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Sammanfattning
Rönningesjön är en sprickdalssjö, som påverkas av lerslätter runt sjön. pH ligger mellan 7,1
och 7,7. Sjön är starkt eutrofierad. Den påverkas också av vägarna runt omkring. Det
tillrinnande vattnet innehåller mycket salt från kringliggande vägar. Från bilarna kommer
också metaller. I detta projekt mätas koppar, krom och bly. Den större delen av metallerna
kommer med dagvattnet till Löttingelunds våtmark och följer sedan med vattnet genom sjön
och ut i Hägernäsviken, som är en del av Östersjön. De sedimenterar delvis i sjön.
Koncentrationerna av metallerna är alldeles för höga i vattnet. Metaller finns också lagrade i
sedimenten. Sedimenteringsdammar bör anläggas för dagvattnet för att avlägsna de partikelbundna metallerna.
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Abstract
Lake Rönningesjön lies in a geological fault (a crack) and it is affected by the clay in the
surrounding fields. The pH-values lie within the interval 7.1–7.7. The lake is also impacted by
the roads around the lake. The incoming water contains large amounts of road salt. From the
cars also large amounts of metal ions are transported by the incoming storm water. In this
project copper, chromium and lead are measured. Most of the metals in the lake pass
through the wetland at Löttingelund in one end of the lake and flows through the lake to the
outlet, which delivers the metal ions into Hägernäsviken, which is a part of the Baltic Sea.
However, a part of the metal ions are precipitated in the lake. The concentrations of metal
ions in the lake water are too high. Metal ions are also stored in the sediments. Special dams
should be constructed to remove particle bound metals from the storm water, by
sedimentation.
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1. Inledning
Rönningesjön är en naturligt näringsrik slättsjö och den ligger i Täby kommun inte långt från
Täby centrum nära Gribbylunds villasamhälle, ca 20 km norr om Stockholm. Vid sjön finns
vägar och bebyggelse. Det finns en stor hästgård i området. Två badplatser finns i sjön. Öster
om sjön finns naturreservatet Rönninge by och Skavlöten. Rönningesjön bedöms som mycket
näringsrik och detta gör att sjön inte uppnår god ekologisk status [1]. Sjön är påverkad av
tungmetaller. De följer med dagvattnet, som rinner ut i sjön från omgivande samhällen.
Metallerna kan komma från industrier, trafik och jordbruk. Överskottet av näringsämnen kan
orsaka algblomningar, som kan leda till syrebrist i sjöbotten och medför då svårigheter för
växter och djur att överleva [2]. Målet god status för alla vattenförekomster i Sverige skulle
uppnås senast 2015. Åtgärder för övergödningsproblemen i Rönningesjön och genomförande
av åtgärder kommer att ta längre tid. Därför har Täby kommun fått en tidsfrist till 2021 [1].
1.1.

Målbeskrivning

Målet med detta examensarbete är att bestämma sjöns miljötillstånd 2018 och att mäta
transporten av metaller genom sjön, samt att föreslå åtgärder för att förbättra sjöns miljö.

1.2.

Avgränsningar

Projektet begränsades på grund av tid och kostnader. Detta avser mätningar för att kartlägga
problemen. Arbetet avgränsades till mätningar av pH, ledningsförmåga, temperatur, CODMn ,
metallerna koppar, krom och bly i tillflöden, i utloppet samt i sjön.
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2. Bakgrund
Rönningesjön är en sprickdalssjö, som ligger i Täby kommun. Sjön har ytan 0,62 k𝑚2 och ett
största djup 4.7 m. Vid sjön finns flera bryggor och badplatser. Cirka hälften av sjöns
omgivning består av bebyggelse. Runt sjön finns även skog och åkermark. Friluftsområdet
Skavlöten och Rönninge by ligger öster om sjön [1].
Genom det internationella klassificeringssystemet, som använts till att bedöma
miljökvaliteter i sjöar och vattendrag i Europa, har Rönningesjöns vattenkvalitet klassats till
måttlig ekologisk status. Sjön är mycket näringsrik, vilket gör att den inte uppnår den god
ekologiska status. Sjön har tidigare bedömts som naturligt näringsrik, men näringsämnenas
nivåer idag är betydligt högre än de naturliga. Täby kommun har vidtagit åtgärder för att
minska fosforbelastningen i sjön sedan 1980 genom att rena dagvattnet med kemisk fällning.
År 2013 testades istället en biologisk reningsmetod för sjön och det gamla reningsverket
lades ner. Kommunen har bytt ut skärmbassängerna, som var slitna mot nya. Idag finns 28
flytande våtmarksöar, som består av återvunna PET-flaskor. Denna reningsteknik användes
första gången i Sverige 2013 och beräknas öka reningseffekten med 30 procent [1].

2.1.

Försurning

Utsläpp av svaveldioxider samt kväveoxider, som oxideras och omvandlas till svavelsyra och
salpetersyra sker vid förbränning. Syrorna löser sig i regnvattnet som blir försurat och
transporteras sedan till sjöarna. Försurningen av sjöarna leder till att fisk och växter kan
påverkas [3]. Rönningesjön uppvisade tidigare år neutrala till svagt basiskt pH och ett
välbuffrat vatten med mycket god förmåga att stå emot försurning [4]. Kväveöverskottet
bidrar till övergödningen.

2.2.

Metaller

Metallerna är grundämnen, som finns i mark och vatten. Metallerna är livsviktiga för
människor, djur och växter i bestämda mängder. För stora mängder kan vara skadliga och
leda till sjukdomar. Metallerna kan inte brytas ned. De kan läcka ut från marken till sjöarna,
särskilt vid försurning [5] [6]. Vissa metaller är livsnödvändiga för levande organismer i små
halter som t.ex. zink, koppar och krom. Andra metaller kan vara skadliga redan vid låga halter
t.ex. bly, kvicksilver, arsenik och kadmium [6]. Vägar och trafik sprider metaller till naturen.
För att begränsa metallernas skadeverkning finns rekommenderade gränsvärden (se tabell 1).
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Metaller
Cu1
Zn
Cd
Pb
Cr
Ni
As

Risk för effekter i känsliga
vatten (µg/l)
>3
> 20
> 0,1
>1
>5
> 15
>5

Naturlig halt i opåverkade
vatten (µg/l)
<1
<3
< 0,005
< 0,005
< 0,2
< 0,5
< 0,2

Tabell 1: Visar gränsvärden för metaller i känsliga och naturliga vatten [6].

2.2.1. Koppar
Låga halter av koppar är livsnödvändiga för levande organismer. Koppar är ett metalliskt
grundämne och den har bra ledningsförmåga för elektricitet och värme. Utsläpp av koppar
kommer från industrier, vägar och bebyggelse. De största utsläppen av koppar kommer från
trafiken. Koppar sprids till miljön när bilen bromsas, eftersom bilbromsarna är belagda med
koppar. Kopparhalterna under senare delen av 2000-talet har minskat i sjöar och vattendrag,
eftersom industrier använder effektivare reningsmetoder. Riskerna för att metaller påverkar
organismer är störst i mjuka, näringsfattiga vatten, dvs i humusrika vatten och i vatten med
lågt pH [5]. Koppar från koppartak ock elektriska ledningar kan också påverka miljön, men de
har en mindre påverkning på Rönningesjön.

2.2.2. Krom
Krom är ett grundämne. Det används främst för att minska korrosionen på järn [5]. Det
används också vid impregnering av trä och för att garva läder för att göra lädret mjukare [7].
Krom är ett nödvändigt näringsämne för människor och djur men det är giftigt vid höga halter
[5].

2.2.3. Bly
Bly är en tungmetall. Den är giftig för levande organismer redan vid låga halter. Den skadar
nervsystemet hos människor och djur. Metallen sprids till naturen från industrier och avfall.
Vissa elektriska och elektroniska produkter innehåller bly (t.ex. glödlampor och batterier).
Ammunition och blysänken för fiske är andra källor för blyspridningen. Jakt med blyhagel i
våtmarker och över öppet vatten är förbjudet. Användningen av bly har minskat sedan 19901

Värdena gäller och mindre vattendrag. För större vattendrag är ofta bakgrundhalterna är högre.
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talet vilket man ser genom en minskning av blyhalter i dagvatten och t.ex. i strömming från
Östersjön [5].

2.3.

Konstgjorda våtmarksöar

Täby kommun var först i Sverige med att prova konstgjorda flytande våtmarker i sjöar
(Rönningesjön) för att rena dagvattnen, som rinner till sjön [8]. Dagvattnet tar med sig
föroreningar från vägar och bebyggelse till sjön. Våtmarkerna är gjorda av återvunnen plast
och på dessa planteras våtmarksväxter. Reningen sker biologiskt genom att växterna tar upp
fosfor och kväve, som finns löst i vattnet. I våtmarkerna finns också mikroorganismer och
små djur som konsumerar näringsämnen för att kunna överleva [9,10,11].

Figur 1: En flytande våtmark [12].
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3. Beskrivningen av området
Rönningesjön ligger vid Gribbylunds och Löttingelunds villaområden. Skavlötens
friluftsområde ligger öster om sjön. Två badplatser finns i sjön (se figur 2, punkt 5 och 9). En
flytande våtmark ligger i den norra änden av sjön och utloppet till Hägernäsviken ligger i sjöns
södra ände.
Proverna togs i inlopp, i utlopp och i sjön (se figur och tabell 2).

Figur 2: Visar provtagnings punkterna.
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Prov

Plats

Koordinater RT90
Norr

Öster

1

Bäck vid Rönninge by

6594885,962

1631396,566

2

Utlopp till Hägernäsviken

6594405,594

1631788,496

3

Dagvattenrör vid Kjula udde

6594749,727

1630715,025

4

Kjula udde, Prov i sjön

6594792,2

1630797,771

5

Skavlöten, Prov i sjön

6596374,917

1630504,958

6

Flöde i flytande våtmark

6596847,022

1630139,41

7

Bäck vid Löttingelund

6597122,422

1630171,638

8

Johanneskällan

6596081,66

1630078,162

9

Ängsholmen, Prov i sjön

6595557,939

1630259,756

10

Bäck söder om Ängsholmen

6595184,289

1630121,641

11

Skavlöten, bottenprov

6596336,273

1630271,139

12

Ängsholmen, bottenprov

6595416,53

1630389,205

Tabell 2: visar Plats på provtagningspunkterna och GIS koordinaterna.
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4. Experiment
En fältundersökning utfördes under två dagar. Proverna togs och förvarades i PET- flaskor. De
parametrar, som mättes vid fältundersökningen var pH, ledningsförmåga, temperatur och
flöde. Proverna analyserades i ett laboratorium på Institution för kemi, KTH. Arbetet på
laboratoriet tog tre dagar. Då undersöktes alkalinitet, klorinitet, CODMn , klarhet, färg, lukt,
sediment. Koncentrationen av koppar, krom och bly mättes med en ICP spektrometer.
Se bilaga 5 för detaljer om klarhet, färg och lukt.

4.1.

Provtagning

Provtagningen skedde under två dagar. Datum för den första dagen var 16–04–2018.
Proverna togs på tio olika platser (se figur och tabell 2). I fält bestämdes pH med pH-elektrod,
ledningsförmågan med konduktivitetsmätare och temperaturen med digital termometer.
Flödet i inlopp och utlopp bestämdes genom att mäta längden, bredden och djupet för en
strömsekvens. Sedan mättes vattnets hastighet med en flottör (spot-log-metoden). Ett flertal
mätningar gjordes och medelvärdet beräknades. Felet uppskattades ur spridningen av
mätvärdena. Flödet för vattnet i dagvattenröret i Kjula Udde samt för Johanneskällan
bestämdes genom att mäta tiden det togs att fylla i ett enlitersmått. Metoden upprepades
och tidsmedelvärde beräknades. Datum för den andra dagen var 15-05-2018. Två ställen
valdes (Skavlöten och Ängsholmen) för provtagningen. Med hjälp av en båt togs två
sedimentprover med en Ruttnerhämtare. Djupprofiler bestämdes genom att mäta
ledningsförmågan och temperaturen för varje halv meter från ytan till sjönsbotten. På
laboratoriet undersöktes sedimentet och förbereddes alla prover för ICP-analys. Med hjälp av
ICP bestämdes koncentrationerna av bly, krom och koppar.
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4.1.1. Provtagnings punkterna
Prov togs i tillflödet, inloppet och i sjön. GIS koordinaterna ges i tabell 2.
Figur 3 till 12 beskriver provtagningspunkterna.

Figur 3: Bäck vid Rönninge by (punkt 1).
Vattnet var lerigt och platsen var
skräpig.

Figur 5: Dagvattenrör vid kjula udde
(punkt 3). Vattnet var mycket klart.

Figur 4: Utlopp till Hägernäsviken
(punkt 2). Vattnet var klart och rann
genom ett alkärr.

Figur 6: Kjula udde (punkt 4). Provet
togs i sjön och det fanns fortfarande
is i sjön vid bryggan.
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Figur 7: Skavlöten (punkt 5). Provet
togs i sjön. Kanadagäss förorenade
stranden.

Figur 8: Flöde i den flytande
våtmarken (punkt 6). vattnet var
grått och luktade inget.

Figur 9: Bäck vid Löttingelund
(punkt 7). Vattnet innehöll lera. I
närheten ligger Löttingelunds villa
samhälle och en hästgård.

Figur 10: Johanneskällan (punkt 8).
Vattnet var klart. Utloppet var ett
hål i en sten!
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Figur 11: Ängsholmen. Provet togs i
sjön (punkt 9). Vattnet var klar. Två
knölsvanar gick omkring på stranden.

4.2.

Figur 12: Bäck söder om Ängsholmen
(punkt 10). Inlopp från ett villaområde
nära Ängsholmsbadet.

Mätmetoder

Mätningarna utfördes i ett laboratorium på Institution för kemi, KTH. De parametrar som
mättes var alkalinitet, klorinitet, CODMn och koncentrationen av koppar, krom samt bly.

4.2.1. Alkalinitet
Alkaliniteten i en vattenlösning är ett mått på halten buffrande ämne (dvs ett ämne som kan
neutralisera syror). Alkalinitet är ett mått på markens och vattnets förmåga att motverka
försurning [13]. Rönningesjöns alkaliniter mättes genom att titrera proverna med 10,44 mM
saltsyra. 10,00 ml av varje prov togs och tillsattes en E-kolv. I E-kolven droppades två droppar
indikator (indikatorn var en blandning av metylrött och bromkresolgrönt). Sedan titrerades
lösningen med saltsyra tills färgen ändrades från grönt till grårött.
𝐻 + + 𝐻𝐶𝑂3− → 𝐻2 𝑂 + 𝐶𝑂2
Alkaliniteter beräknades med hjälp av formeln nedan
𝐶1 ∙ 𝑉1 = 𝐶2 ∙ 𝑉2
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𝐶1 = 10,44 𝑚𝑀 𝐻𝐶𝑙
𝑉1 = 𝐻𝐶𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑖 𝑚𝑙, 𝑠𝑜𝑚 𝑚ä𝑡𝑠 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
𝐶2 = 𝐻𝐶𝑂3− 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑚𝑀 𝑠𝑜𝑚 𝑠ö𝑘𝑠
𝑉2 = 10,00 𝑚𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣
För detaljer (se bilaga 2).

4.2.2. Klorinitet
Kloridhalten i Rönningesjön mättes genom att titrera alla prover med en silvernitratlösning.
100,0 ml prov tillsattes en E-kolv och två droppar av Mohrs indikator (kaliumkromat) tillsattes
i E-kolven, lösningen blev gul. Sedan titrerades proverna med 100,0 mM silvernitrat tills
färgen blev röd på grund av en utfällning av 𝐴𝑔2 𝐶𝑟𝑂4 (𝑠). Volymen mättes, och
kloridkoncentrationen beräknades.
𝐴𝑔+ + 𝐶𝑙 − → 𝐴𝑔𝐶𝑙 (𝑠)
2𝐴𝑔+ + 𝐶𝑟𝑂42− → 𝐴𝑔2 𝐶𝑟𝑂4 (𝑠)
Klorinitet beräknades med hjälp av formeln nedan
𝐶1 ∙ 𝑉1 = 𝐶2 ∙ 𝑉2
𝐶1 = 100 𝑚𝑀 𝐴𝑔𝑁𝑂3 𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑉1 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝐴𝑔𝑁𝑂3 𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑚𝑙
𝐶2 = 𝐶𝑙 − 𝑘𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑚𝑀 𝑠𝑜𝑚 𝑠ö𝑘𝑠
𝑉2 = 100,0 𝑚𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣
Se bilaga 3 för detaljer i beräkningarna.

4.2.3. Konduktivitet
Konduktivitet (ledningsförmåga) är ett mått på mängden salt i vattnet. Ledningsförmågans
enhet är milliSiemens per meter. Värden under 80 mS/m är normalt för dricksvatten men
värden över 250 mS/m finns risk för smakförändring [14]. Mälaren är en ren sjön, som är
källan till Stockholms dricksvatten. I Mälaren är kloridhalten 0,3 mM [15].

4.2.4. Sedimentprov
Sediment är slam i en vattenförekomst. Det består av en blandning av organiskt material,
samt oorganiskt material t.ex. lera och mineraler. Sedimentet kan innehålla föroreningar som
frigörs vid förändring av vattenmiljön, vilket som risken att organismer påverkas. Metallerna
17

binds till organiska partiklar, som sedimenterar i sjön. Vanliga föroreningar, som brukar
finnas i sedimentet, är tungmetaller, bekämpningsmedel och oljeföroreningar [16].
Rönningesjöns lätt rörliga sediment undersöktes genom att två bottenprover togs med hjälp
av en Ruttnerhämtare. Två platser valdes för provtagningen (Skavlöten och Ängsholmen). Det
ytliga Slammet och bottenvatten separerades med hjälp av sedimentering (se figur 13).
Metallkoncentrationen i sedimentprover bestämdes med ICP.

Figur 13:Visar separation av slam och
bottenvatten genom sedimentering .

4.2.5. 𝐂𝐎𝐃𝐌𝐧
COD (kemisk syreförbrukning) är en mått på mängden syre, som förbrukas för att bryta ner
det organiska materialet i vattnet. Det organiska materialet kan ge färg, lukt, smak och gynna
bakterietillväxt. Sjön bedöms som förorenad för värden över 8,0 mgO2 /l [14].
Se bilaga 4 för CODMn beräkning.
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4.2.6. ICP-analys för bestämning av koncentrationerna av koppar, krom
och bly
Koncentrationerna av koppar, krom och bly i vatten och sediment i Rönningesjön bestämdes
med hjälp av ICP-OES spektrometer (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission
Spectrometry) (se figur 14). Proverna förbereddes genom kokning i starkt syra (uppslutning)
(se bilaga 6) och värmdes till 8000 °C i ett argonplasma. I argonplasmat exciteras
grundämnen. Genom spektrum identifieras ämnena. Intensiteterna används för att
bestämma koncentrationerna [15].

Figur 13 visar ICP-OES apparat.
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5. Resultat
Resultat från fältmätningar och analyser på laboratorium redovisas i tabellerna nedan.
Mätfelet uppskattades på olika sätt (se kapitel 6, uppskattning av mätfel).

5.1.

Fältmätningar

Mätningarna utfördes den 16-04-2018. Lufttemperatur var 6,0 ± 0,5 °C. De parametrar som
mättes var vattentemperatur, pH, vattenflöde och ledningsförmåga (se tabell 3).

Prov

Plats

1

Bäck vid
Rönninge by
Utlopp till
Hägernäsviken
Dagvattenrör vid
Kjula udde
Kjula udde
Prov i sjön
Skavlöten
Prov i sjön
Flöde i flytande
våtmark
Bäck vid
Löttingelund
Johanneskällan

2
3
4
5
6
7
8

Vattentemperatur
°C
6,5 ± 0,5

pH
7,1 ± 0,2

Flöde
l/s
1,9 ± 0,3

Ledningsförmåga
mS/m
43 ± 5

5,8 ± 0,5

7,4 ± 0,2

182 ± 32

49 ± 5

5,8 ± 0,5

7,5 ± 0,2

0,4 ± 0,2

63 ± 7

3,8 ± 0,5

7,7 ± 0,2

_

27 ± 3

7,8 ± 0,5

7,1 ± 0,2

_

41 ± 4

6,6 ± 0,5

7,0 ± 0,2

10 ± 2

50 ± 5

8,3 ± 0,5

7,1 ± 0,2

15 ± 3

46 ± 5

6,8 ± 0,5

6,8 ± 0,2 0,07 ± 0,02

Ängsholmen
9,4 ± 0,5
7,4 ± 0,2
Prov i sjön
10
Bäck söder om
5,3 ± 0,5
7,4 ± 0,2
Ängsholmen
Tabell 3: Visar värdena som mättes vid fältmätningar
9

60 ± 6

_

37 ± 4

17 ± 3

91 ± 10

20

5.2.

Laboratoriemätningar

I laboratoriet mättes alkalinitet, klorinitet, COD och metallkoncentrationer (koppar-, kromoch blykoncentrationer) för vattenprov, bottenprov och sedimentprov (se tabell 4,5,6 och 7).

5.2.1. Uppmäta koncentrationer i sjön
Prov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plats

Alkanitet [mM]

Klorinitet [mM] 𝑪𝑶𝑫𝑴𝒏 [𝒎𝒈𝑶𝟐 ⁄𝒍]

Bäck vid Rönninge by
3,50 ± 0,05
1,10 ± 0,05
Utlopp till Hägernäsviken
2,50 ± 0,05
1,85 ± 0,05
Dagvattenrör vid Kjula udde
3,55 ± 0,05
1,55 ± 0,05
Kjula udde, Prov i sjön
1,15 ± 0,05
1,10 ± 0,05
Skavlöten, Prov i sjön
2,05 ± 0,05
1,80 ± 0,05
Flöde i flytande våtmark
1,60 ± 0,05
1,80 ± 0,05
Bäck vid Löttingelund
1,30 ± 0,05
2,20 ± 0,05
Johanneskällan
3,30 ± 0,05
1,50 ± 0,05
Ängsholmen, Prov i sjön
1,65 ± 0,05
1,50 ± 0,05
Bäck söder om Ängsholmen
3,45 ± 0,05
4,10 ± 0,05
Tabell 4: Visar resultatet från mätningarna på laboratoriet

Kopparkoncentration Kromkoncentration
[µg/l]
[µg/l]
Bäck vid Rönninge by
37 ± 7
8±4
Utlopp till Hägernäsviken
6,5 ± 0,8
3,5 ± 1,2
Dagvattenrör vid Kjula udde
11 ± 8
4,2 ± 2,3
Kjula udde, Prov i sjön
5,4 ± 1,0
3,3 ± 2,7
Skavlöten, Prov i sjön
7,7 ± 3,1
3,9 ± 1,2
Flöde i flytande våtmark
13,5 ± 8,5
12,3 ± 6,2
Bäck vid Löttingelund
7,3 ± 5,8
8,1 ± 3,5
Johanneskällan
10,4 ± 2,7
11,6 ± 3,9
Ängsholmen, Prov i sjön
5,4 ± 2,7
3,1 ± 2,3
Bäck söder om Ängsholmen
10,0 ± 0,8
11,2 ± 2,5
Tabell 5: Visar koncentrationen av koppar, krom och bly från ICP-analysen.

Plats

7,4 ± 1,3
9,1 ± 1,5
3,0 ± 0,5
2,6 ± 0,4
3,0 ± 0,5
6,9 ± 1,2
6,9 ± 1,2
2,6 ± 0,4
3,9 ± 0,7
8,7 ± 1,5

Blykoncentration
[µg/l]
8±4
6,2 ± 4,2
1,9 ± 1,2
8±4
1,5 ± 0,4
11,2 ± 3,5
2,3 ± 1,2
3,1 ± 1,5
0±1
2,7 ± 1,5

21

5.2.2. Transporter av vatten, metaller och salt genom Rönningesjön
Prov

Plats

Vattenflöde
[l/s]

1

Bäck vid
Rönninge by
Utlopp till
Hägernäsviken
Dagvattenrör
vid Kjula udde
Kjula udde, Prov
i sjön
Skavlöten, Prov
i sjön
Flöde i flytande
våtmark
Bäck vid
Löttingelund
Johanneskällan

1,9 ± 0,30

2,2 ± 0,8

182 ± 32

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kopparflöde Kromflöde
[kg/år]
[kg/år]

Blyflöde
[kg/år]

Saltflöde (NaCL)
[ton/år]

0,12 ± 0,06

0,12 ± 0,06

3,8 ± 0,6

37 ± 11

20 ± 6

36 ± 24

620 ± 109

0,4 ± 0,2

0,2 ± 0,2

0,05 ± 0,03

0,02 ± 0,01

1,1 ± 0.6

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

10 ± 2

4,3 ± 2,7

3,9 ± 1,9

3,6 ± 1,1

33 ± 7

15 ± 3

3,4 ± 2,7

3,9 ± 1,5

1,1 ± 0,5

61 ± 18

0,07 ± 0.02

0,02 ± 0,01

0,02 ± 0,01

0,01 ± 0,01

0,19 ± 0,06

Ängsholmen,
_
_
_
_
Prov i sjön
Bäck söder om
17 ± 3
5,4 ± 1,0
6,0 ± 1,3
1,4 ± 0,6
Ängsholmen
Tabell 6: Visar transport av koppar, krom och bly in i och ut ur Rönningesjön.

_
128 ± 23

5.2.3. Koncentrationen och mängden metaller i Rönningesjöns sediment
Slamprov togs i Skavlöten och Ängsholmen. Ett medelvärde beräknades av
koncentrationerna på de två mätplatserna. Sedimentets tjocklek mätes till 2,9 ± 0,3 cm. Den
var lika på båda platserna inom felgränserna. Mängden av metall beräknades genom att
multiplicera sediments volym med koncentrationen.

Koppar

Krom

Bly

1,7 ± 0,3 mg/l
1,1 ± 0,3 mg/l
2,2±0,3 mg/l
30 ± 12 kg
20 ± 8 kg
39 ± 13 kg
Tabell 7: Visar koncentrationerna och mängderna metaller lagrad i Rönningesjöns sediment.

Koncentration av metall i sediment
Mängd av metall i sediment
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5.3.

Djupprofiler

Djupprofiler mättes på två olika ställen i Rönningesjön, Skavlöten och Ängsholmen.
Vattentemperatur och ledningsförmåga mättes som en funktion av djupet (se bilaga 1).

5.3.1. Djupprofiler för Rönningesjön vid Skavlöten
Vattnet är skiktat i två delar. Språngskiktet ligger på - 2,5 meter. Sjön är 4,5 meter djup.
Vägsaltningen påverkar ledningsförmågan. Figur 15 visar att i epilimnion (det övre skiktet)
blir vattnet varmare och saltare vid ytan. I hypolimnion (det nedre skiktet) blir vattnet
varmare och mindre salt närmare botten.

Figur 15: Djupprofiler vid Skavlöten.

23

5.3.2. Djupprofiler för Rönningesjön vid Ängsholmen
Vattnet är skiktat i tre delar vid Ängsholmen. Sjön är 4,7 meter djup. Epilimnion går ner till 2,5 m (se figur 16). Ledningsförmågan I ytvattnet visar att en vattenström passerar
Ängsholmen, strömmens centrum ligger på 1,5 meters djup. Strömmen innehåller saltare
vatten än det omgivande ytvattnet. Här passerar dagvattnet genom Rönningesjön från
Löttingelund till utloppet mot Hägernäsviken. Vattnet under -3,7 m är salt och kalt.

Figur 16: Djupprofiler vid Ängsholmen.

24

6. Uppskattning av mätfel
Mätfelet uppskattades på olika sätt för varje parameter. Felet för alkalinitet och klorinitet
uppskattades till en droppe (0,05 ml) från byretten. Flödets fel uppskattades genom att
mätningarna upprepades flera gångar och spridningen av värdena beräknades. Felet i CODanalysen uppskattades till ± 1 droppe, tillsatt droppar av 𝐾𝑀𝑛𝑂4 . Felet i temperaturen är
± 0,5 °C. felet i ledningsförmåga uppskattades till 10 %. Felet i krom-, koppar- och
blykoncentrationer uppskattades ur spridningen av mätvärdena. Flera frekvenser används för
varje analys [15].
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7. Diskussion
Rönningesjön är normal för den här typen av sjöar. Den påverkas av lerslätterna runt sjön.
Runt hela sjön finns vägar, vilket avspeglar sig i de höga salthalterna. Mälaren har 0,3 mM Cl-.
Saltkoncentrationerna i Rönningesjön är tre till tolv gångar högre. Med avrinningen från
vägarna (dagvatten) följer också metaller från bilarna. Metallkoncentrationerna sjunker till
hälften, när vattnet passerar genom sjön från Löttingelund (punkt 7) till utloppet (punkt 2).
En del av metallerna faller ut i sjön och återfinns i sedimentet. Flödet i utloppet är betydligt
större än det summan av flödena i inloppen. Detta beror på okända dagvatteninlopp, som
inte kunde mätas. Man ser att vissa mindre inlopp t.ex. nummer 3 vid Kjula udde tillför
föroreningar, som salt och metaller, men flödet är begränsat och skadan är inte så stor.
Det stora problemet är dagvatteninflödet till sjön. Den fina våtmarken med flytande öar vid
Löttingelund för kompletteras med sedimenteringsdammar. Metaller och fosfor är bundna
till partiklar, som kan avlägsnas på detta sätt.
Det finns en svårighet i detta arbete, vilket redan påpekats ovan: Det var svårt att lokalisera
dagvatteninflödena. En stor del kommer via våtmarken i Löttingelund (punkt 6). Metall
koncentrationerna kunde mätas (tabell 5), men hade relativt stora fel. Metall
koncentrationerna i utflödet (punkt 2) mättes också. De var alla betydligt lägre än i tillflödet
från våtmarken (punkt 6). Det totala utflödet av metaller till Hägernäsviken (punkt 2) visar att
mycket metaller transporteras genomsjön (tabell 6). Tabell 7 visar att en del av metallerna
lagras i sjöns sediment. Då metallerna är partikelbundna skulle en tillräckligt stor damm
kunna avlägsna metallerna.
Anton Mankesjö, miljöplanerare i Täby kommun [8] ställde frågan: ” Är det något problem
med dagvattnet från området vid Kjula?”. Vad gäller metallerna, så är transporten av metall
liten (tabell 6 punkt 3). Kloridvärdena är relativt höga, så vägarna påverkar detta utflöde.
COD är lågt vilket betyder att vattnet påverkas endast lite av organiskt material. Petra Bitars
examensarbete [17] visar att fosforkoncentrationerna är höga. Det begränsade vattenflödet
gör att detta inte heller är något stort problem.
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8. Slutsatser
Rönningesjön är en sprickdalssjö, som påverkas av lerslätterna omkring sjön. Den är kraftigt
övergödd och påverkas även av vägarna runt omkring sjön. Detta märks av det stora inflödet
av salt och metaller. Koncentrationerna av metallerna minskar till hälften vid passagen
genom sjön. Metallerna sedimenterar delvis och lagras i sjöns sediment. Metallerna (och
fosforn) är partikelbundna. De flytande våtmarkerna vid Löttingelund bör kompletteras med
sedimenteringsbassänger. På så sätt kan metaller och fosfor avlägsnas från dagvattnet.
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10.

Bilagor

Bilaga 1. Botten mätning i Rönningesjön
Mätningen utfördes den 15-05-2018. Det var en solig och lite blåsig dag. Lufttemperaturen
var 25°C. de parametrarna som mättes var ledningsförmåga och vattentemperatur vid olika
djup i två olika ställen (se tabell 8 och 9).

1.1.

Skavlöten

Inga alger i vattnet, klarvatten, lugnt, blåste inte, näckrosen och skäggdopping.
Djupet är 4,3 [m].
Djup [m]
Ledningsförmåga [mS/m]
0
48,3
0,5
47,8
1
46,3
1,5
45,3
2
43,8
2,5
47,2
3
47,3
3,5
48,0
4
44,9
4,5
44,2
Tabell 8: visar djupmätningen i Skavlöten.

1.1.

Temperatur [°C]
17,8
18,0
17,5
15,9
15,2
13,5
13,6
13,0
14,2
14,5

Ängsholmen

Klart vatten, man såg växterna i vattnet och det fanns flera växter i vattnet.
Djup [m]
Ledningsförmåga [mS/m]
Temperatur [°C]
0
41,5
21,0
0,5
43,5
19,5
1
46,0
18,5
1,5
46,2
17,8
2
44,9
17,3
2,5
44,0
15,0
3
42,9
14,0
3,5
42,7
13,5
4
45,4
12,9
4,5
46,0
13,0
5
45,5
13,0
Tabell 9: visar djupmätningen i Ängsholmen.
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Bilaga 2. Alkalinitetsberäkning
Alkalinitet beräknades med hjälp av formen nedan
𝐶1 ∙ 𝑉1 = 𝐶2 ∙ 𝑉2
𝐶1 = 10,44 𝑚𝑀 𝐻𝐶𝑙
𝑉1 = 𝐻𝐶𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑖 𝑚𝑙, 𝑠𝑜𝑚 𝑚ä𝑡𝑠 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
𝐶2 = 𝐻𝐶𝑂3− 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑚𝑀 𝑠𝑜𝑚 𝑠ö𝑘𝑠
𝑉2 = 10,00 𝑚𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣
Prov 10 upprepades två gångar för att få säkrare värde (se tabell 10).
Prov
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plats
Bäck vid
Rönninge by
Utlopp till
Hägernäsviken
Dagvattenrör vid
Kjula udde
Kjula udde
Prov i sjön
Skavlöten
Prov i sjön
Flöde i flytande
våtmark
Bäck vid
Löttingelund
Johanneskällan

Ängsholmen
Prov i sjön
10
Bäck söder om
Ängsholmen
10´
Bäck söder om
Ängsholmen
Tabell 11: visar alkalinitets mättning.

𝑯𝑪𝑳 𝒗𝒐𝒍𝒚𝒎 [𝒎𝒍]
3,50 ± 0,05

[𝑯𝑪𝑶−
𝟑 ][𝒎𝑴]
3,50 ± 0,05

2,50 ± 0,05

2,50 ± 0,05

3,55 ± 0,05

3,55 ± 0,05

1,15 ± 0,05

1,15 ± 0,05

2,05 ± 0,05

2,05 ± 0,05

1,60 ± 0,05

1,60 ± 0,05

1,30 ± 0,05

1,30 ± 0,05

3,30 ± 0,05

3,30 ± 0,05

1,65 ± 0,05

1,65 ± 0,05

3,45 ± 0,05

3,45 ± 0,05

3,45 ± 0,05

3,45 ± 0,05
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Bilaga 3. Klorinitetsberäkning
Klorinitet beräknades med hjälp av formen nedan
𝐶1 ∙ 𝑉1 = 𝐶2 ∙ 𝑉2
𝐶1 = 100 𝑚𝑀 𝐴𝑔𝑁𝑂3 𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑉1 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝐴𝑔𝑁𝑂3 𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑚𝑙
𝐶2 = 𝐶𝑙 − 𝑘𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑚𝑀 𝑠𝑜𝑚 𝑠ö𝑘𝑠
𝑉2 = 100,0 𝑚𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣
Prov 10 upprepades två gångar för att få säkrare värde (se tabell 12).
Prov
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plats
Bäck vid
Rönninge by
Utlopp till
Hägernäsviken
Dagvattenrör vid
Kjula udde
Kjula udde
Prov i sjön
Skavlöten
Prov i sjön
Flöde i flytande
våtmark
Bäck vid
Löttingelund
Johanneskällan

Ängsholmen
Prov i sjön
10
Bäck söder om
Ängsholmen
10´
Bäck söder om
Ängsholmen
Tabell 12: visar klorinitets mättning.

𝑨𝒈𝑵𝑶𝟑 𝒗𝒐𝒍𝒚𝒎 [𝒎𝒍]
1,10 ± 0,05

[𝑪𝒍− ][𝒎𝑴]
1,10 ± 0,05

1,85 ± 0,05

1,85 ± 0,05

1,55 ± 0,05

1,55 ± 0,05

1,10 ± 0,05

1,10 ± 0,05

1,80 ± 0,05

1,80 ± 0,05

1,80 ± 0,05

1,80 ± 0,05

2,20 ± 0,05

2,20 ± 0,05

1,50 ± 0,05

1,50 ± 0,05

1,50 ± 0,05

1,50 ± 0,05

4,10 ± 0,05

4,10 ± 0,05

4,10 ± 0,05

4,10 ± 0,05
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Bilaga 4. COD-analys
Förberedelse av COD-analysen började med att ta fram referensprov genom att tillsätta
kranvatten i ett rör, sedan tillsattes 2 droppar 4,5 M 𝐻2 𝑆𝑂4 och 1 droppe 𝐾𝑀𝑛𝑂4 . Provet
värmdes i vattenbadet och tillsättningen av 𝐾𝑀𝑛𝑂4 upprepades fram till färg ändringen. Antal
dropparna som tillsattes till referensprovet kom fram till 6 droppar. På samma sätt
analyserades alla 10 proverna som togs från Rönningesjön.
COD-analysen beräknades med hjälp av ekvationen nedan.
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑀𝑛𝑂4 𝑑𝑟𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑥
𝐶𝑂𝐷𝑀𝑛 =
∙ 𝑆𝑦𝑟𝑒 𝑖 𝑑𝑟𝑦𝑐𝑘𝑠𝑣𝑎𝑡𝑡𝑛𝑒𝑡
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑀𝑛𝑂4 𝑑𝑟𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑡
X= provnummer, Syre i dricksvatten= 2,6 mg 𝑂2⁄𝑙 (se tabell 13).

Prov

Plats

Antal 𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒 droppar

𝑪𝑶𝑫𝑴𝒏

1

Bäck vid Rönninge by

17

2

Utlopp till Hägernäsviken

21

3

Dagvattenrör vid Kjula udde

7

4

Kjula udde, Prov i sjön

6

5

Skavlöten, Prov i sjön

7

6

Flöde i flytande våtmark

16

7

Bäck vid Löttingelund

16

8

Johanneskällan

6

9

Ängsholmen, Prov i sjön

9

10

Bäck söder om Ängsholmen

20

17
∙ 2,6 = 7,4 ± 1,3
6
21
∙ 2,6 = 9,1 ± 1,5
6
7
∙ 2,6 = 3,0 ± 0,5
6
6
∙ 2,6 = 2,6 ± 0,4
6
7
∙ 2,6 = 3,0 ± 0,5
6
16
∙ 2,6 = 6,9 ± 1,2
6
16
∙ 2,6 = 6,9 ± 1,2
6
6
∙ 2,6 = 2,6 ± 0,4
6
9
∙ 2,6 = 3,9 ± 0,7
6
20
∙ 2,6 = 8,7 ± 1,5
6

Tabell 13: visar CDD-analysmätning.
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Bilaga 5. Observationerna av proverna på labben
De 10 proverna undersökts för att kolla klarheten på vattnet, färg, om det finns fällning och
lukt (se figur 17 och tabell 14).
Alla kolloid var gråa (lera?).
Alla prover hade sjö lukt.

Figur 17: visar klarhet och färg på de 10 proverna.

Prov
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plats
Bäcken vid
Rönninge by
Utlopp till
Hägernäsviken
Dagvatten vid
Kjula udde
Kjula udde
Prov i sjön
Skavlöten
Prov i sjön
Flöde i flytande
våtmark
Bäck vid
Löttingelund
Johanneskällan

Klarhet
Grå
kolloid
Klar

färg
Svagt brun

fällning
Fällning

Lukt
-

_

Brun fällning

+

Klar

_

_

-

Klar

_

_

-

Grå
kolloid
Grå
kolloid
Grå
kolloid
klar

_

_

+

Svagt brun

Brun fällning

-

Svagt brun

_

-

Mycket svagt brun

_

-

Lite brun

+

Lite brun

-

Ängsholmen
klar
_
Prov i sjön
10
Bäck söder om
Grå
Svagt brun
Ängsholmen
kolloid
Tabell 14: visar klarhet, färg, fällning och lukt på de 10 proverna.
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Bilaga 6. Provernas förberedelse inför ICP-analys
Tio vattenprover, två botten prover och två sedimentprover förbereddes inför ICP-analys.

6.1.

Förberedelse av vattenprover

13,0 ml vattenprov togs och överfördes till en bägare. Sedan togs 13 ml 2 M saltsyra och
tillsatts till bägaren. Lösningen värmdes till kokningen på en värmeplatta för att lösa upp
partiklarna. Därefter fördes lösningen till en 50 ml mätkolv och späddes till märket med
avjoniserat vatten. Med hjälp av en spruta filtrerades lösningen med ett 0,45 µm filter till
små burkar för att ta bort partiklarna som var kvar i lösningen. Burkarnas lock lindades med
para-film för att skydda proverna från föroreningar som finns i luften. Detta upprepades med
alla 10 proverna och sedan skickades de till ICP-analys. Proverna filtrerades en gång till med
ett 0,20 µm filter innan de analyserades med ICP spektrometer.

6.2.

Förberedelse av botten- och sedimentprover

Två prover togs av sedimentet (vid Skavlöten och vid Ängsholmen) och lades i var sin bägare.
Provernas volymer var 5,0 ml och 6,2 ml. Därefter tillsatts 6 ml 2 M saltsyra till bägarna och
lösningen värmdes till kokning. Proverna späddes till 50 ml i mätkolv och filtrerades med 0,45
µm filter. Proverna analyserades med ICP.
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