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Sammanfattning 
 
Vallentunasjön har två viktiga inflöden, Karbyån i söder och Ormstaån i norr. Sjöns utflöde 
går via Hagbyån från den sydvästra sidan av sjön. 
 
Målet med examensarbetet är att ta reda på de viktigaste källorna till metaller, som tillförs sjön 
2016 och även bidraget till Hagbyån från andra källor, så att transporten från Vallentunasjön 
till Norrviken kan beskrivas.   
 
Metaller bryts inte ned utan blir kvar i sjön eller transporteras vidare. Metaller kan lakas ut 
från marken och transporternas ut i vattendrag och sjöar, metallerna kan påverka fiskar, växter 
och andra levande organismer.Vattenprov hämtades, på 23 olika platser i sjön och analyser 
gjordes i ett laboratorium på KTH. Metallernas koncentration bestämdes med ICP-OES 
(Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry). 
 
Resultatet jämfördes med Naturvårdsverkets klassificering för vattenkvalitet. pH-värdet ligger 
mellan 7,7 och 8,3. Vallentunasjön har en god buffertkapacitet. Bottenvatten från 
Vallentunasjön innehåller höga halter av koppar, vilket är ett tecken på miljöproblem, som bör 
åtgärdas. Ormstaån och Karbyån transporterar stora mängder av koppar. Kloriniteten i 
Vallentunasjön har höga värden och det gäller också för tillflödena. Trafiken är huvudkällan. 
Det finns en källa mellan Vallentunasjön och Kvarnsjön, som tillför mycket koppar. Källan 
bör spåras. En stor del av kopparen fälls ut i Kvarnsjön. 
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Abstract  
 
Lake Vallentuna has two major inflows, Karbyån in the south and Ormastaån in the north. The 
outflow goes via Hagbyån in the southwest side of the lake.  
 
The goal of the project is to find the most important sources of metals, which impact the Lake 
and also the contributes to Hagbyån from other sources, so that the transport from the Lake to 
Norrviken can be described. 
 
Metals are not degraded, but remains in the lake or are transported away. The metals are 
leached from the soil and transported in rivers and lakes. The metals can affect fish, plants and 
other living organisms.Water samples were retrieved, at 23 different locations around the lake 
and the analyses were made in a laboratory at KTH. The metal concentrations were 
determined by ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry). 
 
The results were compared with the classification of water quality, by Naturvårdsverket. pH is 
between 7.7 and 8.3 and the lake has a good buffer capacity. Bottom water from the lake 
contains high concentrations of copper. This is a sign of environmental problems, which 
should be addressed.Ormstaån and Karbyån are transporting large amounts of copper. The 
chloride concentration in Lake Vallentuna is very high. The inlets Ormstaån and Karbyån also 
have high chlorinities. The traffic is the main source. There is a source of copper between 
Lake Vallentuna and Kvarnsjön, which needs to be traced. The major part of the copper is 
removed in Kvarnsjön. 
 
 



     
     
 
 
 

 5 (38) 
 

 

  

Innehållsförteckning 
1 Inledning .............................................................................................................................................. 6 

1.1 Syfte ............................................................................................................................................. 6 
1.2 Mål ............................................................................................................................................... 6 
1.3 Målgrupp ..................................................................................................................................... 6 
1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................. 6 

2 Bakgrund ............................................................................................................................................... 7 
2.1 Försurning ................................................................................................................................... 8 
2.2 Konduktivitet ............................................................................................................................... 8 
2.3 Metaller ....................................................................................................................................... 8 

2.3.1 Zink .......................................................................................................................................... 8 
2.3.2 Koppar ..................................................................................................................................... 8 
2.3.3 Krom ........................................................................................................................................ 9 

2.4 Förekomstformer för koppar och krom ...................................................................................... 9 
3 Områdesbeskrivning ........................................................................................................................... 11 
4 Metoder ............................................................................................................................................... 12 

4.1 Provtagning ................................................................................................................................ 13 
4.2 Undersökning av Vallentunasjöns sediment ............................................................................. 17 

5 Experiment .......................................................................................................................................... 18 
5.1 Klorinitet .................................................................................................................................... 18 
5.2 Alkalinitet ................................................................................................................................... 18 
5.3 Bestämning av koppar-, krom- och zinkkoncentrationerna. .................................................... 19 
5.4 Förberedelser av prover före ICP-analysen. .............................................................................. 19 

6 Uppskattning av mätfel ...................................................................................................................... 20 
7 Resultat ................................................................................................................................................ 21 
8 Diskussion .......................................................................................................................................... 25 
9 Slutsatser ............................................................................................................................................. 27 
Referenser: ................................................................................................................................................. 28 
Bilaga 1-Mätningar i Mälaren .................................................................................................................... 30 
Bilaga 2- Undersökning av bottenvatten och bottenslam ......................................................................... 31 
Bilaga 3-Beräkning av alkalinitet .............................................................................................................. 32 
Bilaga 4-Beräkning av klorinitet ............................................................................................................... 33 
Bilaga 5-Bedömning av alkaliniteten och vattnets pH enligt Naturvårdsverket, 1999 ............................ 34 
Bilaga 6- Resultat för temperaturer, konduktivitet, pH alkalinitet, klorinitet, flöden samt vattnets 
klarhet och färg. .......................................................................................................................................... 35 
Bilaga 7-Planering ..................................................................................................................................... 38 
 



     
     
 
 
 

 6 (38) 
 

 

1 Inledning 

Vallentunasjön är känd för att ha dålig vattenkvalitet, vilket har påverkat fiske, båtliv och bad. 
Eftersom Vallentunasjön är starkt övergödd har det medfört att fiskebeståndet hamnat i 
obalans. Sjön innehåller höga koncentrationer metaller, som kan komma ifrån jordbruk, 
industrier och trafik. Metaller bryts inte ned utan de blir kvar i sjön eller transporteras vidare. 
Metaller lakas ut från mark, och transporteras ut i vattendrag och sjöar. Metallerna kan 
påverka fiskar, växter och andra levande organismer. Problemet med Vallentunasjön är att den 
ligger i ett område av Storstockholm som starkt expanderar. EU:s vattendirektiv ställer krav på 
att Vallentunasjön ska åtgärdas så att den uppnår god ekologisk status senast år 2021.  
 
Vallentuna kommun har tillsammans med Täby kommunen startat ett restaureringsprojekt. 
Målet med projektet är att återställa, den ekologiska balansen i sjön. [10] 
 

1.1 Syfte  
Syftet med detta projekt är att spåra källorna till metaller i sjön. Projektet är ett samarbete 
mellan Mriana Bitar(författare) och Tara Shohani och det ingår i ett större projekt, som syftar 
till att rena Vallentunasjön (se bilaga 7). 
 

1.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att ta reda på de viktigaste källorna till några metaller, som 
tillförs sjön 2016 och även bidraget till Hagbyån från andra källor, så att transporten från 
Vallentunasjön till Norrviken kan beskrivas.   

1.3 Målgrupp 
Projektet är till de som arbetar i Vallentuna och Täby kommuner och även studenter på 
ingenjörsutbildningar, samt allmänheten i Täby och Vallentuna. 

1.4 Avgränsningar  
Projektet begränsas till mätningar av ledningsförmåga, pH, flöde, temperatur och metallerna 
krom, koppar och zink.  
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2 Bakgrund 

Vallentunasjön ligger i kommunerna Vallentuna och Täby 25 km norr om Stockholm. Sjön 
rinner ut i Norrviken i Sollentuna kommun. Vallentunasjön ligger inom Oxundaåns 
avrinningsområde, som rinner ut i Mälaren. Vallentunasjön är en stor och grund slättsjö. Den 
är starkt påverkad av omgivningen. Golfbanor, jordbruk, industrier, vägar och bebyggelse 
ligger i avrinningsområdet [3]. Vallentunasjön är näringsrik. Sedan länge sen har 
Vallentunasjön varit belastad med stora mängder av dagvatten från tätorterna och enskilda 
avlopp. Vallentunasjön är kraftig övergödd och har tidigare drabbats av regelbunden 
algblomning [10].  Den viktigaste orsaken till övergödningen är tidigare avloppsutsläpp. Innan 
anslutningen till Käppala reningsverk, släpptes avloppsvatten ut från centrala Vallentuna och 
från Täby kyrkby till Vallentunasjön. Detta pågick fram till 70-talet [11]. Bräddningarna av 
avlopp från Vallentuna kommun upphörde 2006.Avrinningsområdet domineras förutom 
bebyggelse av skog- och jordbruksmark. Vallentunasjöns yta är 6,1 km2 och 
avrinningsområdet är 50,1 km2. Största djupet i Vallentunasjön är 6,0 m. 
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2.1 Försurning  
Vid försurning minskar antalet växt- och djurarter i sjöar. Risker för försurning av sjöar 
minskar när alkaliniteten ökar, vilket är ett mått på vattnets buffertkapacitet [4]. En försurad 
sjö har lågt pH-värde (<6,5). Detta gäller inte Vallentunasjön, som har pH-värdet 7,7-8,3. [1] 

2.2 Konduktivitet 
Konduktiviteten, som också kallas för den elektriska ledningsförmågan, är ett mått på 
salthalten. Ledningsförmågan i sötvatten ska vara under 100 mS/m (milliSiemens per meter). 
Hög ledningsförmåga tyder på näringsrikedom, utsläpp av föroreningar eller påverkan av salt. 
Joner som bidrar till hög ledningsförmågan i vattnet är natriumjoner, kloridjoner, kalciumjoner 
och vätekarbonatjoner [13]. Normal konduktivitet är värden under 80 mS/m. Värden som 
överstiger 250 mS/m visar ett tecken på en förorenad sjö. [14]  

2.3 Metaller 
Metaller förekommer i miljön. En del metaller är nödvändiga för levande organismer fast i 
låga koncentrationer som till exempel zink, krom och koppar. Metaller, som inte är 
livsnödvändiga är till exempel kadmium, arsenik, kvicksilver och bly. Dessa metaller kan vara 
skadliga för djur och växter redan vid låga halter. [4]  Metallers förekomstformer i sjövatten 
beror på förekomsten av organiskt material och de vattenkemiska förhållandena, till exempel 
på pH-värdet. [5] 
 
Sjöar som är känsligast för hög belastning av tungmetaller är[4]: 
 

• Sjöar med låga koncentrationer av vissa joner som till exempel magnesium och 
kalcium. 

• Sjöar som är näringsfattiga. 
• Sjöar som har lågt pH-värde.  
• Sjöar som är humusfattiga. 

 

2.3.1 Zink  
Zinkhalten har minskat under de senaste tio åren i vattendrag och sjöar. Höga zinkhalter är 
skadliga för levande organismer. Zink används som rostskydd vid galvanisering och används 
som råvara i metallindustrin och som ytbeläggning på elektronikprodukter. Spridning av zink 
sker också via förbränning av oljor samt från produktionen av järn och stål. Riskerna för 
påverkan på organismer är störst i närings- och humusfattiga sjöar och sjöar med lågt pH.[7] 
 

2.3.2 Koppar 
Koppar har en god ledningsförmåga för elektrisk ström och för värme. Koppar i 
Vallentunasjön kommer huvudsakligen från trafiken. I vattendrag och sjöar har kopparhalten 
sjunkit under de senaste åren. Riskerna att koppar påverkar organismer är störst i närings- och 
humusfattiga sjöar samt i sjöar med lågt pH [6]. Koppar kommer huvudsakligen från 
tappvattensystem, bilar(bromsar), elektriska ledningar och koppartak.[16] 
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2.3.3 Krom 
Krom är ett grundämne, som används i legeringar. Krom används också i form av kromat som 
färgpigment och som rostskyddsmedel samt i läder. De vanligaste utsläppskällorna är 
förkromade produkter, förbränning av fossila bränslen och från industrier. Miljöpåverkan av 
krom beror på hur mycket krom som frisätts från kromföreningarna. [9] 
 

2.4 Förekomstformer för koppar och krom 
Datorprogrammet Medusa med databasen Hydra användes för att undersöka specieringen av 
koppar och krom. Diagrammet nedan visar att koppar är relativ löslig, se figur 1. Koppar 
bildar komplex med organiska föreningar, till exempel oxalat. Krom är däremot svårlösligt, se 
figur 2. Krom fälls ut som Cr(OH)3(s). 

 

Figur 1. Visar förekomstformerna av koppar (Cu2+)  vid olika pH. Karbonat och oxalat har valts som ligander. 
De är vanligt förekommande i naturvatten.  
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Figur 2. Visar förekomstformer av krom (Cr3+)  vid olika pH. Citrat och karbonat har valts som ligander. De är 
vanligt förekommande i naturvatten. 
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Ormstaån 
Punkt 1. Ormstaån, den västra grenen. 
Punkt 2. Ormstaån, norra grenen och 
västra grenen. 
Punkt 3. Ormstaåns utflöde till damm. 
Punkt 4. EON’s utflöde 
Punkt 5. Ormstaån vid sjön 
 
Karbyån 
Punkt 6. Broby. 
Punkt 13. Täby Kyrkby station. 
Punkt 14. Väg vid bensin station. 
Punkt 15. Vid Karbygårdslada. 
Punkt 16.Karby, N. grenen. 
Punkt 17. Lövbrunna, den södra grenen. 
Punkt 18. Valla, den västra grenen. 
 
Hagbyån 
Punkt 7. Hagbyån vid Fällbro. 
Punkt 8. Kvarnsjön. 
Punkt 9. Hagbyån vid Sköldnora. 
Punkt 19. Torslundadike 1.  
Punkt 20. Hagbyån före Kvarnsjön. 
Punkt 21. Turslundadike 2. 
Punkt 22. Bäck från deponi. 
 
Norra & östra av sjön 
Punkt 10. Kvarnbadet, Dike, från väster. 
Punkt 11. Kvarnbadet. 
Punkt 12. Vid Fittja gård. 
 

Figur 3. visar provtagningspunkter i Vallentunasjön. 

 

3 Områdesbeskrivning  

Vattenprover togs i Ormstaån, i Karbyån och i Hagbyån samt från norra och södra sidan av 
sjön. Hagbyån är utloppet av Vallentunasjön. Karbyån rinner in från den sydvästra delen av 
Vallentunasjön. Ormstaån är Vallentunas norra inlopp. Figur 3 visar provtagningspunkterna i 
Vallentunasjön. [11] 
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4 Metoder 

För att undersöka Vallentunasjön gjordes ett fältarbete. Vattenprover togs på 23 olika ställen. 
Provtagningar gjordes i Ormstaån, Karbyån, på norra och östra sidan av sjön och i Hagbyån. 
De parametrar, som mättes i fält, var pH som mättes med hjälp av pH-elektrod, temperatur 
som mättes med hjälp av en digital termometer och ledningsförmågan som mättes med 
konduktometer. Flödet bestämdes med hjälp av en strömsekvens där bredden, djupet, tiden och 
längden mättes fyra gånger för att få noggranna värden. Därefter studerades en pinne som 
rörde sig mellan början och slutet av strömsekvensen. Tiden bestämdes under processen. 
Processen upprepades fyra gånger, och därefter togs medelvärdet av tiden. Efter fältarbetet 
utfördes den experimentella delen i ett laboratorium på KTH. Där undersöktes klorinitet och 
alkalinitet. Bestämning av koppar-, krom- och zinkkoncentration gjordes med hjälp av ICP-
OES metoden, som kommer att förklaras senare i rapporten.   
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Figur 7. Ormstaån vid sjön (punkt 5 
). 

 

4.1 Provtagning  
 
Under provtagningen mättes parametrarna pH, ledningsförmåga, flöde och temperatur. Ett 
plastkärl fylldes med vatten på varje provtagningsplats för att senare  
analysera klorinitet, alkalinitet, koppar, krom och zink. Bilderna nedan visar 
provtagningsplatserna vid fältarbetet.  
 
 
Ormstaån 
 

 
Figur 4. Västra grenen (punkt 1).   

 
 

                
Figur 6. EON´s utflöde till dammen (punkt 4). 

 
 
 

 
Figur 5. Ormstaån, västra+norra 
grenen (punkt 2). 
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Karbyån 
 
  

Broby 
 

Figur 8. Karbyån vid  Broby (punkt 6). 
Figur 9. Karbyån efter stationen 
vid  Täby Kyrkby  (punkt 13). 

Figur 10. Karbyån vid 
Prästgårdsvägen (punkt 14). 

Figur 11. Karbyån bakom ladan vid 
Karby gård (punkt 15). 
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Figur 12. Dagvattenrör vid 
Kvarnbadet (punkt 11). 

Figur 13. Dike vid  Fittja gård 
(punkt 12). 

Figur 14. Dike från Mörby vid  
Kvarnbadet (punkt 10). 

Flöden vid norra och östra sidan av sjön 
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Figur 15. Hagbyån vid Fällbro (punkt 
7). 

Figur 16. Hagbyån vid Sköldnora 
(vid vägen), (punkt 9). 

Figur 17. Hagbyån. Fisktrappa mellan 
Kvarnsjön och Sköldnora (punkt 9) 

Figur 18. Dike från Torslunda 
(punkt 19) 

Hagbyån 
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4.2 Undersökning av Vallentunasjöns sediment 
 
Vallentunasjöns sediment är idag en källa till både metaller och näringsämnen. Den översta 
delen av sedimentet består av ett lättrörligt slam, som huvudsakligen kommer från 
avloppsutsläpp under 1900-talet. En del av detta slam omsätts varje år, då bakterier frigör 
näring och nya alger bildas, vilka sedan dör och faller till botten. Under det lättrörliga slammet  
finns ett mer permanent slam, där fosfor förekommer organiskt bunden (65 %) och oorganiskt 
bunden som apatit (30 %) 𝐶𝑎! 𝑃𝑂! ! 𝑂𝐻,𝐹  (s) [15]. Resten är järn och aluminiumsalter. 
Apatit är mycket svårlöslig. Större delen av det lättrörliga slammet består idag av levande och 
döda alger.  
 
Ett prov togs med en Ruttnerhämtare. Det lättrörliga bottenslammet och bottenvattnet 
separerades genom sedimentation och undersöktes var för sig, se figur 19. Se bilaga 2 för 
detaljerat resultat för bottenvatten och bottenslam. 
 
Varje sommar bryts en del av bottenslam ned av mikroorganismer. Då frigörs ungefär två ton 
fosfor och 27 kg krom, 56 kg koppar och 245 kg zink. En del av dessa metaller rinner ut ur 
sjön via Hagbyån, men en del sedimenterar igen. 
  

 
Figur 19. Separation av slam och bottenvatten genom sedimentering  
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5 Experiment 

Den experimentella delen utfördes på KTH, Institutionen för kemi. De parametrar som 
bestämdes var klorinitet, alkalinitet, krom, koppar och zink. 

5.1 Klorinitet  
Kloridhalten i vattenproverna bestämdes genom titrering med silverjoner. Proverna titrerades 
med  100,0 mM silvernitrat och som indikatorn användes Mohrs indikator. Vid analys av 
klorinitet togs100,0 ml av vattenprovet i en E-kolv I vattenprovet reagerar kloridjonerna med 
tillsatta silverjoner så att det bildas en fällning, vilket man kan se i reaktion (1) nedan. Vid 
ekvivalenspunkten ändrades färgen till rött. Med hjälp av den tillsatta mängden av silverjoner 
beräknades kloridkoncentrationen, enligt (ekvation.1).  
 
 
𝐴𝑔! + 𝐶𝑙! → 𝐴𝑔𝐶𝑙(!)   (1) 

2𝐴𝑔! + 𝐶𝑟𝑂!!! →  𝐴𝑔!𝐶𝑟𝑂!(𝑠)  (2) 

 
Kloriniteten beräknades med hjälp av formeln:  
 
𝐶! ∗ 𝑉! = 𝐶! ∗ 𝑉!.     (Ekvation.1) 
   
V1=AgNO3 [ml] 
C1=AgNO3 [mM] 
V2=Vattenprov [ml] 
C2=söks (kloridkoncentration) [mM] 
 

5.2 Alkalinitet  
Alkaliniteten är ett mått på vittringen i avrinningsområdet. Den är också ett mått på hur 
mycket tillskott av vätejoner vattnet tål utan att pH ändras, dvs buffert förmågan. Vätekarbonat 
bildas vid vittringen av mineraler i naturen [5]. Alkaliniteten i vattenproverna från 
Vallentunasjön bestämdes med hjälp av titrering med 10,21 mM saltsyra. Som indikator 
användes en blandning av metylrött och bromkresolgrönt. Vid analysen av alkaliteten togs 
20,0 ml av vattenprovet i en E-kolv. I E-kolven droppades 2 droppar indikator för att sedan 
titreras med saltsyra tills färgomslag. Med hjälp av den tillsatta volymen saltsyra beräknades 
vätekarbonatkoncentrationen, enligt (ekvation.2). 
 
 

𝐻! + 𝐻𝐶𝑂!! → 𝐻!𝑂 + 𝐶𝑂! 
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Alkaliniteten beräknades med hjälp av formeln:  
 
𝐶! ∗ 𝑉! = 𝐶! ∗ 𝑉!.     (Ekvation.2) 
 
V1=HCl [ml] 
C1=HCl [mM] 
V2=Vattenprov [ml] 
C2=söks (vätekarbonatkoncentration) [mM] 

5.3 Bestämning av koppar-, krom- och zinkkoncentrationerna.  
Vid bestämning av koppar-, krom- och zinkkoncentrationerna tillämpades ICP-OES metoden. 
I figur 20 kan man se ICP maskinen. ICP-OES står för Inductively Coupled Plasma-Optical 
Emission Spectrometry. Instrumentet innehåller ett argonplasma med hög temperatur (8000 

oC). Argonplasmat exciterar metallatomerna i proverna.[2] 
 

  
Figur 20. ICP-OES  
 

5.4 Förberedelser av prover före ICP-analysen. 
Förberedelserna gjordes i flera steg för de 23 proverna. Det första, som gjordes, var att skaka 
proverna, för att få med allt partikulärt material. Därefter togs 13,0 ml av ett vattenprov till en 
bägare. Det togs även 13 ml 2M saltsyra, som hälldes i samma bägare som vattenprovet. 
Sedan värmdes lösningen tills den började koka. Det är viktigt att partiklarna löser upp sig. 
Därefter hälldes lösningen i en 50 ml mät-kolv med hjälp av en tratt och späddes med 
destillerat vatten till 50,0 ml. Ett 0,45 µm filter användes för att avlägsna de kvarvarande 
partiklarna. En spruta användes för filtreringen. Proceduren gjordes för de 23 proverna och 
därefter analyserades proverna i ICP-OES maskin. 
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6 Uppskattning av mätfel 

Felen i mätningarna uppskattades och redovisas i bilaga 6. Felet i kloridjonkoncentrationerna 
och i alkaliniteterna uppskattades till en droppe (0,05 ml) vid titreringarna. Felen i ICP-OES 
mätningarna uppskattades ur spridningen av mätvärdena (olika våglängder användes för varje 
grundämne). Felen i flödesmätningarna beräknades ur spridningen av mätvärdena (spot-log 
metoden användes).  
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Figur 21. Visar Ormastaån och dess grenar. 

7 Resultat  

Resultaten för alkalinitet, klorinitet, flöde och metallerna sammanställdes (se bilaga 6). 
Proverna hade olika färger och en fällning bildades inom en vecka då små partiklar 
aggregerade och sedimenterade. Provets klarhet bedömdes efter en vecka i en skala 1-10 där 1 
står för kristallklart och 10 för mycket grumligt, se bilaga 6. 
Figurerna nedan visar detaljerade kartor, där metallflödet anges i varje mätpunkt.  
 
 
 Ormstaån 

1. Ormstaån, V. grenen:  

Kopparflöde: 59 kg/år                            . 

Kromflöde: 7kg/år.                                             

Zinkflöde: 0,12 kg/år. 

 

2. Ormstaån, N.+ V.  grenen: 

Kopparflöde: 131 kg/år                             

Kromflöde: 14 kg/år.                                             

Zinkflöde: 3,93 kg/år. 

 

3. Ormstaån,till damm: 

Kopparflöde: 98 kg/år                            . 

Kromflöde: 59 kg/år.                                             

Zinkflöde: 0,85 kg/år. 

  

4. EON's utflöde: 

Kopparflöde: 276 kg/år                            

Kromflöde: 23 kg/år.                                             

Zinkflöde: 2,38 kg/år. 

 

5. Ormstaån vid sjön:  

Kopparflöde: 273 kg/år                            

Kromflöde: 19 kg/år.                                             

Zinkflöde: 2,02 ton/år. 
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Figur 22. Visar Karbyån och dess grenar. 

 

Karbyån  
 
   13. Täby station: 

Kopparflöde: 5 kg/år                            

Kromflöde: 0,7 kg/år.                                             

Zinkflöde: 0,03 kg/år. 

 

14. Väg vid bensinstation: 

Kopparflöde: 74 kg/år                            

Kromflöde: 4,9 kg/år.                                             

Zinkflöde: 310 kg/år  

15. Vid Karby gård lada: 

Kopparflöde: 79 kg/år                            

Kromflöde: 7,8 kg/år.                                             

Zinkflöde: 300 kg/år 

16. Karby, den norra grenen: 

Kopparflöde: 13 kg/år                            

Kromflöde: 1,1 kg/år.                                             

Zinkflöde: 50 kg/år 

17. Lövbrunna, den södra grenen: 

Kopparflöde: 46 kg/år                            

Kromflöde: 4,5 kg/år.                                             

Zinkflöde: 150 kg/år 

18. Valla, västra grenen: 

Kopparflöde: 5 kg/år                            

Kromflöde: 0,6 kg/år.                                             

Zinkflöde: 30 kg/år 

6.    Broby: 

Kopparflöde: 269 kg/år                            

Kromflöde: 22,1 kg/år.                                             

Zinkflöde: 1550 kg/år. 
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Norra och östra sidan av sjön 
 

10. Kvarnbadet dike från väster: 

Kopparflöde: 8 kg/år                            

Kromflöde: 2 kg/år.                                             

Zinkflöde: 55 kg/år. 

 

11. Kvarnbadet rör från norra: 

Kopparflöde: 27 kg/år                            

Kromflöde: 3 kg/år.                                             

Zinkflöde: 138 kg/år. 

 

 

 

 

 

 

12. Vid Fittja gård: 

Kopparflöde: 5 kg/år                            

Kromflöde: 3 kg/år.                                             

Zinkflöde: 138 kg/år. 

 

  

Figur 23. Visar östra sidan av sjön 

Figur 22. Visar norra sidan av sjön 
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Figur 24. Visar Hagbyån och dess grenar. 

 Hagbyån  
 
 
 
 
  

 
7. Hagbyån vid Fällbro:  

Kopparflöde: 353 kg/år                            

Kromflöde: 36 kg/år.                                             

Zinkflöde: 50 ton/år. 

 

8. Kvarnsjön: 

Kopparflöde: -                                             

Kromflöde:   -                                                 

Zinkflöde:    - 

 

9. H: ån vid Sköldnora: 

Kopparflöde: 386 kg/år                            

Kromflöde: 46 kg/år.                                             

Zinkflöde: 49 ton/år. 

 

 

19. Torslundadike 1:  

Kopparflöde: -   

Kromflöde: -                                          

Zinkflöde:   -  

 

20. H:ån före Kvarnsjön:  

Kopparflöde: 1373 kg/år                            

Kromflöde: 27 kg/år.                                             

Zinkflöde: 88 ton/år. 

 

21. Torslundadike 2:  

Kopparflöde: 4 kg/år                            

Kromflöde: 1 kg/år.                                             

Zinkflöde: 0 kg/år. 

 

22. Bäck från sydväst (deponi): 

Kopparflöde: - 

 Kromflöde: -                                             

Zinkflöde: - 
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8 Diskussion  

Metallerna zink, koppar och krom är nödvändiga i låga halter. Höga halter kan vara skadliga 
för växter och djur. Den västra sidan av sjön, vilket man kan se i figur 3 domineras av 
jordbruket. Koppar, krom och zink kommer från bilar. Användningen av zink är mycket 
vanlig, framför allt som rostskydd. I diagrammen (figur 2) ser man att krom är svårlösligt. 
Koppar och zink är däremot relativt lättlösliga, se (figur 1). 
 
Bottenvattnet innehöll höga halter av koppar (se bilaga 2), vilket är ett tecken på 
miljöproblem, vilket måste åtgärdas. 
 
Enskilda avlopp har granskats av kommunerna och bidrar med en mindre del av föroreningar 
till sjön. Tillflödet från ett antal små bäckar räknas in i avrinningen från jordbruksmarken. 
Avrinningen från jordbruksmarken till Vallentunasjön är relativt liten. Den största delen av 
åkermarken ligger på andra sidan av vattendelaren mellan Vallentunasjön och Fysingen.  
 
Kloriniteten i svenska sjöar varierar normalt mellan 0,01 mM och 0,3 mM [12]. Jämför 
Mälaren I bilaga 1. I Ormstaån och dess grenar var kloridhalten mellan 1,2 mM och 1,5 mM, i 
Karbyån var kloridhalten mellan 1,1 mM och 2,2 mM. På norra och östra sidan av sjön var 
kloridhalten mellan 1,2 mM och 1,7 mM. I Hagbyån låg kloridhalten mellan 1,1 mM och 7,5 
mM. Kloriniteten i Vallentunasjön område visar mycket höga värden. Detta beror på 
saltningen av vägar under vintern.  
 
Ormstaån och dess grenar: 
 
Resultatet av mätningar och beräkningar av flödet i Ormstaån och dess grenar, redovisas i 
tabellerna 1 och 2. Det togs fem olika prover från Ormstaån. Den västra grenen från 
Molnbysjön mättes för sig, medan den norra grenen mättes tillsammans med den västra grenen 
från Ubbysjön, eftersom det var svårt att ta prov. EON bidrar med stora utsläpp av metaller till 
Ormstaån, men det är bottenslammet, som pumpas runt. Intaget ligger i mitten av sjön och 
utloppet går till Ormstaån. Man ser att mycket stora mängder metaller transporteras i 
Ormstaån.   
 
Man kan lägga märke till att det inte finns lika mycket metaller i den nedre delen av ån, just 
innan den rinner ut i sjön (nr 5) jämfört med de olika bidragen (nr 1 - nr 4). Detta beror på att 
en stor del av metallerna sedimenterar i Omstaån. En våtmark ska byggas vid Ormstaån. 
 
Karbyån och dess grenar: 
 
Från Karbyån togs sex olika prover, se tabellerna 3 och 4 för mätningar och beräkningarna av 
flöden. I Karbyån finns många förgreningar. En gren rinner genom Täby Kyrkby och ett stort 
industriområde söder om Kyrkbyn. Broby, mätstation 6, är den som ligger närmast sjön. Ett 
stort bidrag kommer från den södra grenen, där ett ridstall finns, men där kan även finnas 
andra okända källor. Koppar och zink har mycket höga koncentrationer på mätplatserna 14 
och 15, se tabell 3. Krom har relativt låga halter och är svårt att mäta. Det beror både på att 
krom är svårlösligt (det faller ut) och på att precisionen i ICP mätningarna för krom inte är så 
hög.  
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Norra och östra sidan av sjön: 
 
Vid Kvarnbadet finns ett dike och ett stort  dagvattenrör från Vallentuna centrum. Ett mindre 
flöde mättes vid Fittja gård som ligger nära sjön, ett stycke Täby kyrkby. Resultaten visade 
höga halter av koppar, krom och zink, se (tabellerna 5 och 6).  
 
Hagbyån, sträckan mellan Fällbro och Sköldnora: 
 
Hagbyån vid Fällbro representerar sjöns vattenkvalitet, eftersom sjöns utlopp börjar där. Alla 
svävande partiklar inkluderades i provet. De sedimenterade i provkärlen och skakades därför 
noga upp och löstes sedan med stark syra. Det som man kan konstatera från provresultatet är 
att metallhalterna är mycket höga, se tabellerna 7 och 8. Man kan även se i figur 2 (medusa) 
att krom är svårlösligt. Torslunda (mätstation 19) hade extremt höga koppar- och zinkhalter, 
men försumbara flöden (tabell 7). En relativt stor mängd koppar finns i Hagbyån vid Fällbro 
och samma mängd passerar vidare vid Sköldnora. Det är mycket anmärkningsvärt att alldeles 
före Kvarnsjön (provpunkt 20 i figur 24) är kopparmängden cirka 3 gånger så stor jämfört med 
mätpunkterna 7 och 9 i figur 24. Den största delen av kopparen sedimenteras i Kvarnsjön. 
Källan kan vara Alby gård eller Hagby deponi, vilka båda ligger nära Hagbyån. Även 
ledningsförmågan är högre strax före Kvarnsjön, och särskilt i bäcken från deponin. Den 
bäcken hade dock ett litet flöde. Transporten kan ju ske med grundvatten eller vid större regn. 
Man kan konstatera att en stor del av metallerna fälls ut i Kvarnsjön.  
 
.   
 
  



     
     
 
 
 

 27 (38) 
 

9 Slutsatser 

Vallentunasjön har mycket höga halter av koppar, vilket är ett tecken på allvarliga 
miljöproblem. Den sannolika källan är trafiken. Både Ormstaån och Karbyån ligger i områden 
med stark trafik.  
 
Hagbyån på raksträckan före Kvarnsjön tillförs stora mängder koppar. Källan är antingen 
Hagby deponi eller Alby gård. Källan bör undersökas närmare. Kvarnsjön fungerar som en 
källa för kopparen.   
 
Ormstaån och Karbyån transporterar stora mängder koppar.  Kopparkoncentrationer ligger 
mellan 60 µg/l  och 133 µg/l (den bör ligga mellan 3 µg/l och 45 µg/l). Även kloridhalterna i 
vattendragen och i sjön är höga: 1,1 mM – 7,45 mM. 
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Bilaga 1-Mätningar i Mälaren  

Första tabellen visar mätningar på temperaturen och koncentrationer i Mälaren från år 1996 
som jämförelse med Vallentunasjön. 
 

  
 

 

 

 

  

Mälaren Mätningar	temperaturer	och	koncentrationer

Plats	 Datum T	luft T	vatten Kond. pH Alkalinitet Klorinitet CODMn
oC oC mS/m mM mM mgO2/l

Norsborg 1996-01-26 8 8 18,2 7,6 0,74 0,31 5,7

Plats	 Datum Vatten Fosfor Fosfor Koppar Koppar Salt Salt Ptot
liter/s kg/vecka kg/år kg/vecka kg/år kg/vecka kg/år ug/l*

Strömmen 2016-04-01 40000
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Bottenslam Krom Koppar Zink

Enheten ug/gTs ug/gTs ug/gTs
Halten 11±5 22±2 96±11

Bilaga 2- Undersökning av bottenvatten och bottenslam  

Tabellen nedan visar undersökning av bottenvatten, som visar metallhalten, pH, 
ledningsförmågan, alkalinitet samt klorinitet. 
 

 
Tabellen visar resultatet från bottenslam. 
 

 
Det går även att räkna om till mikrogram per gram torrsubstans. Bottenslammet innehöll 4,6% 
torrsubstans (torkning vid 105oC) och 39,8% organisk material (upphettning till 800oC).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bottenvatten Krom Koppar Zink Kond. pH AlkalinitetKlorinitet

Enheten ppb ppb ppm mS/m mM mM
Halten 23±15 81±1 0,49±0,4 40±4 7,4 2,51±0,05 1,30±0,15

Bottenslam Krom Koppar Zink

Enheten ppb ppb ppm
Halten 0,5±0,2 1±0,1 4,4±0,5
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Bilaga 3-Beräkning av alkalinitet 

 
Alkaliniteten beräknades med hjälp av formeln:  
𝐶! ∗ 𝑉! = 𝐶! ∗ 𝑉!.  
 
V1=HCl [ml] 
C1=HCl [mM] 
V2=Vattenprov [ml] 
C2=söks (vätekarbonatkoncentration) [mM] 
 
Koncentrationen för vätekarbonat beräknade med hjälp av formeln:  𝐶! =

!!∗!!
!!

 
Vattenprov nummer 5,10 och 15 gjordes två gånger för att få säkrare värden. Det togs 20 ml 
från vattenprover. 
 

 

1 4,1 2,09

2 4,2 2,14

3 4,2 2,14

4 4,7 2,4

5 4,65 2,37

5* 4,55 2,32

6 5,6 2,85

7 4,75 2,42

8 5,25 2,68

9 5,35 2,73

10 6,6 3,37

10* 6,55 3,34

11 6,7 3,42
12 7,9 4,03
13 6,8 3,47
14 6,9 3,52
15 6,5 3,32

15* 6,4 3,27
16 6,9 3,52
17 4,65 2,37
18 9,25 4,72
19 7,25 3,7
20 5,01 3,55
21 8,9 4,54
22 15,35 7,84

Vattenprov nr
Titrerande 
volym HCl 

Beräknade 
[             ]



     
     
 
 
 

 33 (38) 
 

Bilaga 4-Beräkning av klorinitet  

 
Kloriniteten beräknades med hjälp av formeln:  
𝐶! ∗ 𝑉! = 𝐶! ∗ 𝑉!.  
 
V1=AgNO3 [ml] 
C1=AgNO3 [mM] 
V2=Vattenprov [ml] 
C2=söks (kloridkoncentration) [mM] 
 
Koncentrationen för kloriden beräknade med hjälp av formeln:  𝐶! =

!!∗!!
!!

 
Vattenprov nummer 5,10 och 15 gjordes två gånger för att få säkrare värden. Från 
provnummer 22 togs det 50 ml från vattenprovet, medan på de andra togs det 100 ml. 
 

 
 

1 1,21 1,21

2 1,45 1,45

3 1,22 1,22

4 1,45 1,45

5 1,35 1,35

5* 1,32 1,32

6 1,72 1,72

7 1,23 1,23

8 1,34 1,34

9 1,45 1,45

10 3,295 3,295

10* 3,15 3,15

11 1,72 1,72
12 1,23 1,23
13 1,55 1,55
14 1,74 1,74
15 1,83 1,83

15* 2,1 2,1
16 2,18 2,18
17 1,11 1,11
18 1,15 1,15
19 7,45 7,45
20 1,84 1,84
21 1,12 1,12
22 2,21 4,42

Vattenprov nr
Titrerande 
volym Ag

Beräknade 
[ Cl- ]
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Bilaga 5-Bedömning av alkaliniteten och vattnets pH enligt Naturvårdsverket, 
1999 (8) 

Första tabellen visar bedömning av vattnets pH enligt naturvårdsverket, 1999 och andra 
tabellen visar bedömning av alkaliniteten mmol/l. Tredje tabellen visar bedömning av 
metallhalten. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

Klass pH Benämning
1 >6,8 Nära	neutralt
2 6,5-6,8 Svagt	surt
3 6,2-6,5 Måttligt	surt
4 5,6-6,2 Surt
5 ≤5,6 Mycket	surt
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Bilaga 6- Resultat för temperaturer, konduktivitet, pH alkalinitet, klorinitet, 
flöden samt vattnets klarhet och färg. 

 
Resultatet för alkalinitet, klorinitet, flöde och metaller sammanställdes (se tabellerna nedan). 
Proverna hade olika färger och en fällning bildades inom en vecka då små partiklar 
aggregerade och sedimenterade. Provets klarhet bedömdes efter en vecka i en skala 1-10 där 1 
står för kristallklart och 10 för mycket grumlig men genomskinligt, se tabellerna nedan. 
 
Ormstaån 
 

 
Tabell 1 visar mätningar av temperatur och koncentrationer i Ormstaån. 
 
 

Tabell 2 visar beräkningar av flöden i Ormstaån. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plats	 Datum T	luft T	vatten Kond. pH AlkalinitetKlorinitet Cu Cr Zn
oC oC mS/m mM mM ug/l ug/l mg/l

1.Ormstaån,	V.	grenen 2016-06-20 20±0,5 14±0,5 30±3 7,7±0,2 2,09±0,05 1,21±0,15 133±2 15±3 3,8±0,4
2.*Ormstaån,	N.	grenen 2016-06-20 20±0,5 13±0,5 34±4 7,5±0,2 2,14±0,05 1,45±0,15 83±5 9±2 2,5±0,2
3.Ormstaån,till	damm	 2016-06-20 20±0,5 13±0,5 32±3 7,4±0,2 2,14±0,05 1,22±0,15 61±05 37±5 0,63±0,08
4.EON's	utflöde 2016-06-20 20±0,5 9±0,5 32±3 7,5±0,2 2,4±0,05 1,45±0,15 72±4 6±5 0,62±0,08
5.Ormstaån	vid	sjön 2016-06-20 20±0,5 14±0,5 34±4 7,6±0,2 2,37±0,05 1,35±0,15 73±2 5±5 0,54±0,08
*Norra	grenen+västra	grenen	

Plats	 Datum Flöde Koppar Koppar Krom Krom Zink Zink Vattnets Vattnets
liter/s kg/vecka kg/år kg/vecka kg/år kg/vecka kg/år klarhet färg

1.Ormstaån,	V.	grenen 2016-06-20 14±2 1,1±0,2 59±10 0,1±0,03 7±3 2±0,5 0,12±0,03 8 ofärgat
2.*Ormstaån,	N.grenen 2016-06-20 50±8 2,5±0,6 131±19 0,3±0,1 14±5 76±30 3,93±0,94 7 ofärgat
3.Ormstaån,till	damm	 2016-06-20 51±7 1,9±05 98±22 1,1±0,3 59±17 16±5 0,85±0,25 7 ofärgat
4.EON's	utflöde 2016-06-20 122±40 5,3±1,6 276±86 0,4±0,5 23±26 46±20 2,38±1,02 9 ofärgat
5.Ormstaån	vid	sjön 2016-06-20 119±40 5,3±1,7 273±90 0,4±0,5 19±25 39±18 2,02±0,91 9 ofärgat
*Norra	grenen	+västra	grenen
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Karbyån 
 

 
Tabell 3 visar mätningar av temperatur och koncentrationer i Karbyån.  

 

 
Tabell 4. Visar beräkningar av flöden i Karbyån. 
 

Norra och östra sidan av sjön 
 
 

 
Tabell 5. Visar mätningar av temperatur och koncentrationer i norra och östra sidan av sjön. 
 
 

Tabell 6. Visar beräkningar av flöden i norra och östra sidan av sjön. 

 
 
 
 
 
 

Plats	 Datum T	luft T	vatten Kond. pH AlkalinitetKlorinitet Cu Cr Zn
oC oC mS/m mM mM ug/l mg/l mg/l

13.	Täby	stn 2016-06-20 20±0,5 14±0,5 32±4 7,6±0,2 3,47±0,05 1,55±0,15 54±1 7±5 0,34±0,03
14.	Väg	vid	bensinstn 2016-06-20 20±0,5 16±0,5 46±5 7,4±0,2 3,52±0,05 1,74±0,15 76±4 5±5 0,32±0,02
15.	Karby	gård	lada 2016-06-20 20±0,5 15±0,5 49±5 7,4±0,2 3,32±0,05 1,83±0,15 81±2 8±5 0,31±0,03
16.	Karbyj	Norra	grenen 2016-06-23 20±0,5 18±0,5 53±5 7,6±0,2 3,52±0,05 2,18±0,15 60±3 5±5 0,23±0,02
18.	Valla,	V.	grenen 2016-06-23 20±0,5 15±0,5 49±5 7,4±0,2 4,72±0,05 1,15±0,15 58±3 6±5 0,34±0,05
17.Lövbrunna,	S.		grenen 2016-06-23 20±0,5 17±0,5 35±4 7,4±0,2 2,37±0,05 1,11±0,15 72±3 8±5 0,27±0,02
6.Broby 2016-06-20 20±0,5 14±0,5 36±4 7,6±0,5 2,85±0,05 1,72±0,15 73±3 6±5 0,42±0,04

Plats	 Datum Flöde Koppar Koppar Krom Krom Zink Zink Vattnets Vattnets
liter/s kg/vecka kg/år kg/vecka kg/år kg/vecka kg/år klarhet färg

13.	Täby	stn 42541 3±1 0,1±0,04 5±2 0,01±0,01 0,7±0,7 0,6±0,3 0,03±0,02 8 ofärgat
14.	Väg	vid	bensinstn 42541 1,42±0,10 74±26 0,09±0,09 4,9±4,9 6,0±0,3 0,31±0,03 5 brunt
15.	Karby	gård	lada 42541 31±1 1,52±0,19 79±10 0,15±0,10 7,8±5,1 5,8±0,6 0,30±0,03 6 brunt
16.	Karbyj	Norra	grenen 42544 7±1 0,25±0,05 13±2 0,02±0,03 1,1±1,2 1,0±0,3 0,05±0,02 7 brunt
18.	Valla,	V.	grenen 42544 3±1 0,11±0,05 5±2 0,01±0,01 0,6±0,6 0,6±0,3 0,03±0,02 10 ofärgat
17.Lövbrunna,	S.		grenen 42544 18±7 0,88±0,39 46±20 0,09±0,09 4,5±4,5 2,9±1,3 0,15±0,07 10 ofärgat
6.Broby 42541 117±25 5,17±1,30 269±67 0,42±0,42 22,1±22,1 29,7±9,0 1,55±0,48 7 brunt

Plats	 Datum T	luft T	vatten Kond. pH AlkalinitetKlorinitet Cu Cr Zn
oC oC mS/m mM mM ug/l ug/l mg/l

10.	Kvarnbadet	Dike,	V	 2016-06-23 20±0,5 15±0,5 62±7 7,3±0,2 3,37 3,05 90±5 17±5 0,58±0,04
11.	Kvarnbadet	Rör	N 2016-06-23 20±0,5 11±0,5 49±5 7,5±0,2 3,42 1,72 87±3 10±5 0,44±0,04
12.	Fittja	gård 2016-06-23 20±0,5 15±0,5 49+.5 7,6±0,2 4,03 1,23 79±2 19±5 0,50±0,05

Plats	 Datum Flöde Koppar Koppar Krom Krom Zink Zink Vattnet Vattnets
liter/s kg/vecka kg/år kg/vecka kg/år kg/vecka kg/år klarhet färg

10.	Kvarnbadet	Dike,	V	 2016-06-23 3±2 0,16±12 8±6 0,03±0,03 2±2 1,1±0,8 55±40 5 brunt
11.	Kvarnbadet	Rör	N 2016-06-23 10±4 0,53±0,24 27±12 0,06±0,06 3±3 2,7±1,3 138±66 10 ofärgat
12.	Fittja	gård 2016-06-23 2±1 0,10±0,05 5±3 0,02±0,02 1±1 0,6±0,3 31±19 8 ofärgat
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Hagbyån 
 

 
Tabell 7. Visar mätningar av temperatur och koncentrationer i Hagbyån. 
 
 

 
Tabell 8. Visar beräkningar av flöden i Hagbyån. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plats	 Datum T	luft T	vatten Kond. pH AlkalinitetKlorinitet Cu Cr Zn
oC oC mS/m mM mM ug/l ug/l mg/l

7.	Hagbyån	vid	Fällbro 2016-06-20 20±0,5 17±0,5 30±3 7,6±0,2 2,42 1,23 49±4 5±5 0,36±0,04
8.Kvarnsjön 2016-06-20 20±0,5 20±0,5 44±5 7,4±0,2 2,68 1,34 71±2 8±5 0,44±0,03
9.	H:	ån	vid	Sköldnora 2016-06-20 20±0,5 19±0,5 44±5 7,3-0,2 2,73 1,45 67±3 5±5 0,44±0,04
19.	Torslundadiket	1 2016-06-23 20±0,5 21±0,5 55±6 7,5±0,2 3,70 7,45 156±2 8±5 1,54±0,12
20.H:ån	före	Kvarnsjön 2016-06-26 18±0,5 20±0,5 40±4 7,3±0,2 2,55 1,84 74±2 11±5 0,52±0,04
21.	Torslundadiket	2 2016-06-26 18±0,5 20±0,5 62±7 7,7±0.2 4,54 1,12 64±3 23±5 0,27±0,03
22.	Bäck	fr	V.	S.	Deponi 2016-06-26 18±0,5 18±0,5 120±12 7,3±0,2 7,84 4,42 83±2 7±5 0,79±0,02

Plats	 Datum Flöde Koppar Koppar Krom Krom Zink Zink Vattnets Vattnets
liter/s kg/vecka kg/år kg/vecka kg/år kg/vecka ton/år klarhet färg

7.	Hagbyån	vid	Fällbro 2016-06-20 229±40 6,8±1,9 353±99 0,7±0,9 36±43 50±14 2,59±0,73 7 ofärgat
8.Kvarnsjön 2016-06-20 7 ofärgat
9.	H:	ån	vid	Sköldnora 2016-06-20 183±40 7,4±1,9 386±97 0,9±0,6 46±29 49±14 2,53±0,73 7 ofärgat
19.	Torslundadiket	1 2016-06-23 7 brunt
20.H:ån	före	Kvarnsjön 2016-06-26 280±70 26,4±9,8 1373±508 0,5±0,4 27±19 88±29 4,58±1,51 8 brunt
21.	Torslundadiket	2 2016-06-26 2±1 0,08±0,03 4±1 0,0±0,0 1±1 0±1 0,02±0,01 10 ofärgat
22.	Bäck	fr	V.	S.	Deponi 2016-06-26 10 brunt
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Bilaga 7-Planering 

Källorna till föroreningar i Vallentunasjön ( Olle Wahlberg oktober 2016) 
Ett projekt inom ramen för Vallentunasjöns restaurering, som bedrivs av Vallentuna och Täby 
kommuner med Björn Tengelin från Norconsult, som projektledare. Två delprojekt inom 
ramen för detta arbete är Mriana Bitars examensarbete och Tara Shohanis examensarbete, 
vilka genomförts under sommaren 2016 med handledaren Olle Wahlberg KTH (Kungliga 
Tekniska Högskolan och VFOF (Vallentunasjöns Fiskevårds-Områdes-Förening) 
 
Planeringen av två examensarbeten: 
Planeringen har skett av Olle Wahlberg, handledare och Sören Edfjäll, miljöhandläggare i 
Täby kommun.  
Mriana Bitar undersöker metallernas ursprung och Tara Shohani undersöker näringsämnenas 
ursprung. De gör tillsammans med handledaren ett fältarbete i två dagar i juni 2016. På 23 
olika ställen i och runt Vallentunasjön görs mätningar och provtagningar. Inom en vecka görs 
analyser i ett laboratorium på KTH. Totalt görs 230 analyser och mätningar. Dessutom görs ett 
antal dubbelprover för att säkerställa noggrannheten. Detta gjorde studenterna, som ett 
samarbete, under Olle Wahlbergs ledning.  
Utvärderingen och rapporteringen, liksom den inledande litteraturundersökningen, görs av 
varje student var för sig. Handledaren var ett stöd vid förberedelserna till den muntliga 
rapporteringen. För fakta och bedömningar i de skriftliga rapporterna ansvarar varje student 
helt själv. De utförda mätningarna refererar till en tidpunkt (datum för fältexkursionen).  
Uppmätta materialtransporter är korrekta för den dag de mäts (inom angivna felgränser). 
Transporterna av massan material per vecka uppskattas (kg/vecka). För att kunna göra en 
rimlig bedömning av påverkan av föroreningar på sjön, uppskattas även materialtransporten 
för ett år. Detta är en osäker extrapolation, men det ger en uppfattning av belastningen av sjön 
på årsbasis. Detta kan göras flera gånger på ett år för att öka säkerheten, vilket gjorts för 2015, 
men inte kan göras för år 2016.  
En annan avgränsning är att endast metallerna koppar, krom och zink studeras. Koppar kan 
mätas med hög precision och ger en uppfattning av trafikens påverkan (koppar finns i bilarnas 
bromsskivor).  Näringsämnena representeras här av fosfor, och kan mätas med hög precision. 
Detta ger information om näringsämnenas påverkan på sjön. Kalcium har höga värden i 
avrinningen från jordbruksmark. Genom saltningen av vägar på vintern kommer mycket 
kloridjoner (som mäts) och natriumjoner (som uppskattas genom mätning av konduktiviteten). 
Orsaken till begränsningarna är dels tillgång av tid och dels kostnaderna,  
framför allt för ICP-OES analyserna (uppskattas till ca 20 000 kr). [3] 


