogs upp 

resp. sänktes ned för provtagning vid olika djup. Djupet markerades på slangen med 1 meters 

mellanrum. Efter kontrollen den 28 april sattes ett ytterligare block längst ut som en tyngd för att hålla 

slangen vertikal. Resultatet från analyser visas i Tabell 8. 

5.3.3 Diskreta vattenprover med hämtare, 2014-04-28 

Vattenprover togs även med en hämtare. Provet togs invid kanten på 1, 2, 3 och 4 m djup då Fartyg A 

passerade, Tabell 9 samt Figur 4. Halten bly ligger kring 0,2 µg/l förutom på 3 m djup där ett värde på 

0,68 µg/l uppmättes. Blyhalten visar inget tydligt djupberoende eller tidsberoende. Vid första 

provtagningen uppvisade E. coli en tendens att öka med djupet, men motsvarande djupberoende 

syns inte i andra provtagningen förutom att högsta halten av E coli uppmättes på 4 m djup, Figur 5. 

Motsvarande tendens kan inte ses för Clostridium. 

5.3.4 Diskreta vattenprover vid intaget, 2014-04-28 

Analyser gjordes även på vatten vid intaget vid ca 3 m djup, Tabell 10 samt Figur 4. Halten bly ligger 

kring 0,2 µg/l. Vid jämförelse av analysresultat ger mätarmen och hämtaren jämförbara resultat 

avseende ouppslutna metaller. Inga djupeffekter kan ses i den aktuella provtagningen, dvs samma 

halter oavsett djup. För halten E. coli skiljer sig halten för mätningen kring kl 12 genomförd vid intaget 

respektive med hämtaren vid djupet 3 m.  
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Figur 4 Fartyg A passage 2014-04-28. Turbiditet och blyhalt (icke uppslutet) mätt med hämtare, mätarm samt vid intaget. 
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Figur 5 Fartyg A passage 2014-04-28. Turbiditet, E coli och Clostridier mätt med hämtare, mätarm samt vid intaget. 
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5.4 Provtagning vid fartygspassage 2014-09-11: fullständig mätserie 

Den 11 september 2014 genomfördes en fullständig provtagning vid fartygspassage. Vid 

provtagningen har turbiditeten mätts samt analyser genomförts på prover tagna med mätutrustning 

benämnd Mätarm, multiparameterprobe (In-Situ Inc Troll 9000 Profiler XP), Exo från YSI samt en 

metallfri vattenhämtare. 

Torrlastarmotorskeppet Fartyg B hade bokat lotsbordning vid Tångudden 2014-11-09 kl 11.30. Fartyg 

B tillhör med längd 89 m, bredd 13,35 m tillsammans med sitt systerfartyg de absolut största som 

trafikerar Göta älv. Det gjorde det möjligt att genomföra provtagningar i samband med att ett 

maxfartyg färdades motströms under en torrvädersperiod som föregåtts av regn utan att andra fartyg 

påverkade. Från Sjöfartsverkets AIS-data visas samtliga passager 2014-09-10 – 2014-09-12 (Eriksson 

2014) i Tabell 3. 

Tabell 3 Samtliga fartygspassager 2014-09-10 – 2014-09-12. Under den 12 september passerade inga fartyg. 

Datum Fartyg Djupgående Norrut/söderut Sluss Lilla Edet Jordfallsbron Lärje 

2014-09-10 D 3,1 N 07:15 04:00 02:45 

2014-09-10 C 5,2 S 03:40 06:00 07:10 

2014-09-10 E 5,1 S 04:40 06:40 07:50 

2014-09-10 F 5,1 S 10:45 12:45 13:45 

2014-09-10 G 5,2 N 20:40 17:30 16:30 

2014-09-11 H 4,7 S 02:45 05:00 06:00 

2014-09-11 I 3,5 N 11:30 08:30 07:30 

2014-09-11 B 5,4 N 16:15 13:15 12:15 

2014-09-11 J 5,3 S 13:20 15:20 16:20 

2014-09-11 K 3,4 S 14:30 16:40 17:40 

2014-09-11 D 4,8 S 22:50 00:50 01:50 

 

Fartyg B passerade intaget vid Lärjeholm kl 12.24 (svensk tid) 2014-09-11. Fartyg B hade en hastighet 

på 5,9 knop vid intaget och vid Surte 6,2 knop enligt Marinetraffic. När Fartyg B närmade sig Lärjeholm 

hade hon ganska små svallvågor, Figur 6. I förgrunden ses riggen för provtagningsslangen. Vattennivån 

framför Fartyg B höjdes och när hon passerade blev det mycket strömt vid provtagningsplatserna. 

Strömriktningen ändrades först 180 grader och sedan växlade strömriktningen tillbaka och var då 

extremt kraftig och hela intagsanordningen sattes i gungning. Mätsonden som hängde på 3 m djup 

blev synlig i ytan i olika riktningar. Linan närmast i bild går till den 3,6 kg tunga mätsonden som före 

och efter Fartyg B passage hängde vertikalt ned på 3 m djup. Vid provtagningsplatsen sågs moln av 

grumlighet, Figur 6 och Figur 7.  

Under pågående provtagning passerade en segelbåt medströms 15:07 och var en Hallberg Rassy 45 

och en motorbåt passerade motströms 15:18, Figur 8. 
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Figur 6 Figurerna visar i tidsordning (A-F) passagen av Fartyg B 2014-09-11 kl 12:24. I förgrunden ses riggen för 
provtagningsslangen. När Fartyg B närmade sig Lärjeholm hade hon ganska små svallvågor men när hon passerade blev 

det mycket strömt vid provtagningsplatserna. Strömriktningen ändrades först 180 grader och sedan växlade 
strömriktningen tillbaka och var då extremt kraftig och hela intagsanordningen sattes i gungning. Mätsonden som 

hängde på 3 m djup blev synlig i ytan i olika riktningar. Linan närmast i bild går till den 3,6 kg tunga mätsonden som före 
och efter Fartyg B passage hängde vertikalt ned på 3 m djup. I figur F ser man tydligt att grumligheten har ökat i vattnet 

efter passagen. 

 

Figur 7 Grumligheten ökande även i intagsbassängen vid passagen av Fartyg B 2014-09-11. En skarp kant vid grumligare 
vatten syns som en diagonal från vänster övre hörn ned till högre nedre hörn i figuren. 
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Figur 8 Under provtagningen 2014-09-11 passerade två mindre båtar. Segelbåten passerade nedströms 15:07 och var en 
Hallberg Rassy 45. Motorbåten passerade motströms 15:18 och var uppskattningsvis 40 fot. Respektive båts svallvågor 

visas till höger. 

5.4.1 Turbiditet 2014-09-11 vid fartygspassagen 

Turbiditeten mättes på tre olika sätt på 3 m djup, nämligen vid intaget till vattenverket, Figur 9, med 

sonden Exo2 från YSI Figur 10 och genom laboratorieprover samt på 1 m djup med en 

multiparameterprobe (In-Situ Inc Troll 9000 Profiler XP), Figur 11. Laboratoriemetoden (LAB) visar 

högre värden, men följer samma mönster. Ordinarie mätning i övervakningen (ABB) visar ett mer 

dämpat förlopp än sonden som mäter direkt i älvvattnet. Multiparameterproben (In-Situ Inc Troll 

9000 Profiler XP) mätte turbiditeten, Figur 11, vid punkt C vid sidan av intagsöppningen, Figur 1, på 

ca 1 m djup. På grund av batteriproblem fungerade proben endast kl 13:40-14:35. Turbiditeten var 

betydligt högre vid denna mätpunkt. 

Turbiditetstoppen vid intaget vid Lärjeholm kl 15:30 stämmer väldigt bra med motorbåten liksom 

toppen i Surte 57 min senare, Figur 9. Fartyg B gav däremot mycket mer av en långtidspåverkan. 

Turbiditeten i Lärjeholm var inte nere på samma nivå som innan passagen förrän vid fyratiden på 

morgonen den 12 september 2014. Fartyg B gav en mer karakteristisk turbiditetstopp vid Surte jämfört 

med passagen vid Lärjeholm. 
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Figur 9 Turbiditet vid Lärjeholm samt vid Surte 2014-09-11 då fartyg B passerade. 

 

 

Figur 10 Mätdata visar provtagning 2014-09-11. Övre figuren visar konduktivitet, turbiditet och pH mätt med sonden Exo 
från YSI. Nedre figuren visar turbiditet från Lackarebäck (ABB), laboratorievärden (LAB) samt data från sonden Exo. 

 

Figur 11 En multiparameterprobe (In-Situ Inc Troll 9000 Profiler XP) mätte turbiditeten, vid punkt C, på ca 1 m djup. På 
grund av batteriproblem fungerade proben endast kl 13:40-14:35. 
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5.4.2 Diskreta vattenprover med metallfri vattenhämtare 

Diskreta vattenprover inhämtades med metallfri vattenhämtare vid 3 m djup vid provtagningspunkt A, 

med start precis före fartygspassagen och sedan i så rask takt som möjligt de första 10 minuterna (6 

prov). Därefter togs prov var femte minut under en timma och sedan fortsatt var tionde minut tills tre 

timmar hade förflutit sedan fartygspassagen. 

Proverna skickade för analys till ALS Global Scandinavia, Umeå, och analyserades med högupplösande 

ICP-MS efter mild uppslutning genom att proverna surgjordes med 1 % HNO3 och uppslöts i autoklav, 

för att få med element som är associerade till partikelytor, men ej fullständig upplösning av partiklarna. 

 

Figur 12 Fosfor (P), järn (Fe) och bly (Pb) i diskreta vattenprover, samt medelvärde för turbiditet uppmätt i vattenintaget, 
korrigerad för tidsfördröjning 32 minuter mellan vattenprovtagning vid piren och registrerad turbiditetsökning i 

vattenintaget. Felstaplar för metalldata anger generell mätosäkerhet i analysen. 

Resultatet visar god korrelation mellan järn, fosfor och bly, samt turbiditet, vilket är en god indikation 

på att det verkligen är partikulärt associerat material vi provtagit och analyserat. Kurvans utseende 

följer ett representativt mönster i form av en dubbeltopp liknande den som tidigare observerats i 

turbiditetsförändring i samband med fartygspassage med långsamt avklingande halter av samtliga tre 

element. Kvicksilver var inte detekterbart i proverna trots analys med låg rapporteringsgräns. 

Uppgången lite efter kl 15 tros bero på motorbåten som passerade. Denna provtagning i strandkanten 

av älven och i kanten av intagsöppningen har lägre strömningshastigheter och därför troligen en mer 

lokal resuspension och återsedimentering av samma sediment. 

5.4.3 Diskreta vattenprover med mätarm och prover vid intaget 

Provtagning genomfördes med mätarmen för att möjliggöra provtagning längre ut i älven, Figur 1. 

Prover togs vid 5 m djup, 3 m djup och 1 m djup, Tabell 11 och Figur 13. Data är endast ej uppslutna 

prover. Pumpen som användes är ordinarie pump för sjöprovtagningar och den är kontrollerad mot 

vanlig hämtare och metallfri hämtare, d.v.s. för metallanalyserna är risken för påverkan från 

provtagningsutrustningen liten. 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0

5

10

15

20

25

12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10

Fe
 (

m
g/

L)
 r

e
sp

. P
b

 (
µ

g
/L

)

P
 (

µ
g

/L
) 

re
sp

. T
u

rb
id

it
e

t 
(F

N
U

)

P

Turbidity

Fe

Pb



21 
 

Vid jämförelse mellan analysvärden för blyhalten mätt med vattenhämtare, mätarm samt vid intaget 

så kan man se att de alla ger upphov till en kurva där blyhalten är högre vid passagen och där halten 

avtar med tiden. Precis vid tiden för passagen så ger mätarmen ett högre utslag för bly vid 3 m djup än 

vad som uppmätts med vattenhämtaren. Detta skulle kunna bero på att mätarmen registrerar 

fartygspassagen tydligare då denna mätpunkt ligger närmre fartyget. Även när mätvärden över tid 

studeras, Figur 14, så syns ett samband mellan turbiditet och blyhalt. Vid vattenverkets ordinarie 

provuttag (’Intaget’) på 3 m djup uppstod en förhöjningen av blyhalten strax efter fartygspassagen, 

Figur 14.  

 

Figur 13 Turbiditet och blyhalt mätt med mätarm för Fartyg B vid passage 2014-09-11. Endast tre mätpunkter finns för 
djupet 5 m. 
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Samvarians mellan E. coli och turbiditet samt mellan Clostridium och turbiditet är inte helt tydligt. E. 

coli halten tenderar att vara högre vid ytan än djupare ned, förutom kl 14:55 för djupet 3 m. Samma 

mönster återfinns för Clostridium, med undantag för ett högre värde på 5 meters djup kl 13:10, Figur 

16. Viss samvarians för E. coli och turbiditet kan urskiljas i Figur 15 för mätningarna vid intaget på 3 m 

djup.  

 

 

Figur 14 Turbiditet och halten bly under perioden 2014-08-27 till 2014-09-24 mätt vid intaget vid vattenverket vid 3 m 
djup. 2014-09-11 har fyra mätningar genomförts och tidpunkten är angivet i figuren för dessa mätningar. 

 

 

Figur 15 Turbiditet, E. coli och Clostridium under perioden 2014-08-27 till 2014-09-24 mätt vid intaget vid vattenverket 
vid 3 m djup. 2014-09-11 har fyra mätningar genomförts och tidpunkten är angivet i figuren för dessa mätningar. 
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Figur 16 Turbiditet, E. coli och Clostridium mätt med mätarm för Fartyg B vid passage 2014-09-11. Endast tre mätpunkter 
finns för djupet 5 m. 

5.5 Diskussion 

Det noterades vid provtagningarna att en fartygspassage går relativt snabbt och att fartyget skapar 

strömmar i vattnet vilka påverkar utrustningen. Med en portabel vattenhämtare gick det att ta prover 

i snabb följd då fartyget passerade. Nackdelen med denna är att man endast får prover närmast 

stranden. Syftet med mätarmen var att komma en bit ut i älven. Det noterades att trots att slangen 

tyngts ned med en vikt så flyttades den under tiden då fartygspassagen pågick. Provtagningsslangen 
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löpte inte tillräckligt friktionsfritt och det var svårt att hinna mäta i snabb följd vid flera djup trots att 

vi var flera personer som hjälptes åt. En möjlighet till utveckling av mätarmen är en mer friktionsfri 

löpning av slangen eller att man istället installerar två pumpar och två slangar längs med armen och 

mäter vid två djup. En bättre förankring i djupled av slangen behövs för att den inte ska flytta på sig 

under fartygspassagen. 

Provtagningarna visar på en relativt god samvarians mellan bly och turbiditet, vilket är en god 

indikation på att det verkligen är partikulärt associerat material vi provtagit och analyserat. Inga tydliga 

djupeffekter kunde ses vid mätningen den 28 april medan små djupeffekter kunde noteras för 

mätningar den 11 september, för tiden 0-1h efter passagen. Figur 13 visar att vid 1m djup kl 12 är 

halten bly 0,8 ug/l medan en timme senare ses halten 0,8 ug/l på 5m djup. Man kan spekulera i att 

tyngre sediment sedimenterar inom den första timmen och att endast småpartiklar är kvar och hålls 

suspenderade i vattenfasen vilket därmed inte ger upphov till någon skiktning efter den första timmen. 

Ytterligare mätningar skulle behöva genomföras för att bekräfta hypotesen. För intagsdjupet är det 

intressant att se om föroreningsmängderna är olika på 3 m och 2 m då man i så fall skulle kunna 

överväga att ändra intagsdjupet.  

Föroreningshalten i suspenderbart material som tillförs älven varierar rimligtvis längs älvsträckan med 

påverkan från utsläpp, förorenad mark etc. När ett fartyg passerar mätpunkten motströms bör därför 

den första turbiditetsförhöjningen spegla föroreningar som resuspenderas strax uppströms och sedan 

allt längre uppströms. Det skulle kunna möjliggöra att man kan räkna ut var föroreningarna 

resuspenderats med kännedom om vattenhastigheten i älven och fartygets hastighet.  

Föroreningskällan bör då finnas där eller ytterligare uppströms om föroreningarna resuspenderats 

flera gånger. 

Tidsförloppet med kraftiga ökningar strax efter motströmspassagen av ett större fartyg talar för att 

stickprover avsedda som underlag för långsiktiga trender och masstransportberäkningar inte bör tas 

direkt efter sådana fartygspassager. Det stärker riktigheten i den rutin som tillämpas att vänta med 

provtagning tills den första turbiditetstoppen gått ner om det råkar ha skett en fartygspassage när 

provtagningen skulle genomföras. För masstransportberäkningar verkar det rimligt att inte vänta på 

att halterna ska ner till en nivå utan fartygspassage.  Om masstransportberäkningarna grundar sig på 

tillräckligt många analyser vid slumpmässiga tider i förhållande till fartygspassager bör medelhalterna 

spegla masstransporten inklusive den resupendering som fartygen orsakar. Däremot är det svårt att 

urskilja trendbrott i föroreningshalter utan att känna till vilka prover som är tagna medan en 

fartygspassage fortfarande påverkat. 

Bly är typiskt partikelbunden och omfattande blyhantering har skett i Nol uppströms Lärjeholm. Innan 

utfasningen av bly i bensin bör det också ha skett en luftburen deposition i tillrinningsområdet. Det 

EU-gemensamma gränsvärdet för bly i dricksvatten är satt till 10µg/L. Under 2008-2011 genomfördes 

ca 4500 analyser av dricksvatten, för vilka medianvärdet av koncentrationen av bly var 0.1µg/L. De vid 

fartygspassagerna uppmätta förhöjda blyhalterna ligger alltså med god marginal under EU:s 

gränsvärden, men är dock flera gånger högre än medianvärdet i perioden ovan. 
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6 Modellering av fartygspassage 
I detta kapitel har Fartyg C, ett av de största fartygen som trafikerar Göta älv, studerats med syfte att 

identifiera parametrar som bidrar till turbiditetsökning vid fartygspassage samt att ta fram en 

hydrodynamisk modell som kan beskriva sedimenttransport i älven orsakad av fartyg. Fartyg C har ett 

djupgående på 5,4 m, en längd på 82 m och en bredd på 13 m. Fartyget byggdes 1995 (MarineTraffic 

2014) och det navigerade längs Göta älv ca var 10:e dag under 2013 (Sjöfartsverket 2014).  

6.1 Turbiditetsökning vid fartygspassage 

Vid intaget vid Lärjeholm har en ökning i turbiditet noterats vid vissa tillfällen då fartyg passerar 

intaget. I ett försök att öka förståelsen för förloppet har flertalet passager av Fartyg C studerats. Figur 

17, Figur 18 och Figur 19 visar komplexiteten mellan förändringar i turbiditet och förändringar i flödet. 

Data för vattenflödet i älven har erhållits från Vattenfall (Vattenfall 2013) och data för fartygspassager 

har fåtts från AIS-data från Sjöfartsverket (Sjöfartsverket 2014). Fartyget har färdats motströms. 

Turbiditetsförhöjningen förutom toppen i samband med passagen fortsätter ofta under lång tid efter 

passagen och detta trappsteg uppstår till och med när tappningen minskar.  

Vid passagen 2013-10-04 sker en initial, kortvarig förhöjning av turbiditeten, som sedan lägger sig på 

en högre nivå än innan under mer är tre timmar. Av flödesdiagrammet framgår dock att den högre 

turbiditetsnivån sammanfaller med flödesökning, så det är svårt att säga vad orsaken till 

tubiditetsökningen var.  Vid nästa motströmspassage av samma fartyg lägger sig turbiditeten efter den 

första toppen också på en högre nivå, innan och förhöjningen varar mer än tre timmar.  

Turbiditetsökningen var mindre än passagen innan. Denna gång sammanföll den högre 

turbiditetsnivån med en flödesminskning. En möjlig tolkning är att fartygspassagerna ger en högre nivå 

för turbiditet och att den förstärks av flödesökningar och försvagas av tappningsminskningar. I 

samband med passagen den 2013-10-25, Figur 18, var tappningen konstant. Den initiala toppen var 

lite större än topparna i Figur 17 medan turbiditetsförhöjningen endast varade två timmar. Den andra 

passagen, 2013-11-07, skedde under en period då turbiditeten var på nedgång efter nederbörd och 

trots att den sammanföll med tappningsökning är det svårt att urskilja annan påverkan än den initiala 

toppen. Passagen 2013-11-14 som skedde under en period då turbiteten var förhöjd efter nederbörd 

gav vid konstant flöde en förhöjd turbiditet under ungefär två och en halv timme. 

Vid genomgång av ett flertal passager under 2013 har vi inte kunnat påvisa ett tydligt mönster då 

turbiditetstoppar förekommit. Andra faktorer som påverkar grumlighet, som nederbörd eller vind, bör 

troligen beaktas i dessa jämförelser för att fastställa ett tydligare mönster. Även mängden och typen 

av sedimentsavlagring vid flodbädden och vid flodstränderna bör beaktas. Då även tappningsökningar 

och inte bara fartygspassager kan påverka turbiditeten så bör information från olika aktörer från 

samma tidsperioder öka förståelsen för förloppen. Den under lång tid förhöjda turbiditetsnivån skulle 

också kunna ha en mätteknisk orsak. De turbidtetsinstrument som används för den kontinuerliga 

älvövervakningen mäter i en kammare med skibod som utlopp i överkanten. När flödet genom 

kammaren blir för litet på grund av igensättningar för kammaren kan partiklar som inte orkar med upp 

över skibordet bli kvar och ge en högre turbiditet i kammaren än vattnet som kommer in har. Denna 

felkälla har i fältmätningarna i denna studie eliminerats genom att turbiditeten även mätts direkt i 

vattnet utan kammare och genom laboratorieanalyser. 
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I den genomförda provtagningskampanjen sågs att turbiditeten samvarierar med bland annat halten 

bly vilket ger att turbiditeten kan användas som ett mått på föroreningsinnehållet i vattnet. 

Huvuddelen av ökad sedimenttransport ligger inte bara i toppen precis vid fartygspassagen utan under 

den betydligt längre tiden innan turbiditeten är tillbaka till ursprunglig igen. Det ger att arean mellan 

uppmätt turbiditet och ”basturbiditeten” under perioden med förhöjd turbiditet kan vara ett 

användbart mått på hur mycket extra föroreningar som tas in vid intaget vid Lärjeholm på grund av 

fartygspassagen.  

 

Figur 17 Figurerna visar turbiditeten respektive timsmedelvärde av flödet vid intaget vid Lärjeholm vid två tillfällen. 
Tidpunkten för fartygspassage har markerats i figurerna. Efter passagen stiger turbiditeten. Fartyg C har passerat 

Lärjeholm motströms. 
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Figur 18 Figurerna visar turbiditeten respektive timsmedelvärde av flödet vid intaget vid Lärjeholm vid två tillfällen. 
Tidpunkten för fartygspassage har markerats i figurerna. Efter passagen stiger turbiditeten. Fartyg C har passerat 

Lärjeholm motströms. 
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Figur 19 Figurerna visar turbiditeten respektive timsmedelvärde av flödet vid intaget vid Lärjeholm vid ett tillfälle. 
Tidpunkten för fartygspassage har markerats i figuren. Efter passagen stiger turbiditeten. Fartyg C har passerat Lärjeholm 

motströms. 

6.2 Modell för sedimentbunden föroreningstransport 

För att få en bättre förståelse för hur fartygspassager påverkar föroreningstransporten i Göta älv har 

datormodellering utnyttjas. Arbetet har utförts inom ramen för ett examensarbete (Racionero 2014). 

Modellen simulerar flödet i älven samt föroreningstransporten orsakad av fartygspassager.  

 

Figur 20 Geometri och mesh för Göta älv mellan Lilla Edet and Torshamnen. Detaljerad bild vid Lärjeholm till höger. 
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I ett första steg togs en två-dimensionell (2D) hydrodynamisk modell för Göta älv fram i MIKE 21 Flow 

Model FM (Flexible Mesh) DHI. Modellen beskriver flödet i älven för en vald tidsperiod. Geomentrin 

för älven skapades av GIS-datafiler från SGI och Sjöfartsverket samt en karta över området 

(koordinatsystem SWEREF99 TM). Geometrin som modellerats sträcker sig från Lilla Edet ner till 

Torshamnen. Älven delar sig i Nordre älv och Göta älv där endast Göta älv har tagits med i modellen, 

Figur 20. När geometrin satts upp skapades en mesh (beräkningsceller) och en känslighetsanalys 

genomfördes för meshen.  

Randvärdena vid Lilla Edet och Nordre älv definierades med flöde (data från Vattenfall). Vid 

Torshamnen definierades vattennivån och hastighetsvektorer. Ett flertal mindre vattendrag mynnar ut 

i Göta älv. De sex största har inkluderats i modellen som punktkällor (Gårdaån, Grönån, Lärjeån, 

Säveån, Mölndalsån and Haltorpsån), Figur 21. Begynnelsevärden för modellen är vattennivån vid Lilla 

Edet (källa Vattenfall) och Torshamnen (källa SMHI). 

 

Figur 21 Flödet från vattendrag som mynnar ut i Göta älv (SMHI). 

Tre olika perioder modellerades där varje period var tre dagar. Syftet var att representera lågt, medel 

och högt flöde under 2013. Den första perioden representerade högt flöde (2013-03-03 vid 00:00 - 

06/03/2013 vid 00:00), den andra perioden representerade medelflöde (2013-08-09 vid 00:00– 2013-

08-12 vid 00:00) och den tredje perioden representerade lågt flöde (from 2013-10-23 vid 00:00 – 2013-

10-26 vid 00:00) Figur 22. Modellen validerades mot vattennivån vid fyra platser längs med älven, Figur 

23 (koordinater enligt SWEREF99): 

• Agnesberg: (6409032.65; 322135.21) 
• Lärjeholm: (6406611.18; 321799.92) 
• Tingstadstunneln: (6401740.89; 320579.61) 

• Eriksberg: (6399658.38; 316879.51) 
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Figur 22  Flöde i Göta älv under 2013. Markerade delar representerar de tre olika perioderna som modellerats. 
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Figur 23 Kartan visar de fyra platser där vattennivån mätts och modellen validerats mot. 

6.2.1 Modell för sedimenttransport 

Modellen för sedimenttransport är framtagen för att på enkelt sätt ge en indikation på hur en 

fartygspassage påverkar turbiditetsnivåerna vid Lärjeholm. Genom att koppla ihop den två-

dimensionella hydrodynamiska modellen med MIKE Mud Transport Module så har en fartygsmodell 

skapats. För att hålla komplexiteten nere och därmed minska på beräkningstiden så modelleras bara 

effekten av fartyget och inte själva fartyget. Erosion orsakad av andra processer så som vind, regn eller 

turbulens har inte tagits hänsyn till i modellen.  

Ett fartyg förutsätts kontinuerligt riva upp sediment när det färdas uppför älven. Med detta antagande 

förutsätts att turbiditetsökningen orsakad av fartyg kan beskrivas av ett system av punktkällor av 

sediment. Källorna är placerade på avståndet D mellan punkterna. Varje källa släpper ut en viss massa 

sediment, M. I beräkningarna av sedimentsutsläppen antas älvens tvärsnitt vara konstant. 

 

Figur 24 Källorna är placerade på avståndet D mellan punkterna. Varje källa släpper ut en viss massa sediment, M, och 
fartyget förutsätts färdas motströms. 

I modellen antas sedimentet bestå av två fraktioner: silt och lera. Partikelstorleken för silt antogs till 

0.024 mm med en sjunkhastighet på 0.0005 m/s (1,8 m per timma) och partikelstorleken för lera 

antogs vara 0.003 mm med en sjunkhastighet på 0.00002 m/s (0,07 m per timma). Fördelningen mellan 

silt och lera antogs vara 35% silt och 65% lera. Från tidigare mätningar vid Garn av Althage (2010) 

antogs 1 mg/l of SSC motsvara en turbiditet på 1 FNU. En turbiditetskurva för fartyg C vid medium-hög 

turbiditet valdes den 2013-10-26 vid 00:48 (data från Kretslopp och vatten), vattenflöde i älven 
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(Vattenfall 2013) och data för fartygspassage från AIS (Automatic Information System) data 

(Sjöfartsverket 2014), Figur 25. Den andra passagen som modellerats skedde den 2013-10-04 vid 

07:21.  

 

Figur 25 Turbiditetskurva vid passage Fartyg C 26/10/13 vid 00:48:30. 

För att uppskatta massan sediment M som släpps ut vid källan valdes tiden tsource till 35 min och 

koncentrationen Csed blir då 0,0011 kg/m3. Källorna var nio till antalet och antogs ligga på avståndet D 

= 100 m från varandra. Detta avstånd var tillräckligt stort för att två källor inte skulle hamna i samma 

beräkningscell. Fartyg C hastighet var vid tillfället v = 3,1 m/s. För att simulera att fartyget går 

motströms bort från Lärjeholm fördröjs utsläppet från respektive källa med tidssteget t = D/v = 100 

m/3,1 m/s = 32s och varje källa släpper åtta gånger ut en puls av sediment med intervallet 32s. 

6.2.2 Utfall modell 

Den framtagna modellen utvärderades för två fartygspassager, Figur 26. Modellen ger ett relativt 

samstämmigt utslag vid starten av ökningen av turbiditet precis vid passagen, men modellen klarar 

inte i nuläget av att förutsäga den konstanta ökningen av turbiditet som sker efter fartygspassagen och 

inte heller den långtidseffekt som ses i uppmätt turbiditet för passagen 2013-10-04. Modellen 

förutsätter att fartygen river upp sediment på samma sätt längs med hela sträckan. Denna förenkling 

är möjligtvis för grov och troligtvis bör man ta hänsyn till bottenförhållandena i respektive segment. 

Det är möjligt att vissa segment bidrar till större mängd suspenderat material vilket den nuvarande 

modellen inte tar hänsyn till. Punktutsläppen i modellen ger att fartyget endast ger ett 

turbiditetsbidrag längs med delar av älven. Det är möjligt att sträckan är för kort för att beskriva 

resuspension som uppstår längre uppströms och som kan vara orsak till den långtidseffekt som 

observerats. 

Vid jämförelse mellan modell och mätdata måste man tänka på att fraktionen silt, lera eller organiskt 

material inte är känd och att fraktionen därför har fått uppskattats. Det kan konstateras att kurvan 

som representerar den totala modellerade mängden sediment och den modellerade 

lerfraktionskurvan sammanfaller för det mesta. Detta innebär att det mesta av turbiditeten i modellen 

bildats av lera. En tänkbar förklaring till detta är att mängden lera som släpptes ut var nästan dubbelt 

så stor som mängden silt. Dessutom är sedimenteringshastigheten för lera mycket lägre än för silt, och 

lerpartiklarna förblir därför suspenderade längre i vattenfasen.  
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Figur 26 Sedimentsökning vid två fartygspassager vid Lärjeholm, uppmätt samt modellerad. 

I modellen antogs sedimentkoncentrationen till att endast består av två fraktioner: lera och silt. Det är 

troligt att innehållet i det suspenderade materialet av dessa två fraktioner var höga på grund av den 

typ av jord som finns i området. För var och en av dessa fraktioner, valdes en unik partikelstorlek i 

modellen. Detta är en förenkling då partikelstorleken för varje typ av sedimentfraktionen varierar inom 

ett intervall. Men som första tillvägagångssätt, är det tänkt att vara tillräckligt nära verkligheten med 

användning av endast en partikelstorlek för varje sedimentfraktion. 

6.3 Diskussion 

För att förbättra modellen för fartygspassager föreslås att ytterligare provtagningskampanjer i Göta 

älv genomförs för att mäta turbiditeten som orsakas av fartygspassager. Materialet skulle ge bättre 

indata till modellen och även kunna utgöra ett valideringsunderlag för modellen. De 

sedimenteringsförsök som utförs inom projektet kan ge vägledning om sjunkhastigheter för 

suspenderat material. Ytterligare underlag om sjunkhastigheter kan tas fram genom motsvarande 

sedimenteringsförsök på prover tagna direkt efter fartygspassager i provpunkter längs med älven.  
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Utifrån den provtagningskampanj som utförts inom detta projekt har det indikerats att djupeffekter 

kan noteras under den första timmen efter fartygspassagen. För att kunna ta hänsyn till variationer i 

djupled bör en 3D-hydrodynamisk modell istället för en 2D-modell användas. För validering av 

modellen bör mätning av turbulens, strömmar och turbiditet genomföras i flertalet tvärsnitt i älven. 

Modellen förutsätter att den enda källan till turbiditet är fartyget som passerar och den bortser 

därmed från processer så som erosion av bottnen orsakad av vattenflödet eller ökad turbiditet på 

grund av regn eller vind. I ytterligare studier bör erosion som orsakats naturligt tas hänsyn till i 

modellen. Påverkan av flödesförändringar och nederbörd kan i ett första skede elimineras genom att 

välja passager med konstanta förhållanden, men sedan bör effekter av flödesförändringar, nederbörd 

och vind-händelser inkluderas eftersom de kan påverka processerna för transport och blandning av 

sediment i älven. Slutligen bör även fartyg som har olika dimensioner och olika navigationshastigheter 

för olika flödesförhållanden modelleras för att studera om en fartygsgenererad sedimenttransports-

modell kan generaliseras till alla möjliga fall. 
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7 Hydrodynamisk strömningsmätning vid fartygspassage 
Turbiditetsmätningar längs Göta älv har visat ökade turbiditetsvärden efter fartygspassager och det 

har spekulerats i vad de olika mönstren beror på, hur de påverkar tolkningen av analysresultat samt 

vilka åtgärder man kan göra för att undvika att förorenat vatten tas in i intaget. För att undersöka vad 

det beror på har som en första pilotstudie strömmätare och turbiditetssensor placerats ut under en 

dag med flera fartygspassager, och resultaten av dessa mätningar presenteras här.  

7.1 Metod 

 

Figur 27 För att optimera chansen att få hem bra data sattes tre olika akustiska strömmätare på botten (ca 3,1 m djup) 
samt en turbiditetsmätare. Vector strömmätaren mäter 3D hastighetsvektorer i en liten volym ovanför instrumentet 

medan Aquadopp och AD2CP mäter hastigheterna längs 3 (Aquadopp) och 5 (AD2CP) riktningar. 

För att optimera chansen att få hem bra data sattes tre olika akustiska strömmätare på botten (ca 3,1 

m djup) precis utanför en av vattenintagsöppningarna, se Figur 27. Dessutom satte vi på en 

turbiditetsmätare. Vector strömmätaren mäter 3D hastighetsvektorer i en liten volym ovanför 

instrumentet. I våra mätningar var instrumentet inställt för att registrera strömmar 8 gånger per 

sekund. Mätpunkten hamnade ca 0,8 m ovanför botten på 2,3 m djup. Vectorn har även en 

trycksensor. De två andra strömmätarna använder en lite annorlunda princip, där de mäter 

hastigheterna längs 3 (Aquadopp) och 5 (AD2CP) olika riktningar. Dessa används sedan för att få fram 

hastigheter på olika djup ovanför instrumentet. AD2CPns ”vertikala” stråla kan dessutom användas för 

att mäta avståndet till ytan. 

Vid utsättningen använde vi en ganska svag balk för att få ut instrumenten från intaget. För att 

möjliggöra detta minimerade vi vikten av hela systemet, vilket resultaterade i att hela systemet 

Nortek Aquadopp  

Nortek Signature500 AD2CP  

Nortek Vector  

Turbiditetsmätare, Aqualogger  
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flyttade på sig vid varje fartygspassage. Dessutom lutade botten ca 20°. Denna lutning är för stor för 

Aquadopp och AD2CP strömmätarna, och därför presenterar vi här bara data från Vectorström-

mätaren och från turbiditesmätaren. Den ungefärliga positionen för utsättningen visas i Figur 28. 

Instrumenten sattes ut den 4 mars 2015, och Vectorn blev programmerad till att börja mäta den 5 

mars kl. 00.00. Instrumenten plockades upp den 6 mars 2015 kl. 8.  

 

7.2 Fartygspassager 

Fem fartyg passerade den 5 mars, tre i motströms riktning och två i medströms riktning, Tabell 4. 

Tabell 4 Fartygspassager den 5 mars 2015.  

Fartyg Lokal tid Riktning Hastighet (kn) Storlek (mxmxm) 

Fartyg I 9:06 medström 8,2  82,5x12x5,4 

Fartyg L 11:21 motström 5,9 89x13,3x5,4 

Fartyg M 20:05 medström 6,8 81x12,3x3 

Fartyg N 22:19 motström 6 88,3x13,2x5,3 

Fartyg C 23:57 motström 5,5 82x13x5,4 

Rött indikerar hastigheter över gällande begränsning samt överstora mått som kräver särskilt tillstånd 

Figur 28 Kartan visar Göta älv samt ungefärlig position av strömrigg indikerat med rött kryss. 
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7.3 Resultat 

Trycktidsserien från Vectorströmmätaren samt turbiditeten från turbiditestmätaren visas i Figur 29. 

Det finns 6 neråtriktade spikar i tryckdata som motsvarar fartygspassager. Den första är okänd, men 

de nästa 5 motsvarar fartygen i Tabell 4. De två största spikarna fås för de två största motströms 

gående fartygen Fartyg L (kl.11:21) och Fartyg N (kl. 22:19). För turbiditeten ser man för alla fartygen 

först en spik, sedan en brant stigning, följd av en avklingning. Turbiditetsökningen är igen störst för de 

två största motströms gående fartygen Fartyg L och Fartyg N. Den första avklingningen pågår över ca. 

2 timmar, men sedan ser man en liten ökning efter 5-6 timmar. Detta sker efter båda Fartyg L och efter 

Fartyg C. 

I Figur 30 zoomar vi in på Fartyg N, som ger de största signalerna i båda tryck och turbiditet. Trycket, 

som ganska bra motsvarar vattenståndet över sensorn i meter, visar först en depressionsvåg som är 

ca 30 cm under initialvattenståndet. Efter ca 20 sek kommer en vågfront som är runt 40 cm hög, följd 

av några vågor med period 30-40 sek.  

Hastigheterna visar en sydgående ström som varierar runt 0.3 m/s. Detta stämmer ganska bra med att 

kanalen är nästan N-S riktat vid vattenintaget. Det borde finnas en liten västriktat komponent. Att det 

inte gör det kan bero på ett missvisningsfel i kompasset, men det kan också bero på en 

sekundärcirkulation i kanalen som orsakas av att kanalen böjer precis vid vattenintaget. Precis vid 

vågdalen har hastigheterna en lucka för att plattformen rör på sig, men annars ser man att det finns 

en västriktat strömspik på mer än 1 m/s precis i vågdalen. Vår teori är att denna spik orsakas av vatten 

som pressas ut genom vattenintaget pga vattenståndsskillnaden mellan reservoar och älv. Det finns 

även stora uppåtriktade hastigheter på uppemot 0.5 m/s i vågfronten. Detta är mycket mer än vad 

som kan orsakas bara av vattenståndsökningen och måste därför vara en topografisk effekt. 

 

Figur 29 Tryck som funktion av tid (övre panelen), samt turbiditet som funktion av tid (nedre panelen). 
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Turbiditeten visar en spik som är fördröjd jämfört med vågdalen och har maxvärde ungefär samtidigt 

som första vågtoppen. Sedan sjunker den snabbt igen, och hela spiken finns kvar kortare tid än 1 minut. 

Sedan börjar en långsammare ökning som pågår över ca 20 minuter. Detta följs sedan av en avklingning 

som pågår runt 2 timmar, som nämnt ovan. 

 

Figur 30 Tryck (övre panelen), hastigheter (mellersta panelen) och turbiditet (undre panelen) som funktion av tid, runt 
tiden för Fartyg N passage. 

Man kan undra sig över varför stora fartyget Fartyg I som rör sig fortare än alla ger så litet avtryck i 

båda tryck- och turbiditestvärden. En zoom runt denna passage är visad i Figur 31. För Fartyg I är 

vågdalen bara hälften så stor som för Fartyg N, och det finns inga stora spikar i varken hastigheter eller 

turbiditet. Däremot finns en långsammare ökning av turbiditeten efter passagen på samma sätt som 

för Fartyg N. Enligt Tabell 4 är Fartyg Is fart över grund 8.2 kn medan Fartyg N går med 6 kn. Skillnaden 

är att Fartyg I går medströms medan Fartyg N går motströms. Enligt Olof Bergstedt är vattenföringen i 

älven ca 210 m3/s vid denna tid. Enligt sjökartan är älven ca 65 m bred och 6.6 m djup vid intaget. Detta 

ger en medelhastighet på 0.49 m/s. Sidofriktionen i älven gör att hastigheterna är större i mitten än i 

kanten på älven, så det är nog inte orimligt att anta att vattnet rör sig med ca 0.6 m/s i mitten av älven. 

Tar man hänsyn till detta får man att Fartyg N rör sig med 3.7 m/s genom vattnet medan Fartyg I rör 

sig med 3.6 m/s.  Skillnaden i hastighet är därför inte så stor. Däremot är Fartyg N större än Fartyg I 

och kan ta upp en större procentdel av tvärsnittsarean. Vi vet inte hur lastade de två fartygen är och 

känner därför inte djupgåendet. Vi kan därför inte säga precis hur stor skillnaden i tvärsnittsarea är, 

men det kan nog vara så att Fartyg I går utan last.   
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Figur 31 Tryck (övre panelen), hastigheter (mellersta panelen) och turbiditet (undre panelen) som funktion av tid, runt 
tiden för Fartyg I passage. 

7.4 Diskussion 

Det har diskuterats om de ökade sedimentkoncentrationerna efter fartygspassager har orsakats av 

bogvågens brytning längs älvstranden, eller av strömningen runt fartyget samt turbulensen i 

kölvattnet. Den relativt långsamma ökningen i turbiditet jämfört med den initiala spiken tyder på att 

sedimentet resuspenderas i fartygets bana och sedan diffunderar in till älvkanten. I en framtida studie 

bör man därför mäta turbulens, strömmar och turbiditet under och bakom fartygen för att undersöka 

denna effekt. Skillnaden mellan Fartyg N och Fartyg I tyder dessutom på att det går att minska 

resuspensionen genom att anpassa fartygens hastigheter efter storlek och last samt efter om de går 

uppströms eller nedströms.  

Det finns anledning att försöka undersöka den sekundära ökningen av turbiditeten som tycks komma 

5 timmar efter passagerna av Fartyg L och Fartyg N. Kanske bara en tillfällighet, men det skulle kunna 

vara orsakat av att dessa fartyg uppströms passerar ett område där de skapar extra mycket turbiditet, 

som sedan transporteras med strömmen. Området borde ligga ca 6 km uppströms, vilket blir ungefär 

i höjd med Surte. Där är älven lite trängre och kanske är förhållandena sådana att det genereras mycket 

turbiditet? En möjlig fortsättning är att modellera (analytiskt och numeriskt) ett idealiserat fall. 
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8 Rekommendationer 
Provtagningar, som inte syftar till att beskriva föroreningsinnehållet i den initiala uppgrumlingen vid 

fartygspassager, bör inte ske inom 15 minuter från fartygspassager. Om provtagningar utesluts under 

de timmar efter fartygspassager då föroreningshalterna kan vara förhöjda kan det ge betydande 

underskattningar av föroreningstransporten. Provatgningarna bör därför ske slumpmässigt efter 

fartygspassage. Olika föroreningshalter på olika provtagningsdjup tycks framförallt uppstå första 

timmen efter fartygspassager så inverkan av provtagningsdjup bedöms ha liten inverkan på längre 

provtagningsserier, särskilt om proven tas på ett mellandjup av ca 3 m. 

Tänkbara åtgärder för att ta in mindre föroreningar i intaget är ändrat intagsdjup eller stängning vid 

vissa båtpassager. En möjlighet skulle kunna vara att minska resuspensionen genom att anpassa 

fartygens hastigheter efter storlek och last samt efter om de går uppströms eller nedströms. Överstora 

fartyg som färdas snabbt motströms bör vara av särskilt intresse. Hydrodynamisk modellering kan vara 

ett kraftfullt verktyg för att prediktera flödesmönster, erosion och turbiditetsökning vid 

fartygspassager. Med en modell kan olika scenarier utvärderas och rekommendationer utfärdas utifrån 

resultaten. Mätning av turbulens, strömmar och turbiditet under och bakom fartygen bör genomföras 

för att undersöka om bedömningen i denna studie att sedimentet resuspenderas i fartygets bana och 

sedan diffunderar in till älvkanten är generellt tillämpbar. Undersökning bör genomföras om vissa 

partier i älven ger upphov till olika mängder och föroreningsinnehåll i upprivet sediment som sedan 

transporteras ned förbi intaget. Generellt vore det önskvärt med en bättre förståelse för hela 

sedimenttransporten i älven där man undersöker hur stor andel av sedimenttransporten som kommer 

från Vänern, ytavrinning eller till exempel bank- och bottenerosion och inte bara från fartygen. Vidare 

bör materialet analyseras med avseende på storlek på partiklarna samt frekvens av partikelstorlek. 

Genom analyserna kan en bra korrelation mellan turbiditet och SSC tas fram samt ett bättre underlag 

för andelen finfraktion, organiskt material m.m. skapas. Detta skulle möjliggöra en bättre förståelse av 

turbiditeten i tvärsnittet. Utöver problemet med uppgrumling och föroreningsspridning orsakad av 

fartygspassager bör det undersökas om fartygstransporterna utgör en triggande mekanism för 

bankerosion och skred. 
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9 Tabeller 
Tabell 5 Resultat för sedimenteringsförsök på djup 0,5 m, 2014-10-21. 

 Provtagningstid, Prov 
taget 10.45-11.30 

20141021-
14:14 

20141021-
15:16 

20141021-
17:14 

20141022-
14:15 

°C Ankomsttemperatur 15 14 13 11 
tim Tid 0 1 3 24 
FNU Turbiditet 20 20 19 16 
mg/l Pt Färgtal 50 50 50 50 
mg/l Kalcium 7.4 7.3 7.5 7.4 
mg/l Magnesium 1.7 1.6 1.7 1.6 
mg/l Natrium 6.6 6.6 6.8 6.6 
mg/l Kalium 1.7 1.7 1.6 1.7 
mg/l Järn 0.65 0.69 0.56 0.60 
mg/l Mangan 0.016 0.016 0.015 0.012 
mg/l Aluminium 0.73 0.80 0.63 0.80 
μg/l Arsenik 0.38 0.38 0.35 0.35 
μg/l Barium 16 16 15 16 
μg/l Bly 0.60 0.61 0.55 0.51 
μg/l Bor 9 10 10 10 
μg/l Kadmium 0.01 0.01 0.01 0.01 
μg/l Kobolt 0.21 0.20 0.19 0.17 
μg/l Koppar 1.5 1.5 1.4 1.4 
μg/l Krom 1.1 1.0 1.0 1.0 
μg/l Kvicksilver <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
μg/l Molybden 0.50 0.50 0.51 0.51 
μg/l Nickel 0.8 0.8 0.9 0.8 
μg/l Selen <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 
μg/l Uran 0.25 0.25 0.24 0.23 
μg/l Vanadin 1.3 1.4 1.2 1.3 
μg/l Vismut <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
μg/l Zink 5 4 4 4 
μg/l Antimon <0.10 <0.10 <0.10 0.13 
μg/l Strontium 25 25 25 26 
ant/100ml Escherichia coli MPN 490 580 680 380 
CFU/100ml Intestinala enteroko 240 240 250 150 
CFU/100ml Clostridium perfring 64 76 56 38 
PFU/100ml Kolifager somatiska 64 120 110 44 
ant/ml Partiklar FL 0.4-1μm 31000 30000 30000 30000 
ant/ml Partiklar FL 1-15μm 8300 8200 8900 8500 
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Tabell 6 Resultat för sedimenteringsförsök på djup 4 m, 2014-10-21. 

 Provtagningstid Prov 
taget 11.35-12.20 

20141021-
14:24  

20141021-
15:29  

20141021-
17:34 

20141022-
14:35 

°C Ankomsttemperatur 15 14 12 11 
tim Tid 0 1 3 24 
FNU Turbiditet 23 21 21 17 
mg/l Färgtal 50 50 50 50 
ICP-MS Kalcium 7.6 7.3 7.3 7.4 
ICP-MS Magnesium 1.6 1.6 1.6 1.7 
ICP-MS Natrium 6.7 6.4 6.5 6.6 
ICP-MS Kalium 1.7 1.6 1.6 1.7 
ICP-MS Järn 0.60 0.56 0.59 0.59 
ICP-MS Mangan 0.016 0.015 0.014 0.013 
ICP-MS Aluminium 0.65 0.59 0.67 0.78 
ICP-MS Arsenik 0.38 0.37 0.36 0.35 
ICP-MS Barium 15 15 15 15 
ICP-MS Bly 0.81 0.56 0.57 0.52 
ICP-MS Bor 9 10 10 10 
ICP-MS Kadmium 0.08 0.02 0.02 0.02 
ICP-MS Kobolt 0.21 0.19 0.18 0.17 
ICP-MS Koppar 1.6 1.4 1.4 1.3 
ICP-MS Krom 1.0 0.9 0.9 1.0 
ICP-MS Kvicksilver <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
ICP-MS Molybden 0.49 0.47 0.47 0.50 
ICP-MS Nickel 0.9 0.8 0.8 0.8 
ICP-MS Selen <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 
ICP-MS Uran 0.23 0.22 0.24 0.25 
ICP-MS Vanadin 1.3 1.1 1.2 1.3 
ICP-MS Vismut <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
ICP-MS Zink 5 4 4 4 
ICP-MS Antimon <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
ICP-MS Strontium 25 25 25 25 
ant/100ml Escherichia coli MPN 660 690 580 360 
CFU/100ml Intestinala enteroko 250 350 250 - 
CFU/100ml Clostridium perfring 66 76 62 56 
PFU/100ml Kolifager somatiska 96 76 120 100 
ant/ml Partiklar FL 0.4-1μm 31000 31000 30000 29000 
ant/ml Partiklar FL 1-15μm 8300 8000 8200 8900 
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Tabell 7 Lärjeholm provtagning 140305 och analys genomförd 140306. Gröna fält markerar skillnader mellan metoderna 
och röda siffror indikerar mätvärden under analysgränsen. 

Metall "Vanlig" 
analys 

Dekantat Uppslutet 

B 6,6 6,6 7,0 

Na 6,4 6,5 6,7 

Mg 1,5 1,5 1,6 

Al 0,30 0,29 0,45 

K 1,3 1,2 1,4 

Ca 6,9 6,9 7,2 

V 0,47 0,45 0,63 

Cr 0,35 0,33 1,3 

Mn 0,0045 0,0044 0,0055 

Fe 0,21 0,21 0,29 

Co 0,067 0,065 0,12 

Ni 0,56 0,53 0,86 

Cu 6,0 5,8 7,6 

Zn 3,3 3,1 4,6 

As 0,22 0,22 0,24 

Se 0,12 0,09 0,11 

Sr 22,6 22,4 23,6 

Mo 0,29 0,29 0,44 

Ag -0,099 -0,096 -0,081 

Cd 0,0057 0,0062 0,0087 

Sb 0,071 0,070 0,088 

Ba 12,3 12,1 14,3 

Hg 0,0014 0,0013 0,0075 

Pb 0,23 0,22 0,33 

Bi 0,0024 0,0022 0,0045 

U 0,16 0,16 0,17 
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Tabell 8 Analyser från provtagning 2014-04-28 med mätarm. Laboratoriet är ackrediterade för uppslutning för Cr, Mn, Fe, 
Ni, Cu, Zn, Cd, Hg och Pb. Röda tal: under anlaysgräns (gäller för alla ej uppslutna prover samt för de ackrediterade 
uppslutna metallerna) 

Tid efter 
fartygspassage ca 01:10  ca 01:10  ca 01:10  
Provplats B/djup 2 m  3 m  5 m  
Provtagning Mätarm  Mätarm  Mätarm  
 ej uppslutet uppslutet ej uppslutet uppslutet ej uppslutet uppslutet 

ug/l B 7 6 7 6 7 6 
mg/l Na 6,4 6,0 6,5 6,0 6,4 6,0 
mg/l Mg 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
mg/l Al 0,16 0,34 0,17 0,34 0,16 0,35 
mg/l K 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
mg/l Ca 7,3 7,0 7,4 7,0 7,3 7,0 
ug/l V 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 
ug/l Cr 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 
mg/l Mn 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 
mg/l Fe 0,19 0,25 0,20 0,29 0,19 0,25 
ug/l Co 0,07 0,09 0,07 0,18 0,07 0,09 
ug/l Ni 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 
ug/l Cu 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,3 
ug/l Zn 2 7 2 4 2 5 
ug/l As 0,24 0,23 0,24 0,21 0,22 0,22 
ug/l Se 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
ug/l Sr 24 22 24 22 23 22 
ug/l Mo 0,26 0,27 0,26 0,27 0,25 0,28 
ug/l Cd 0,006 0,000 0,006 0,002 0,005 0,001 
ug/l Sb 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 
ug/l Ba 12 13 12 13 12 13 
ug/l Hg 0,00 0,002 0,00 0,002 0,00 0,002 
ug/l Pb 0,18 0,21 0,19 0,22 0,23 0,22 
ug/l Bi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ug/l U 0,16 0,16 0,17 0,17 0,16 0,17 
FNU Turb 5,4  5,1  5,0  

mg/l Pt Färg 20  20  20  
ant/10

0 ml E coli 31  10  <10  
CFU/10

0ml Clostridier 12  15  15  
ant/ml Partiklar 160000  370000  440000  
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Tabell 9 Analyser från provtagning 2014-04-28 med hämtare. Laboratoriet är ackrediterade för uppslutning för Cr, Mn, 
Fe, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg och Pb. Röda tal: under anlaysgräns (gäller för alla ej uppslutna prover samt för de ackrediterade 
uppslutna metallerna) 

Tid efter 
fartygs-
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ug/l B 
7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 

mg/l Na 
6,6 6,0 6,5 6,2 6,4 6,1 6,5 6,1 6,5 6,0 6,4 6,2 6,5 6,2 6,6 6,2 

mg/l Mg 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

mg/l Al 
0,20 0,32 0,16 0,42 0,19 0,33 0,16 0,42 0,18 0,31 0,17 0,39 0,21 0,46 0,15 0,37 

mg/l K 
1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

mg/l Ca 
7,4 7,1 7,4 7,2 7,4 7,1 7,3 7,1 7,3 6,9 7,4 7,2 7,5 7,1 7,5 7,1 

ug/l V 
0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,7 0,3 0,5 

ug/l Cr 
0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 

mg/l Mn 

0,00
7 

0,00
7 

0,00
6 

0,00
7 

0,00
6 

0,00
7 

0,00
6 

0,00
8 

0,00
6 

0,00
7 

0,00
7 

0,00
7 

0,00
7 

0,00
8 

0,00
6 

0,00
7 

mg/l Fe 
0,20 0,29 0,18 0,25 0,19 0,22 0,18 0,30 0,19 0,24 0,21 0,28 0,22 0,34 0,17 0,26 

ug/l Co 
0,07 0,10 0,07 0,09 0,07 0,08 0,07 0,10 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 0,10 0,06 0,09 

ug/l Ni 
0,6 0,6 0,5 0,9 0,5 0,6 0,5 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,5 1,0 

ug/l Cu 
1,0 1,9 1,0 1,0 1,2 1,1 1,0 1,0 1,5 1,4 1,0 1,0 1,4 1,4 1,3 1,3 

ug/l Zn 
4 6 2 7 2 4 2 5 8 8 2 7 3 4 2 6 

ug/l As 
0,23 0,23 0,22 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,20 0,24 0,20 0,22 0,24 0,22 0,21 

ug/l Se 
0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

ug/l Sr 
24 22 24 23 23 22 24 23 24 22 23 22 23 23 23 23 

ug/l Mo 
0,29 0,61 0,26 0,28 0,26 0,27 0,26 0,28 0,26 0,28 0,26 0,27 0,26 0,28 0,26 0,28 
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ug/l Cd 

0,00
6 

0,00
2 

0,00
6 

0,00
4 

0,00
7 

0,00
2 

0,00
5 

0,00
4 

0,01 
0,00

4 
0,00

7 
0,00

4 
0,00

8 
0,00

2 
0,00

7 
0,00

4 

ug/l Sb 
0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 

ug/l Ba 
13 13 12 14 12 13 12 14 12 12 12 14 13 14 12 13 

ug/l Hg 

0,00 
0,00

2 
0,00 

0,01
2 

0,00 
0,00

3 
0,00 

0,00
5 

0,00 
0,00

2 
0,00 

0,00
3 

0,00 
0,00

3 
0,00 

0,00
2 

ug/l Pb 
0,24 0,24 0,18 0,26 0,18 0,21 0,17 0,27 0,68 0,47 0,21 0,27 0,27 0,26 0,16 0,31 

ug/l Bi 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ug/l U 
0,17 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 

FNU Turb 

6,5  6,1  5,4  5,4  6,0  5,8  5,8  5,7  

mg/l 
Pt Färg 

20  20  20  20  20  20  20  20  

ant/ 
100 
ml E coli 

<10  41  20  31  31  10  41  63  

CFU/
100
ml- 

Clost
ridie 

11  14  15  18  8  5  11  10  

106 
ant/
ml 

Parti
klar 

5,7  6,6  6,3  4,8  5,6  5,7  6,2  3,3  
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Tabell 10 Analysresultat 2014-04-28 för intaget på 3 m djup. Laboratoriet är ackrediterade för uppslutning för Cr, Mn, Fe, 
Ni, Cu, Zn, Cd, Hg och Pb. Röda tal: under analysgräns (gäller för alla ej uppslutna prover samt för de ackrediterade 
uppslutna metallerna). 

Tid efter fartygspassage 
 00:05  01:00  02:40  
 Intaget  Intaget  Intaget  
Provplats /djup Ca 3 m     Ca 3 m  Ca 3 m  
Provtagning ej uppsl uppsl ej uppsl uppsl ej uppsl uppsl 

ug/l B 7 6 7 6 7 6 
mg/l Na 6,6 6,1 6,4 6,1 6,4 6,2 
mg/l Mg 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
mg/l Al 0,18 0,37 0,19 0,35 0,22 0,38 
mg/l K 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
mg/l Ca 7,4 7,0 7,2 7,1 7,4 7,2 
ug/l V 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 
ug/l Cr 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 
mg/l Mn 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006 0,007 
mg/l Fe 0,20 0,28 0,21 0,29 0,21 0,26 
ug/l Co 0,07 0,09 0,07 0,23 0,07 0,09 
ug/l Ni 0,6 1,1 0,6 0,8 0,6 0,8 
ug/l Cu 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 
ug/l Zn 2 4 2 5 2 5 
ug/l As 0,23 0,20 0,23 0,22 0,23 0,22 
ug/l Se 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 
ug/l Sr 24 23 23 22 24 23 
ug/l Mo 0,26 0,29 0,25 0,28 0,26 0,28 
ug/l Cd 0,006 0,001 0,005 0,003 0,005 0,002 
ug/l Sb 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 
ug/l Ba 12 13 12 13 13 13 
ug/l Hg 0,00 0,005 0,00 0,002 0,00 0,002 
ug/l Pb 0,20 0,24 0,20 0,23 0,21 0,25 
ug/l Bi 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
ug/l U 0,17 0,18 0,17 0,16 0,17 0,17 
FNU Turb 7,1  6,7  6,3  

mg/l Pt Färg 20  20  20  
ant/100 ml E coli 41  20  31  
CFU/100ml Clostridier 13  10  13  

ant/ml Partiklar 830000  510000  750000  
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Tabell 11 Analyser från provtagning 2014-09-11 med mätarm (ej uppslutna prover) 
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