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Sammanfattning
Sjön Öjaren i Sandviken är den största dricksvattentäkten i kommunen, färgen på
Öjarens vatten har med åren ändrats och blivit allt mörkare. Detta bekräftas vid
analys av vattenprover mellan år 1995-2015 som utförts i denna studie. Denna
förändring av vattenfärg är inte unik för Öjaren utan har påvisats i flera andra sjöar
och vattendrag.
Orsakerna till förändrad vattenfärg skiljer sig till viss del beroende på vilken
vattenförekomst som undersöks, olika egenskaper som klimat, markbeskaffenhet
samt föroreningar bidrar i varierad utsträckning till brunifiering. Gemensamt för
Öjaren och andra vattenförekomster är att ökad tillförsel av löst organiskt kol och
järn är orsaker till brunifiering. För Öjaren har även ökade manganhalter visat sig
påverka brunifieringen.
Syftet med denna studie är att undersöka ett eventuellt samband mellan färgen på
vattnet i Öjaren och de faktorer som anses påverka färgen. De faktorer som
analyseras och enligt tidigare studier anses vara relevanta är järn, pH, COD,
mangan, temperatur och nederbörd. Syftet är även att undersöka möjliga åtgärder
för att motverka brunifiering.
Vattenprover från Öjaren mellan åren 1995-2015 har legat till grund för den
statistiska analys som utförts. För att finna eventuella samband har Pearson´s
korrelationskoefficient beräknats i programmet Minitab 17. För att ytterligare
beskriva det eventuella sambandet mellan faktorerna har en principal component
analysis (PCA) utförts. Trender och prognoser har även de tagits fram genom
Minitab.
Korrelationsanalyserna har visat på mest signifikant samband mellan färgtal och
faktorerna järn, COD och mangan. Resultaten av korrelationsanalysen förstärks av
PCA:n där det uppvisas att färgtal, järn och COD till störst del samvarierar.
Trenden och den framtida prognosen för samtliga undersökta faktorer visar på
stigande värden. Detta innebär att dricksvattenberedningen blir mer komplicerad
och kostsam samt att dricksvattenkvalitén riskerar att försämras. Denna utveckling
är något som förväntas beröra flera ytvattentäkter i bl.a. Europa och Nordamerika.
Färgtalet i Öjaren förväntas stiga med 63 % fram till år 2050 vilket innebär att
åtgärder för att motverka brunifieringen i Öjaren och andra liknande
ytvattenförekomster är nödvändiga för att de ska kunna användas som
dricksvattentäkter i framtiden.
Nyckelord: Brunifiering, löst organiskt kol, järn, färgtal, sur nederbörd,
korrelationsanalys, principal component analysis.
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Abstract
The colouring of water in many lakes across the Northern hemisphere is increasing.
This is also the case in Lake Öjaren in Sandviken municipality in Sweden. The lake is
the main water source in Sandviken and has a high and increasing watercolour. This
leads to more complex cleaning methods and higher costs for the society. This study
focuses on the changing and increasing watercolour in the lake over a period from
1995-2015. The factors analysed in this study are those who is considered to have an
effect on the watercolour in the lake.
The reasons for increased brownification are different depending on which type of
water body is studied. Climate, soil conditions and pollutants contributes in varying
extent to brownification. Increased levels in dissolved organic carbon (DOC) and
iron are common reasons for brownification in Lake Öjaren and other water bodies,
in Lake Öjaren increased levels of manganese are also shown to affect
brownification.
The aim of the study is to evaluate the correlation between the watercolour and the
factors: iron, pH, COD, manganese, temperature and precipitation. The aim is also
to investigate which actions are possible to apply to prevent increased watercolour.
Water samples from Lake Öjaren between the years 1995-2015 have been the basis
for the executed statistical analysis. Evaluating the correlation between the factors
we have used Minitab 17 and calculated Pearson´s correlation coefficient. To further
explain the relationship between the factors a principal component analysis (PCA)
has been performed. Future scenarios and current trends have also been produced,
in order to develop a better foundation for further studies.
The correlation analysis reveals that the most significant connection with
watercolour are iron, COD and manganese. The result of the PCA also corroborates
this connection where three factors are the ones that are most co-variating.
The trend and the future scenario for all the factors in Lake Öjaren are that they all
are increasing and the watercolour is expected to be increasing by 63 % until year
2050. This scenario means that actions are needed to counteract the increasing
colouring of the water.
Keywords: Brownification, dissolved organic carbon, iron, watercolour, acid
deposition, correlation analysis, principal component analysis.
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Koncentrationer av organiskt material i sjöars ytvatten har ökat i stora delar av
Europa och Nordamerika. Detta har fastställts av många studier däribland Kritzberg
& Ekström, (2012) och Evans et. al (2007). Data från undersökningar på 522 sjöar
och vattendrag visar en stigande trend i koncentrationen av organiskt material i
ytvattnet (Evans et. al, 2007). De problem som detta medför har lett till att vattnets
färg förändrats och blivit allt brunare, problemet benämns därför som brunifiering.
Brunifiering orsakas av ökade koncentrationer av löst organiskt material som främst
består av humusämnen, orsaken till koncentrationsökningen är inte fastställd men
sannolikt är det orsakat av flera olika källor som klimatförändringar, ökad
nederbörd, förändrad markanvändning samt minskad försurning (Ekström, 2013).
Utöver organiskt material som orsak till brunifiering påvisar Kritzberg & Ekström
(2012) att ökade halter av löst organiskt kol (DOC) samt att mängden järn (Fe) och
dess relation med organiskt material också påverkar vattnets färg. DOC definieras
som allt organiskt kol som passerar ett filter med en viss porstorlek (SLU, u.å.).
Kritzberg & Ekstöm (2012) samt Weyhenmeyer, Praire & Tranvik (2014) påvisar en
tydlig koppling mellan halter Fe och brunifiering, där ökade halter av Fe resulterade
i en ökning av färgen i vattnet. En annan potentiell orsak till brunifiering menar
Sydvatten Skåne (2015) är ökade halter av mangan.
En ökad brunifiering är en allvarlig effekt som skapar problem för de samhällen som
förlitar sig på ytvatten som dricksvattenkälla. Det kan leda till en ökad transport av
föroreningar och att kostnader för vattenrening ökar (Futter, et.al. 2013; Ledesma,
Köhler & Futter, 2012) samt att klorering av det organiska materialet kan leda till
cancerogena föreningar i vattnet (DeMarini, Plewa, Richardson, Schoeny &
Wagner, 2007).
Ur ett ekologiskt perspektiv kan brunifiering bl.a. leda till försämrad ljustillgång för
vattenlevande organismer vilket kan påverka bl.a. fiskar som är beroende av synen
då de söker föda. Då överskottet av det organiska materialet bryts ned förbrukas
syre, detta kan leda till syrefria bottnar vilket i sin tur riskerar att bidra till
övergödning och algblomning (Länsstyrelsen Skåne, 2007). Dessa effekter leder till
en försvårad reningsprocess vid framställning av dricksvatten. Brunifiering av
ytvatten orsakas av olika parametrar som, ökade halter av löst organiskt kol (DOC),
ökade järnhalter och förändrad ljusupptagningsförmåga hos löst organiskt material
(Futter et. al 2013). Sjöar med höga DOC halter uppvisar en gul till brun färg och
det finns olika sätt att mäta färgen på vattnet. Tidigare mättes färgen genom en
jämförelse med platina löst i olika koncentrationer (mätt i mg Pt/L). Vanligare idag
är att använda absorption av ljus (mätt i A420) som mätteknik (Ledesma et. al, 2012).
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De flesta scenarier, om hur Skandinaviens framtida klimat kommer att se ut, pekar
på ökad nederbörd och högre temperatur som i förlängningen leder till ökade
humushalter i sjöar och vattendrag (Institutionen för miljöanalys, SLU & Norska
institutet för vattenforskning, 2013).
1.2

Öjaren

Öjaren är belägen i både Sandviken och Gävle kommun (se figur 1). Den är till ytan
20 km² stor (VISS, 2017) med ett maxdjup på 10 meter och ett medeldjup på 3,1
meter (SMHI, 2012). Sjön är ytvattentäkt till Sandviken kommun, dess
huvudavrinningsområde är Gavleån och dess delavrinningsområde är utloppet av
Öjaren. Markanvändningen i delavrinningsområdet består till cirka 56 % av
skogsmark, cirka 40 % av sjöar och vattendrag samt cirka 4 % av mossmark. Den
dominerande jordarten i området är morän. Markanvändningen i
huvudavrinningsområdet är cirka 80 % skogsmark, cirka 17 % sjöar och vattendrag
samt cirka 3 % mossmark. Även i huvudavrinningsområdet är morän den
dominerande jordarten (SMHI, 2017a).
Anslutande vattendrag med tillrinning till Öjaren är bl.a. Hällsjöbäcken och
Säverängsån. Markanvändningen runt dessa vattendrag är främst skogsmark
bestående av barr- och blandskog. Den dominerande jordarten är morän och den
näst mest förekommande jordarten är torv (SMHI, 2017a).
Den stora andelen skogsmark och skogsbruket det medför har en stor påverkan på
Öjaren genom läckage av bl.a. näringsämnen, humus och bekämpningsmedel.
Utöver skogsbruk påverkas sjön även av tung trafik på två allmänna vägar samt
järnväg i avrinningsområdet (Länsstyrelsen Gävleborg, 2015).
Enligt VISS (2017) uppnår Öjaren måttlig ekologisk status, den kemiska statusen
bedöms inte uppnå god status. Den främsta anledningen till att endast måttlig
ekologisk status uppnås bedöms vara att Öjaren är reglerad vilket påverkar
vattenståndets förändringstakt samt utgör ett vattenhinder. Att den kemiska statusen
inte bedöms uppnå god status beror enligt VISS (2017) på att gränsvärdet för
kvicksilver samt polybromerade difenyletrar överskridits.
De miljöproblem som VISS har konstaterat i Öjaren är miljögifter samt förändrade
habitat genom fysisk påverkan.
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Figur 1 karta över Öjaren (Länsstyrelserna u.å.).

1.3

Problem

Under 1990-talet hade många vattenverk problem med ökade humushalter i sitt
råvatten, problemen ledde till ökade kostnader för rening och i vissa fall en
försämrad dricksvattenkvalitet i form av lukt, smak och ökad bakterietillväxt. Därför
är det viktigt att framställa en prognos på hur humushalter kan förändras i framtiden
(Institutionen för miljöanalys, SLU & Norska institutet för vattenforskning, 2013).
I kontakt med det kommunala VA-bolaget Sandviken Energi AB, gavs förslag att
undersöka brunifieringen av sjön Öjaren i Sandvikens kommun. Sjön är idag den
största dricksvattentäkt som Sandviken Energi använder sig av (J. Weglin-Nilsson,
personlig kommunikation, 09 Mars 2017). Ytvattnet från Öjaren behandlas i
Rökebo vattenverk och försörjer Sandviken samt samhällena Åshammar,
Kungsgården, Gästrike-Hammarby och Storvik. Sammanlagt cirka 29 000
abonnenter. Vattnet i Öjaren anses inte vara av bra kvalitet, vilket kräver att vattnet
genomgår en omfattande reningsprocess innan det är tjänligt som dricksvatten enligt
livsmedelsverkets krav. De kvalitetsaspekter som är bristande i sjön är bland annat:
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 Höga halter organiskt material.
 Hög halt av bakterier.
 Högt färgtal.
 Höga temperaturer sommartid.
Strategin för vattenförsörjningen i kommunen har varit att försöka finna
grundvattenuttag som kan försörja hela kommunen. Ett grundvatten av god kvalitet
kräver inte lika stora reningsprocesser, det har lägre halter organiskt material, färre
bakterier samt lägre och jämnare temperatur. Kostnaden för de kemikalier som
används vid vattenreningen i Rökebo uppgår till 1,8 miljoner SEK per år. Kostnader
som kraftigt kan reduceras eller till och med elimineras om tillräckligt stora
grundvattenmagasin med god kvalitet lokaliseras. Hydrogeologiska undersökningar
har emellertid visat att grundvattenmagasin med den kapaciteten saknas (Vatten och
Miljöbyrån, 2014). Detta leder till att endast 40 % av dricksvattenförsörjningen tas
från grundvatten och det är inte troligt att dricksvattenförsörjningen endast kan
baseras på grundvatten (J. Weglin-Nilsson, personlig kommunikation, 09 Mars
2017).
1.4

Syfte och frågeställning

Syftet med detta examensarbete är att analysera de faktorer som har påverkat
brunifiering i sjön Öjaren i Sandvikens kommun. Analysen ska leda till en prognos
för den framtida utvecklingen av brunifieringen i Öjaren.
I studien ska vi undersöka ett eventuellt samband mellan färgen på vattnet i Öjaren
och de analyserade faktorerna järn, pH, COD, mangan, temperatur och nederbörd.
Med hjälp av de framkomna resultaten ska en prognos för utvecklingen av
brunifiering i Öjaren framställas. Det eventuella sambandet ska även bidra till att
kartlägga vilka åtgärder som bör tillämpas i syfte att minska framtida brunifiering.
För att uppnå syftet ska följande frågeställningar besvaras:
 Hur har brunifieringen förändrats i Öjaren under åren 1995-2015?
 Hur påverkar järn, pH, temperatur Mangan, COD och nederbörd
brunifieringen i Öjaren?
 Vilka åtgärder kan tillämpas för att minska brunifiering i Öjaren?
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1.5

Avgränsning

Detta examensarbete avgränsas till hur sjön Öjaren i Sandvikens kommun påverkats
och förväntas påverkas av brunifiering fram till år 2050. Prognosen avgränsas till år
2050 då en längre prognos bedöms vara osäker. Studien avgränsas till att analysera
vattenprover i Öjaren mellan åren 1995 och 2015. De parametrar från
vattenproverna som ska analyseras är färg mg Pt/l, järn mg/l, pH-värde, mangan
mg/l, COD mg/l samt temperatur °C.
1.6

Målgrupp

Då studien skrivs på uppdrag av Sandviken Energi ska resultatet av detta arbete vara
till stort intresse för Sandvikens kommun samt Sandviken Energi. Då brunifiering är
ett globalt problem kan resultatet även vara av intresse för övriga intressenter inom
vattenbranschen.
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2 Metod
2.1

Dataanalys

I detta examensarbete har data mellan åren 1995 och 2015 från vattenprover tagna i
sjön Öjaren analyserats. Vi har även tagit del av äldre data från åren 1961-62 där
enstaka prover analyserats. Vattenproverna är tillhandahållna av Sandviken Energi
AB via Excel filer samt skrivna protokoll. Faktorerna som analyserats i proverna är
färgtal mg Pt/l, järn mg/l, pH-värde, mangan mg/l, COD mg/l samt temperatur
°C. Den undersökta litteraturen har legat till grund för valet av dessa parametrar,
vilka litteraturen beskriver som bidragande orsaker till brunifiering. Dataanalysen
har kartlagt de skillnader i vattenfärg som uppvisats i Öjaren, för att finna orsaker
till förändrad färg har vi också sammanställt förändringar i järnhalt, pH, mangan,
COD samt temperatur. För att finna eventuellt samband mellan nederbörd och
brunifiering har historisk nederbördsstatistik från SMHI analyserats, där
mätstationer i Öjarens tillrinningsområde har granskats.
2.2

Statistisk analys

För att statistiskt undersöka att ett samband finns mellan färgtal och en eller flera
andra faktorer har vi, med hjälp av statistikprogrammet Minitab 17, räknat ut
Pearsons korrelationskoefficient mellan de undersökta faktorerna. Metoden har valts
då den mäter statistiska förhållanden mellan två kontinuerliga faktorer, den anses
vara den bästa mätmetoden för att mäta sambandet mellan två faktorer då den är
baserad på kovarians. Metoden visar styrkan på korrelationen/sambandet samt om
det är en positiv eller negativ korrelation, den är också oberoende av vilken enhet
som används (StatisticsSolutions, 2017). Valet att utföra en korrelationsanalys som
analysmetod grundas i att det är en metod som mäter statistiska förhållanden mellan
två kontinuerliga faktorer. Det är även en väl beprövad metod som använts i
vetenskapliga artiklar som belyser bidragande orsaker till brunifiering däribland
Kritzberg & Ekström (2012).
För att få fram en förklaringsgrad över sambandet mellan faktorerna har vi utfört en
principal component analysis (PCA). I en PCA beskrivs relationen mellan ett antal
korrelerade faktorer som efter analysen resulterar i komponenter som rangordnas
efter hur stor varians de har.
För att ta fram trender och prognoser har vi använt oss av Minitab 17, där vi genom
att registrera historiska årsmedelvärden för de undersökta faktorerna tagit fram
diagram som visar historiska trender samt förväntad utveckling av den undersökta
faktorn till år 2050.
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2.3

Litteraturundersökning

Litteraturstudien har syftat till att ge en övergripande bild av forskning som tidigare
har utförts inom området brunifiering. I litteraturstudien har information hämtats
huvudsakligen från vetenskapliga artiklar. Sökningar på brunifiering och vattenfärg
har gjorts via Google Scholar, Science Direct och Discovery på Högskolan i Gävle.
Urvalet av undersökta faktorer i vattenproverna har baserats på vetenskapliga
artiklar där ett eventuellt samband mellan vattenfärg och olika faktorer har
undersökts.
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3 Genomförande
Den data vi tillhandahållit från Sandviken Energi sträcker sig mellan åren 1995 och
2015. Åren 1997 och 1998 saknas mätvärden för de analyserade faktorerna. För
vissa kvartal har data för en eller två månader saknats, detta har lett till att
medelvärden för ett kvartal i vissa fall baserats på endast en eller två månader.
Den varierade tillgången på data gjorde att vi använt oss av kvartalsvisa
medelvärden:
 Kvartal 1: januari, februari och mars.
 Kvartal 2: april, maj och juni.
 Kvartal 3: juli, augusti och september.
 Kvartal 4: oktober, november och december.
För att undersöka om valet av kvartalsvisa medelvärden har inverkan på resultatet
har vi för järn, COD och mangan utfört en korrelationsanalys där tvåmånaders
intervaller har använts. Månadsindelningen var januari-februari, mars-april osv. Vid
korrelationsanalys mellan färgtal och mangan har vi även delat in månaderna i
februari-mars, april-maj osv. Då provresultat för en månad saknats har medelvärdet
grundats endast på en månads värde.
Då påverkan från nederbörd och temperatur kan tänkas ha en fördröjd effekt på
vattnets färgtal och undersökta faktorer har vi även utfört korrelationsanalys där vi
förskjutit medelvärdet med ett eller två år för de analyserade faktorerna. Det
innebär t.ex. att nederbörden har jämförts med efterföljande års kvartalsmedelvärde
för färgtal och järn. Vi har även förskjutit medelvärdet i analysen mellan pH och järn
där kvartalsmedelvärdet för järn förskjutits ett år framåt.
Vattenproverna från 1961-62 består av endast enstaka mätvärden, då antalet
mätvärden är få bedöms de inte utgöra någon statistisk trovärdighet, därmed kan
inga slutsatser fastställas grundat på dessa mätvärden.
3.1

Nederbördsdata

Nederbördsdata har hämtats från två av SMHI:s mätstationer se figur 2. Data fram
till och med år 2006 har hämtats från Högbo mätstation som är belägen vid Öjaren,
den är belägen 80 meter över havet, provtagning var aktiv fram till och med år 2006
men har därefter avslutats. I och med att Högbo mätstation lades ned har data from
år 2007 istället hämtats från mätstationen Kungsberget D, den är belägen 150 meter
över havet (SMHI,2017).
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Mätstation
Kungsberget D

Mätstation
Högbo
Figur 2 visar var de två mätstationerna är belägna (SMHI, 2017).

För att få en överblick över storleken på snösmältningen och den efterföljande
avrinningen i området har vi undersökt vinterns störta snödjup under åren 19952014. Då data för Sandviken saknades har vi tagit den närmaste mätstationen som
var Gävle, belägen cirka 20 km sydöst om Öjaren.
3.2

Korrelationsanalys

För att utföra korrelationsanalysen har vi analyserat de kvartalsvisa medelvärdena i
Minitab där Pearsons korrelationskoefficient beräknats. De kvartalsvisa
medelvärdena på färgtal har jämförts med motsvarande kvartals medelvärden för
järn, COD, temperatur, pH, nederbörd och mangan. Vi har även jämfört
medelvärden för järn i relation till pH, eftersom pH har påverkan på järnhalten.
Varje jämförelse har genom analysen fått ett korrelationsvärde för varje kvartal.
Skalan i Pearsons korrelationskoefficient sträcker sig från 0-1 eller 0-(-)1, beroende
på om korrelationen är positiv eller negativ. En positiv korrelation råder när de båda
undersökta faktorerna ökar med en konsekvent mängd. Negativ korrelation råder då
en av de undersökta faktorerna sjunker och den andra faktorn stiger.
Ett korrelationsvärde nära noll innebär att det linjära förhållandet mellan två
variabler är mycket litet eller inte existerande. När korrelationsvärdet närmar sig 1
eller -1 ökar styrkan i det linjära förhållandet mellan två variabler (Krehbiel, 2004).
Hinkle, Wiersma, & Jurs (2003) beskriver en tumregel för tolkning av
korrelationsvärdets storlek, detta visas i tabell 1.
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Tabell 1. Tolkning av Pearson´s korrelationskoefficient.

Korrelationsvärdets storlek
0.90 till 1.00 (-0.90 to –1.00)
0.70 till 0.90 (-0.70 to -0.90)
0.50 till 0.70 (-0.50 to -0.70)
0.30 till 0.50 (-0.30 to -0.50)
0.00 till 0.30 (0.00 to -0.30)

Tolkning
Mycket hög positiv (negativ) korrelation
Hög positiv (negativ) korrelation
Måttlig positiv (negativ) korrelation
Låg positiv (negativ) korrelation
Liten eller ingen korrelation

Evans (1996) refererad av statstutor (u. å) föreslår en annan tolkning för att beskriva
styrkan i korrelationen:






0.80-1.0 = Mycket stark.
0.60-0.79 = Stark
0.40-0.59 = Måttlig
0.20-0.39 = Svag
0.00-0.19 = Mycket svag

Den tolkning vi använt oss av är den i tabell 1. I tabellerna där korrelationsvärden
registrerats (Tab 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 och 23) har vi
delat in tolkningen i färgerna:
Mycket hög samt hög
korrelation
Måttlig korrelation
Låg eller liten korrelation

För att mäta om korrelationsvärdet är statistiskt säkerställt och inte slumpmässigt
används p-värde. Där ett lågt p-värde visar på ett starkare statistiskt säkerställt
resultat. P- värdet mäts med tre decimaler från 0,000 till 1 och i de flesta studier
används 0,05 som gräns för att avgöra om resultatet är statistiskt säkerställt. Ett pvärde på 0,05 betyder att det finns 5 % risk att det resultat som påvisats inte
stämmer, alltså är sannolikheten att resultatet stämmer 95 %. Denna nivå kallas
alphanivå eller signifikansnivå. (Statsdirect, 2017; Minitab, 2016a).
I tabellerna där P-värden registrerats (Tab 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19,
20, 22 och 23) har vi delat in tolkningen i färgerna:
P-värde < 0,050
P-värde > 0,050
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3.3

Trender och prognoser

För att ta fram trender och prognoser för de undersökta faktorerna har vi använt oss
av programmet Minitab 17. Genom att vi lagt in respektive faktors årsmedelvärde
har trender över historiska data samt prognoser för hur faktorerna förväntas
utvecklas i framtiden skapats. Historisk data som använts för att ta fram trenderna
sträcker sig från år 1995 eller år 1999. Prognoserna som tagits fram sträcker sig till
år 2050.
Då trender och prognoser tas fram fås de tre olika avvikelsevärden MAPE, MAD och
MSD. Avvikelsevärdena är ett mått på hur bra anpassningen är, de används i syfte att
jämföra olika modeller med varandra där modellen med lägst värde har bäst
anpassning. De olika avvikelsevärdena står för:
MAPE- Mean Absolute Percentage Error, mäter absoluta avvikelser i procent.
MAD- Mean Absolute Deviation, mäter absoluta avvikelser i samma skala som den
analyserade faktorn.
MSD- Mean Square Deviation, mäter avvikelsen i kvadrat (LiU, u.å.).
Prognoser för nederbörd och temperatur har hämtats från SMHI. Prognosen av
förändring i årsnederbörd har baserats på mätdata i huvudavrinningsområdena
Skärjån, Testeboån och Gavleån från år 1961. Prognosen sträcker sig fram till år
2100.
Även prognosen för temperaturförändringar har baserats på mätvärden i
huvudavrinningsområdena Skärjån, Testeboån och Gavleån från år 1961. Prognosen
sträcker sig fram till år 2100.
3.4

PCA

Resultatet av PCA:n kan utläsas i ett diagram, ett så kallat ”scree plot” där varje
komponents Eigenvalue redovisas. Komponenten med högst Eigenvalue är den
komponent med högst förklaringsgrad och störst andel varians, denna komponent
anges som PC 1. Värdet ”proportion” visar varje komponents varians i procent, där
högst procent innebär högst förklaringsgrad. För att avgöra vilka komponenter som
har en hög förklaringsgrad kan mönstret i diagrammet utläsas, komponenter med
hög förklaringsgrad förekommer i den branta kurvan eller strax innan kurvan planar
ut medan komponenter med låg förklaringsgrad förekommer i den plana linjen. Då
det kan vara svårt att tolka diagrammet kan resultat från korrelationsanalysen
användas som riktlinje i analysen (Minitab, 2016b).
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Att tolka resultatet av en PCA baseras på att finna vilka faktorer som starkast
korrelerar med varje komponent. Detta visas genom en skala från 0 till 1 eller 0 till
-1, högre värde positivt eller negativt visar på högre korrelation mellan faktorn och
varje komponent. Att bestämma vilket nummer som är högt eller lågt är svårt att
avgöra dvs. över vilket korrelationsvärde anses faktorn ha betydelse för
komponenten (Pennsylvania State University, 2017).
I denna PCA har korrelationsvärden över 0,4 eller -0,4 ansetts som betydelsefulla.
Om flera faktorer har höga korrelationsvärden för en faktor betyder det att de
varierar tillsammans, om en ökar tenderar de andra faktorerna med höga värden
också öka (Pennsylvania State University, 2017).
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4 Teoretisk referensram
4.1

Orsaker till brunifiering

4.1.1 Löst organiskt kol
Löst organiskt kol (DOC) består av molekyler med färg av gul, brun eller svart
nyans vilka ökar vattnets absorbans och ger vattnet en brun färg. I vatten
förekommer DOC i flera olika former samt olika stor koncentration.
Koncentrationen varierar från cirka 1 mg L–1 i grundvatten och cirka 50 mg L-1 i
myrar (Evans, Monteith & Cooper, 2005).
Höga koncentrationer av DOC har enligt Evans et al. (2005) mätts upp i vatten som
avrinner från våt- och torvmarker samt jordar med högt innehåll av organiskt
material där långsam avrinning leder till att större mängder DOC transporteras.
Långsam avrinningshastighet är dock inte alltid lika med hög transport av DOC, i
t.ex. skogsmark krävs en hög avrinningshastighet för att höga halter av DOC ska
transporteras. Orsaken till skillnaden i avrinningshastighet menar Evans et al. (2005)
kan bero på att DOC vid hög avrinningshastighet från skog inte hinner sätta sig i
marken. Correll, Jordan & Weller, (2001) har genom en korrelationsanalys påvisat
ett starkt samband mellan nederbördsmängder och halter DOC i sjöar och
vattendrag.
Solens UV-strålning har enligt Granèli (2002) refererad av Persson (2006) en
nedbrytande effekt av organiska kolföreningar vilket leder till att DOC halterna
reduceras. UV-B strålningen är effektivare än UV-A strålningen vad det gäller
nedbrytning av färgade organiska substanser, UV-B strålningen är dock begränsad till
de tio översta centimetrarna av vattnet medan UV-A strålningen når ner till cirka en
meters djup.
I samband med att halten av DOC i vatten ökar, ökar även färgen på vattnet. DOC
som tillförs sjöar och floder kommer från de två olika källorna alloktont DOC och
autoktont DOC som påverkar vattnet på olika sätt där alloktont DOC bl.a. har en
mörkare färg och därmed bidrar till en mörkare färg på vattnet. Alloktont DOC
produceras i omgivande marker utanför vattenresursen och tillförs vattnet via
avrinning medan autoktont DOC produceras inom sjön (Ratcovich, 2014).
4.1.2 Chemical oxygen demand (COD)
För att mäta mängden organiskt material i ett vatten utförs ofta analys av COD
(chemical oxygen demand), BOD (biological oxygen demand) eller TOC (total
organic carbon); (Frid, 2015).
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Kritzberg & Ekström (2012) har genom en korrelationsanalys påvisat ett mycket
starkt samband mellan färgtal och COD. Korrelationsvärdet i analysen var 0,90 och
p-värdet 0,000.
Den analys som Sandviken Energi tillämpar för att mäta mängden organiskt material
i Öjaren är COD, vilket är ett mått på den mängd syre som behövs för fullständig
nedbrytning av organiska ämnen i vatten (Länsstyrelsen Dalarnas län, 2017).
4.1.3 Vattnets uppehållstid
Studier på östra och västra Mälaren utförda av Futter, et. al (2013) påvisade att
vattenförekomster med längre uppehållstider är mer motståndskraftiga mot
brunifiering och den ökade tillförseln av DOC. Under en 40 års period visade
mätningar att vattenfärgen i de västra delarna av Mälaren hade ökat med över 50 %
medan i de östra delarna var ökningen avsevärt lägre (se figur 3). Detta bl. a.
beroende på skillnaden i uppehållstid för de olika delarna av Mälaren (se figur 4).
Studien visade på att olika sjöar i samma område kan påverkas på olika sätt av
tillförseln av DOC beroende på vattnets uppehållstid i sjön. En sjös uppehållstid har
också enligt Weyhenmeyer et.al (2014) påverkan på halter järn, som vid längre
uppehållstider kan flockas och sedimentera. Därför menar Weyhenmeyer et.al
(2014) att sedimenteringen av järn i sjöar är en betydande faktor för minskningen av
färg och DOC.

Figur 3: Förändringar i färg (mätt i A420) i de västra och östra delarna av Mälaren, mellan åren 1967-2011
(Futter et. al, 2013)
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Figur 4: Skillnader i vattnets uppehållstid i de västra och östra delarna av Mälaren (Futter et. al, 2013)

Undersökningarna och analyserna i Mälaren utförda av Futter et. al (2013) användes
sedan för att analysera 69 andra sjöar i Sverige, där orsaker till ökad brunifiering
fastställdes. Resultaten visade att sjöar med korta uppehållstider, mindre än 1,5 år,
visade på störst brunifiering och likt analyser av Weyhenmeyer et.al (2014) visade
sjöar med längre uppehållstider på mindre halter Fe och mindre färg (A420).
Analyserna utförda av Futter et.al (2013) visade också att försurade sjöar var mer
utsatta för ökad färg på ytvattnet, där försurade sjöar (pH < 6,5) och med kort
uppehållstid (< 1 år) observerades vara upp till 5 gånger mer påverkade av
brunifiering än sjöar med ett mer normalt pH (> 6,5). Denna skillnad kan bero på
den tendens Fe har att bilda partiklar vid ett högre pH. Därigenom sjunker halten av
löst Fe med ett högre pH vilket också leder till minskad färg (A420). Studien av
Futter et. al (2013) föreslår därför att de parametrar som motverkar brunifieringen i
en sjö är högt pH och lång uppehållstid.
4.1.4 Klimatförändring
Det finns flera hypoteser kring ökningen av DOC för ytvatten i en sjö. En är den
antropogena påverkan som lett till ökade klimatförändringar (Evans et. al, 2007).
Effekter av klimatförändringarna är bl. a. ökad nederbörd som i sin tur leder till
ökad avrinning och urlakning av organiskt kol från marker (Bragée, 2013;
Ratcovich, 2014). Detta förutspås enligt Ratcovich (2014) leda till en ökning av
tillförseln av autoktont DOC i svenska sjöar. De faktorer som styr urlakningen av
organiskt kol till sjöar är enligt Bragée (2013) produktion och nedbrytning av
organiskt material samt det organiska materialets löslighet.
Weyhenmeyer et.al (2014) påstår att de ökande nederbördsmängderna som
observerats i Sverige kommer att leda till ökade järnhalter och ökad färg i
vattenförekomster.
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Att marken i Öjarens avrinningsområde till största del består av skogsmark är enligt
Länsstyrelsen Gävleborg (2015) en stor påverkansrisk då skogsbruket i samband
med klimatförändringarna riskerar att intensifieras, vilket riskerar att öka påverkan
från läckage av humus, näringsämnen, bekämpningsmedel m.m.
Klimatförändringarna riskerar även att bidra till en högre temperatur av vattnet
vilket kan komma att öka tillväxten av patogena mikroorganismer som i sin tur
försvårar beredningen av ytvattnet (Länsstyrelsen Gävleborg, 2015).
Den påverkan som brunifiering medför på vattenlevande organismer är enligt Gall,
Kainz och Rasconi (2016) betydande. I samband med ökad vattentemperatur och
brunifiering blir det allt svårare för vattenlevande organismer att få tag på föda. I den
studie Gall et al. (2016) utförde undersöktes hur väl kräftdjur anpassade sig till
förändring av vattentemperatur samt brunifiering. Studien pågick under 27 dagar
där kräftdjur placerades i 16 stycken behållare innehållande sjövatten med olika
temperatur och vattenfärg. Resultatet av studien visade på att ökad brunifiering gör
det svårare för denna typ av kräftdjur att söka föda samt att reproducera sig.
Ratcovich (2014) undersökte under sex månader hur klimatet, säsongsavvikelser i
temperatur samt brunifiering påverkar produktionen av bakterier och växtplankton.
Gällande produktionen av bakterier påvisades en kontinuerlig ökning mellan vår och
höst, den ökningen bedöms dock inte bero på temperaturhöjning då provet där
endast temperaturen höjdes inte påvisade någon ökning. Istället bedömer Ratcovich
(2014) att ökningen berodde på det tillskott av näringsämnen som tillförts vattnet.
Då tidigare studier antytt att tillskott av autoktont DOC är en möjlig orsak till ökad
bakterieproduktion analyserades även ett sådant prov, dock utan resultat som
påvisade att denna hypotes stämmer.
För produktionen av växtplankton visades att temperaturhöjning bidrog till ökad
produktion, ökningen pågick dock endast till dess att vattnets färg blev så pass mörkt
att det hindrade fotosyntesen. Sett över de olika årstiderna var skillnaden i
produktionen av växtplankton inte märkbar (Ratcovich, 2014).
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Rasconi, Gall, Winter och Kainz (2015) menar att vattentemperaturen kan komma
att höjas med cirka 4°C under nästa århundrade. I den studie de utfört beslutades
därför att de under åtta månader skulle analysera om högre vattentemperatur och
brunifiering orsakar ett skifte från plankton till mindre växtplankton och
cyanobakterier samt om en förlängning av växtsäsongen leder till ökad produktion
av växtplankton. I studien analyserades sjövatten där de höjde temperaturen med
3°C och tillförde en humussyra för att få ett 3 gånger så högt färgtal på sjövattnet.
Analys av vattenproverna påvisade ingen märkbar förändring av DOC- halten. De
ökade vattentemperaturerna gynnar växtplankton och bakterier vilka ökade sin
produktion under sommaren och hösten då vattentemperaturen ökade,
brunifieringen påvisade dock ingen märkbar skillnad på varken produktionen eller
förändringar på plankton. Studien påvisar även att ökad vattentemperatur bidrar till
förändringar på storlek, struktur och funktion av plankton. Storleksskiftet var
förknippat med lägre mångfald av växtplankton och högre primärproduktion vilket
förknippades med ökad omsättning och tillväxt snarare än ökad fotosyntes.
4.1.5 Järn
Att organiskt material ensamt skulle vara orsak till brunifiering menar Kritzberg &
Ekström (2012) inte är troligt. De har analyserat förändring av färg samt
koncentrationen av järn och organiskt material i 30 svenska floder mellan åren 1972
och 2010 i syfte att utvärdera vilken roll koncentrationen av järn och organiskt
material har på brunifiering. Studien påvisar att mängden järn i svenska vatten har
ökat med närmare 50 % under de analyserade åren samt att järnhalten ökat i
samtliga vatten där färgen på vattnet förändrats. I jämförelse med ökningen av
organiskt material har mängden järn ökat betydligt mer, vilket indikerar på att
organiskt material inte är den enda orsaken till förändrad färg av vattnet. En stor
andel järn tillförs via skog- och våtmark, Kritzberg & Ekström (2012) anger även att
höga halter av järn kan vara resultat av en hög andel syrefattiga sjöar. Enligt Ekström
(2013) beror ökningen av järn i vattenförekomster på syrefria förhållanden i den
omgivande marken, syrefria förhållanden i mark är ett vanligt förekommande då
höga temperaturer sammanfaller med hög markfuktighet. Detta resulterar i att
järnet i marken blir lösligt och därmed kan transporteras till vattenförekomsten.
Genom att utföra en korrelationsanalys med Pearsons korrelationskoefficient
undersökte Kritzberg & Ekström (2012) vilket samband olika ämnen har med
förändrad vattenfärg. Resultatet, där siffror nära 1 eller -1 tyder på att samband
finns, visade på starkt samband mellan ökat färgtal och ökade järnhalter då
korrelationsvärdet blev 0,75 och p-värdet 0,000.
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Utöver förändrad färg i vatten påverkar ökade järnhalter bl.a. det biogeokemiska
kretsloppet för organiskt material, fosfor och kväve. Det kan även medföra negativ
påverkan på vattenlevande organismer (Kritzberg & Ekström, 2012).
En studie gjord av Weyhenmeyer et. al (2014) påvisade även den tydlig koppling
mellan halter järn och brunifiering, där ökade halter av järn resulterade i en ökning
av färgen i vattnet. Studien gjordes på över 58 000 vattenprover från olika sjöar i
Sverige och Kanada och den visade på att förutom den ökande effekt som DOC har
på färgen ger också järn som binds till DOC en högre färg. När koncentration järn
når över 1 Mg/l vatten avstannar bindningen mellan järn och DOC vilket också gör
att färgen upphör att öka.
I den studie som utförts av Bragée (2013) påvisades en märkbar ökning av järn i
sedimenten i två svenska sjöar. Järnets ursprung är ofta den omgivande marken men
det är svårt att fastställa hur stor påverkan järnet har på brunifieringen då analys av
sediment är svåra att tolka beroende på järnets löslighet och utfällning i sedimenten.
4.1.6 Minskad sur nederbörd
Sur nederbörd har nämnts som en bidragande orsak till brunifiering, (Ekström et. al,
2011; Bragée, 2013) eftersom detta leder till ett lägre pH i marken. Försurningen
har pågått under stora delar av 1900-talet däremot har den sura nederbörden
drastiskt minskat under de senaste tre decennierna. Detta har lett till ett ökat pH
och att marken återhämtat sig från tidigare sura markförhållanden (Bragée 2013).
Det sura nedfallet i Sverige har påverkat sjöar på flera olika vis. Variationen av
påverkan beror bl.a. på sjöarnas olika egenskaper däribland depositionens storlek
samt marken i avrinningsområdet. Exempelvis är tunna jordlager av bl.a. morän
mindre neutraliserande mot försurning då kontaktytan mellan jordpartiklarna och
det sura vattnet är liten. pH-värdet påverkas även av snösmältning då den stigande
grundvattennivån bidrar till att marken ej kan neutralisera sura ämnen som
snösmältningen för med sig (Länsstyrelsen I Stockholms Län, 2005).
Ekström et. al (2011) har, genom deras studie där skogsmark bevattnats med vatten
innehållande olika svavelinnehåll, påvisat att vatten med högt pH bidrog till att det
organiska materialet i marken blev mer lösligt och rörligt. Därmed hade vattnet
högre potential att via avrinning nå närliggande vattendrag. Studien påvisade även att
minskad försurning ledde till ökad färg och större molekyler i det organiska
materialet samt att det organiska materialet var mer tillgängligt för nedbrytning av
solljus men mindre för nedbrytning av bakterier.
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I studien Futter et. al (2013) observerades ett samband där försurade sjöar (pH <
6,5) var mer påverkade av brunifiering än sjöar som inte var försurade. En av
orsakerna till det är att järn lättare bildar partiklar vid ett högre pH och på så sätt
ökar halten av löst järn med ett lågt pH.
Bragée (2013) menar att den ökande brunifieringen de senaste åren huvudsakligen
beror på tidigare sura markförhållanden där organiskt material ackumulerades i
marken. Bragée (2013) hävdar därför att dagens ökade urlakning är en
återhämtningsprocess från tidigare försurning. Även om en ökad nederbörd samt
högre temperatur gör att den organiska produktionen samt urlakningen av organiskt
kol ökar, kan den under ett långt perspektiv leda till en utspädning av det
upplagrade organiska kolet i marker. Hur länge återhämtningen kan pågå är svårt att
säga beroende på hur mycket organiskt material som lagrats i marken under
försurningen.
4.1.7 Mangan
Sydvatten Skåne (2015) menar att en anledning till ökningen av vattnets färg är
ökade halter av mangan. Även vid studiebesök hos Sandviken Energi angavs att
mangan är en trolig orsak till brunifiering (R. Majeed, personlig kommunikation, 20
april 2017).
Enligt studier gjorda av Kritzberg & Ekström (2012) visade den skiftande
manganhalten ingen stark korrelation med förändringar i ytvattnets färg. Där analys
av Pearsons korrelationskoefficient resulterade i ett värde på 0,026 samt ett p-värde
på 0,89.
En studie av Abesser, Robinson & Soulsby (2006) där de undersökt järn och
mangans urlakning i skotska avrinningsområden visar att höga halter mangan ofta
sammankopplas med låga pH-värden då låga pH-värden resulterar i att manganet
blir mer rörligt. Ökade manganhalter kan även sammankopplas med oväder under
höst och vinter då stora mängder mangan avrinner till vattendrag. Påverkan från
oväder under höst och vinter tenderar att bli större om föregående sommar har varit
torr, då manganet ackumuleras i marken.
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4.1.8 Förändrad markanvändning
Markanvändning och markens beskaffenhet kan ha stor påverkan på en sjös
vattentillstånd (Gergel, Turner & Kratz, 1999). I en studie av Bragée (2013)
undersöktes bl. a. sediment i två svenska sjöar, där tydliga skillnader visades i
sedimenten beroende på hur markanvändningen historiskt sett utvecklats. Studien
visade att långvariga ökningar i mängden organiskt kol i sjöarna beror på ett
intensivare jordbruk samt avsaknad av våtmark. Detta visade att egenskaper i en sjös
tillrinningsområde är av stor betydelse för koncentrationen av organiskt kol i sjöar.
Där exempelvis förändringar av skogsmarker till jordbruksmarker leder till ett ökat
läckage av organiskt kol och att även gödsling har inverkan på urlakningen av
organiskt kol. Enligt Bragée (2013) är det därför viktigt att känna till de effekter
förändrad markanvändning har på den ökande halten organiskt kol i sjöar.
Förändrad markanvändning i form av ökad andel barrskog i förhållande till lövträd
leder till en naturlig försurning av marken. Humus från barrträd är nämligen surare
än humus från lövträd. Skogsbruket ökar också försurningen genom att
avverkningen leder till en minskning av näringsämnen i marken. Näringsämnena
ersätts av vätejoner och aluminium och markens pH-värde sjunker på så sätt. Denna
markförsurning leder bl. a. till att ökade mängder metaller lakas ur marken
däribland järn och mangan. För att minska skogsmarkens försurning kan insatser som
ökad odling av ädellövträd genomföras (Steiner, 2000).
En annan källa till ökad försurning i skogsmarker är skogsavverkning. När träden
växer tar rötterna upp basiska växtnäringsämnen samtidigt som de frigör sura
vätejoner. Vid avverkning förs de lagrade växtnäringsämnena i virket bort vilket
leder till en ytterligare försurning i marken för varje barrträdsgeneration som
avverkas (Länsstyrelsen Västernorrland, u.å.).
4.2

Åtgärder mot brunifiering

Ett flertal studier belyser behovet av ytterligare forskning för att ge svar på
kopplingen mellan brunifiering och de olika drivfaktorerna (Bragée, 2013; Evans et.
al, 2007; Ledesma et.al, 2012; Weyhenmeyer et.al, 2014).
En studie från Australien utförd av Chiswell & Zaw (1999) påvisade att konstgjord
luftning resulterade i en förbättrad vattenkvalitet. Studien visade att luftningen ledde
till en markant minskning av halterna löst järn och mangan men att manganhalten
sedan steg igen under kommande år vilket ledde till att kvaliteten på vattnet återigen
blev sämre. Studien fastställer ändå att konstgjord luftning kan leda till en varaktig
förbättring av vattenkvaliteten.
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I den experimentella studien gjord av Ekwall, Hansson & Urrutia-Cordero (2016)
påvisades att ökande temperaturer och brunifiering gynnar tillväxten av
cyanobakterier som är ett stort hot mot kvaliteten på ytvattnet i sjöar. Studien
framhåller att biomanipulation i näringsväven kan vara en åtgärd som motverkar
effekterna av klimatförändringar och brunifiering. Denna typ av lokala åtgärder har
potential att verka som en temporär buffert mot klimatförändringar, tills mer
globala åtgärder effektivt kan etableras.
Vid placeringen av ett vattenreningsverk som behandlar ytvatten är det enligt Futter
et.al (2013) fördelaktigt att placera ytvattenintaget nedströms i vattenförekomsten.
Detta på grund av att DOC halterna är högre vid sjöars inlopp än vid utloppet. DOC
halterna har då minskat genom mineralisering, flockning och fotolytisk bearbetning.
Storleken på dessa processer begränsas av vattnets uppehållstid.
Några av de åtgärder som kan vara tillämpbara för förbättrad vattenkvalité och som
motverkar brunifiering är enligt Naturvårdsingenjörerna AB (2014) följande:
Alsumpskog
En alsumpskog fungerar som ett naturligt reningsverk för skogsåar. Skogen består av
ett flackt område där vattnet kan svämma över vid höga flöden. Vattnet filtreras från
humusämnen och biologiska material på vägen genom skogen, där skogen använder
och bryter ned materialen. Alsumpskogar gynnar också många olika växt- och
djurarter exempelvis ges groddjur goda livsmiljöer och övervintringsmöjligheter
(Naturvårdsingenjörerna AB, 2014).
I den rapport som Naturvårdsingenjörerna AB (2014) tagit fram på uppdrag av
Kristianstads kommun är alsumpskog en mycket effektiv åtgärd som minskar
humustransport, bidrar till flödesutjämning och minskar transport av sediment.
Svämplan
Ett svämplan är de ytor som vid höga flöden kan svämmas över, det bidrar till ett
jämnare flöde och motverkar höga flödestoppar. Ett svämplan tillförs sediment och
näringsämnen och på så sätt har de en renande effekt på vattnet.
Enligt Naturvårdsingenjörerna AB (2014) är svämplan en effektiv åtgärd för att
minska tillförseln av humus och bidrar mycket effektivt till flödesutjämning.
Hänsynszoner
Hänsynszoner består ofta av buskar och lövträd, zonerna är viktiga för den naturliga
reningen av vattnet och för att minska de negativa effekterna som markanvändning
och verksamheter har på vattenkvalitén. Hänsynszonerna bidrar också till
beskuggning som leder till lägre temperaturer i vattnet samt att de minskar
erosionsrisken vid strandkanten (Naturvårdsingenjörerna AB, 2014).
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5 Resultat
5.1

Färgtal

Under åren 1995-2015 har färgen på ytvattnet i Öjaren varierat relativt mycket.
Figur 5 visar medelvärden för färgtal för kvartal ett, två, tre och fyra (med undantag
för åren 1997-1998, 2009 och 2014 pga. brist på data). De högsta färgtalen tenderar
att uppkomma under de två första kvartalen där medelvärdet för åren var 94,39 mg
Pt/l respektive 96,59 mg Pt/l. Kvartal tre var medelvärdet 79,18 mg Pt/l och
kvartal fyra uppvisar det lägsta medelvärdet på 73,30 mg Pt/l.
Under undersökningsperioden varierar färgtalet för kvartal ett mellan 140 mg Pt/l
till 44 mg Pt/l. De högsta värdena uppvisades 2001, 2007, 2011 och 2015 medan
de lägsta värdena var mellan åren 2003-2006.
För kvartal två varierar färgtalet mellan 142 mg Pt/l och 44 mg Pt/l. De högsta
färgtalen påvisades under åren 1999, 2001, 2010 och 2013 medan de lägsta färgtalen
var mellan åren 1995-1996 och mellan 2003-2006.

För kvartal tre varierar färgtalet mellan 127 mg Pt/l och 49 mg Pt/l. De högsta
färgtalen påvisades under åren 2001, 2010, 2011 och 2013 medan de lägsta färgtalen
var under åren 1995-1996 och 2004- 2006.
För kvartal 4 varierar färgtalet mellan 119 mg Pt/l och 44 mg Pt/l. De högsta
färgtalen påvisades under åren 2006, 2008, 2010 och 2012 medan de lägsta färgtalen
var under åren 1995-1996 och 2002-2005.
Det som kan avläsas av figur 5 är att under 2001 och 2010 är färgtalet för samtliga
kvartal högt och att under åren 2003-2005 är färgtalet lågt. Någon tydlig trend för
brunifieringen är svårt att fastställa vid granskning av figur 5.
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Kvartalsvisa färgtal 1995-2015
160
140

Färgtal mgPt/l

120
100
80
60
40
20
0
1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2015

År
q1

q2

q3

q4

Figur 1. Kvartalsvisa förändringar i färgtal mellan år 1995-2015.

5.2

Färgtal och järn

Förändringar i färgtal och järnhalt i Öjaren mellan åren 1999- 2015 (vissa kvartal
saknas data från olika år) redovisas i figur 6.
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Figur 2. Kvartalsvisa förändringar för färgtal och järn mellan åren 1999-2015.

De förändringar som kan avläsas i figur 6 tyder på att ett samband mellan halter järn
och färgtal existerar.
Medelvärdet för färgtal i Öjaren under de analyserade åren är 85,86 mg Pt/l, tabell
2 visar medelvärden per kvartal för färgtal och järn. Lägst färgtal har mätts upp
under kvartal fyra och högst färgtal har mätts upp under kvartal två.
Medelvärdet för järn under de analyserade åren är 0,29 mg Pt/l. Lägsta järnhalterna
har mätts upp under kvartal tre och högsta järnhalterna har mätts upp under kvartal
1.
Tabell 2. Medelvärden för färgtal och järn 1999-2015.

Medelvärde
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Färgtal
94,39 mg Pt/l
96,59 mg Pt/l
79,18 mg Pt/l
73,31 mg Pt/l
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Järn
0,32 mg/l
0,31 mg/l
0,25 mg/l
0,28 mg/l

Resultatet av korrelationsanalysen för färgtal och järn visas i tabell tre.
Korrelationsvärdet mellan faktorerna ligger mellan 0,789 och 0,908 vilket tyder på
ett starkt till mycket starkt samband. Under alla kvartal uppnås även ett lågt p-värde
vilket indikerar på ett att resultatet är statistiskt säkerställt.
Tabell 3. Korrelation och p-värde färgtal och järn.

Korrelation Färgtal och
järn
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Korrelationsvärde
0,850
0,789
0,908
0,822

Pvärde
0,000
0,000
0,000
0,000

I syfte att djupare analysera korrelationen mellan färgtal och järn i Öjaren har vi
utfört en korrelationsanalys i ett intervall om två månader. Resultatet i tabell 4 visar
på stark korrelation och låga p-värden för samtliga undersökta månader.
Tabell 4. Korrelation och p-värde färgtal och järn.

Korrelation Färgtal och
järn
Januari-Februari
Mars-April
Maj-Juni
Juli-Augusti
September-Oktober
November-December

Korrelationsvärde P-värde
0,881
0,000
0,855
0,000
0,851
0,000
0,927
0,000
0,846
0,001
0,843
0,001
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5.3

Färgtal och pH
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Förändringar i färgtal och pH i Öjaren mellan åren 1995- 2015 (vissa kvartal saknas
data från olika år) redovisas i figur 7.
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Figur 3. Kvartalsvisa förändringar för färgtal och pH mellan åren 1995-2015.

Förändringarna som visas i figur 7 tyder på att ett samband mellan färgtal och pH
finns. Färgtalet ökar då pH-värdet minskar medan färgtalet minskar i de fall pHvärdet ökar.
Ett pH-värde lägre än 7 är surt, högre än 7 är basiskt och 7 är neutralt (Sandviken
Energi, 2012). Medelvärde för pH i Öjaren mellan åren 1995- 2015 är 6,80 vilket
anses vara svagt försurat, dock inte så försurat att det bedöms vara ett miljöproblem
(VISS, 2017). Under de analyserade åren har pH-värdet skiftat, lägsta kvartalsvisa
medelvärde för pH mättes under kvartal två och högst under kvartal ett detta visas i
tabell 5.
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Tabell 5. Medelvärden för färgtal och pH 1995-2015.

Medelvärde
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Färgtal
94,39 mg Pt/l
96,59 mg Pt/l
79,18 mg Pt/l
73,31 mg Pt/l

pH
6,93
6,64
6,75
6,90

Korrelationsanalysen för färgtal och pH redovisas i tabell 6 och visar på låg
korrelation mellan dessa variabler under samtliga kvartal, även om
korrelationsvärdet för kvartal två, tre och fyra är nära måttlig korrelation.
Tabell 6. Korrelation och p-värde färgtal och pH.

Korrelation Färgtal och
pH
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Korrelationsvärde P-värde
-0,329
0,213
-0,467
0,051
-0,431
0,084
-0,468
0,067
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5.4

Färgtal och nederbörd
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Förändringar av färgtal och nederbörd mellan åren 1995-2015 (vissa kvartal saknas
data från olika år) redovisas i figur 8.
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Figur 4. Kvartalsvisa förändringar för färgtal och nederbörd mellan åren 1995-2015.

De förändringar som visas i figur 8 tyder på ett lågt samband mellan färgtal och
nederbörd.
Medelvärdet för nederbörd under de analyserade åren är 164,25 mm. Tabell 7 visar
att lägst nederbörd har mätts upp under kvartal ett och högst nederbörd har mätts
upp under kvartal tre.
Tabell 7. Medelvärde för färgtal och nederbörd 1995-2015.

Medelvärde
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Färgtal
94,39 mg Pt/l
96,59 mg Pt/l
79,18 mg Pt/l
73,31 mg Pt/l

Nederbörd
113,7 mm
153,9 mm
208,6 mm
180,8 mm

Korrelationsanalysen för färgtal och nederbörd redovisas i tabell 8 och visar på låg
korrelation mellan dessa variabler under samtliga kvartal.
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Tabell 8. Korrelation och p-värde färgtal och nederbörd.

Korrelation Färgtal och
nederbörd
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Korrelationsvärde P-värde
0,239
0,372
-0,241
0,335
0,329
0,183
0,350
0,169

Korrelationsanalysen för nederbörd och färgtal, där medelvärdet för färgtal
förskjutits ett år redovisas i tabell 9, tabellen visar att liten korrelation existerar
under samtliga kvartal.
Tabell 9. Korrelation och p-värde färgtal och nederbörd.

Korrelation färgtal och
nederbörd (förskjutet
medelvärde 1 år färgtal)
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Korrelationsvärde P-värde
-0,005
0,985
0,204
0,465
0,052
0,854
0,006
0,986

Korrelationsanalysen för nederbörd och färgtal, där medelvärdet för färgtal
förskjutits två år redovisas i tabell 10, tabellen visar att liten korrelation existerar
under samtliga kvartal bortsett från kvartal två där måttlig korrelation uppvisats.
Tabell 10. Korrelation och p-värde färgtal och nederbörd.

Korrelation nederbörd och
färgtal (förskjutet medelvärde 2
år färgtal)
Korrelationsvärde P-värde
Kvartal 1
-0,435
0,105
Kvartal 2
0,532
0,061
Kvartal 3
0,251
0,407
Kvartal 4
0,286
0,368
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Förändringar av färgtal och temperatur mellan åren 1999-2015 (vissa kvartal saknas
data från olika år) redovisas i figur 9.
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Figur 5. Kvartalsvisa förändringar för färgtal och temperatur mellan åren 1999-2015.

Medelvärdet för temperatur under de analyserade åren är 7,94 °C. Tabell 11 visar
att lägst temperatur har mätts upp under kvartal ett och högst temperatur har mätts
upp under kvartal tre. Medelvärdet under åren 1961-62 var 6,4 °C.
Tabell 11. Medelvärden för färgtal och temperatur 1999-2015.

Medelvärde
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Färgtal
94,39 mg Pt/l
96,59 mg Pt/l
79,18 mg Pt/l
73,31 mg Pt/l

Temperatur
1,98 °C
10,30 °C
15,18 °C
4,28 °C

Korrelationsanalysen för färgtal och temperatur redovisas i tabell 12 och visar att
mycket låg eller ingen korrelation mellan dessa variabler existerar under samtliga
kvartal.
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Tabell 12. Korrelation och p-värde mellan färgtal och temperatur.

Korrelation Färgtal och
temperatur
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Korrelationsvärde P-värde
- 0,259
0,352
-0,109
0,711
0,043
0,885
-0,126
0,697

Korrelationsanalysen för temperatur och färgtal, där medelvärdet för färgtal
förskjutits ett år redovisas i tabell 13, tabellen visar att liten korrelation existerar
under samtliga kvartal.
Tabell 13. Korrelation och p-värde färgtal och temperatur.

Korrelation temperatur och
färgtal (förskjutet medelvärde
färgtal)
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Korrelationsvärde P-värde
-0,232
0,425
-0,190
0,554
-0,199
0,534
-0,420
0,227

31

5.6

Färgtal och mangan

Kvartal 1 Färgtal
och mangan

Kvartal 2 Färgtal
och mangan

150,00

150

Mangan

Färgtal

2015

2011

0

Mangan

Kvartal 4 Färgtal
och mangan

120
100
80
60
40
20
0

150

Färgtal

0,04
100

0,03
0,02

50

0,01

Färgtal

2012

2008

2005

2003

2001

0
1999

Mangan

Mn mg/l

Mn mg/l

0,05

0

2015

2011

2007

2005

2003

2001

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

Färgtal mgPt/l

Kvartal 3 Färgtal
och mangan

1999

Färgtal mgPt/l

Färgtal

Mn mg/l

0,02
0
1999

0
1999
2001
2003
2005
2007
2010
2012

0,00

0,04

50

2007

0,01

0,06

2005

50,00

0,08
100

2003

0,02

0,1

2001

0,03

100,00

Färgtal mgPt/l

0,04
Mn mg/L

Färgtal mgPt/l

Förändringar av färgtal och manganhalt mellan åren 1999-2015 (vissa kvartal saknas
data från olika år) redovisas i figur 10.
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Figur 6. Kvartalsvisa förändringar för färgtal och mangan mellan åren 1999-2015.

Medelvärdet för mangan under de analyserade åren är 0,024 mg/l. Tabell 14 visar
att lägst manganhalt har mätts upp under kvartal fyra och högst manganhalt har
mätts upp under kvartal två.
Tabell 14. Medelvärde för färgtal och mangan 1999-2015.

Medelvärde
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Färgtal
94,39 mg Pt/l
96,59 mg Pt/l
79,18 mg Pt/l
73,31 mg Pt/l
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Mangan
0,019 mg/l
0,031 mg/l
0,029 mg/l
0,015 mg/l

Resultatet av korrelationsanalysen för färgtal och manganhalt visas i tabell 15. Enligt
Pearsons korrelationskoefficient existerar under kvartal ett en hög korrelation
mellan färgtal och manganhalt för de uppmätta åren. Under kvartal två och fyra är
korrelationen måttlig och under kvartal tre är den liten eller inte existerar. P-värdet
kvartal ett och två tyder på ett statistiskt säkerställt resultat.
Tabell 15. Korrelation och p-värde färgtal och mangan.

Korrelation Färgtal och mangan
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Korrelationsvärde P-värde
0,744
0,006
0,605
0,029
0,118
0,701
0,540
0,070

Då den kvartalsvisa korrelationen mellan färgtal och mangan visar på måttliga värden
samt värden nära måttligt har vi, i syfte att djupare analysera sambandet mellan dessa
faktorer även utfört en korrelationsanalys i ett intervall om två månader. Analysen i
tabell 16 visar ett tydligare resultat där hög korrelation och låga p-värden existerar
under 6 av 12 månader. Korrelationerna för månaderna maj-oktober är lågt positiva
trots att de är nära värdet måttligt positiv. Vi har även utfört korrelationsanalys
mellan färgtal och mangan med månadsfördelningen februari-mars, april-maj osv.
resultatet i tabell 17 visar fyra månader med hög korrelation, fyra månader med
måttlig korrelation samt fyra månader med låg korrelation.
Tabell 16. Korrelation och p-värde färgtal och mangan.

Korrelation Färgtal och Mangan
Jan-Feb
Mar-Apr
Maj-Jun
Jul-Aug
Sep-Okt
Nov-Dec

Korrelationsvärde P-värde
0,777
0,008
0,782
0,007
0,498
0,143
0,477
0,163
0,411
0,238
0,737
0,023

Tabell 17. Korrelation och p-värde färgtal och mangan.

Korrelation Färgtal och
Mangan
feb-mar
apr-maj
jun-jul
aug-sep
okt-nov
dec-jan

Korrelationsvärde P-värde
0,757
0,011
0,693
0,026
0,593
0,071
0,529
0,116
0,276
0,473
0,359
0,308
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5.7

Färgtal och COD

Förändringar av färgtal och COD mellan åren 1995-2008 (vissa kvartal saknas data
från olika år) redovisas i figur 11.
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Figur 7. Kvartalsvisa förändringar för färgtal och COD mellan åren 1995-2008.

Medelvärdet för COD under de analyserade åren är 14,49 mg/l. Tabell 18 visar att
lägst COD-halt har mätts upp under kvartal fyra och högst COD-halt har mätts upp
under kvartal två.
Tabell 18. Medelvärde för färgtal och COD 1995-2015.

Medelvärde
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Färgtal
94,39 mg Pt/l
96,59 mg Pt/l
79,18 mg Pt/l
73,31 mg Pt/l
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COD
14,64 mg/l
15,27 mg/l
13,17 mg/l
12,21 mg/l

Resultatet av korrelationsanalysen för färgtal och COD-halt visas i tabell 19. Enligt
Pearsons korrelationskoefficient för färgtal och COD existerar hög korrelation
under kvartal ett, två och fyra och måttlig korrelation under kvartal tre. P-värdet
tyder på ett statistiskt säkerställt resultat.
Tabell 19. Korrelation och p-värde färgtal och COD.

Korrelation Färgtal och COD
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Korrelationsvärde P-värde
0,843
0,002
0,952
0,000
0,626
0,029
0,882
0,000

I syfte att mer specifikt se vilka månader som bidrar till måttlig korrelation under
kvartal tre utfördes en korrelationsanalys mellan färgtal och COD i ett intervall om
två månader. Resultatet i tabell 20 visar att måttlig korrelation existerar under
månaderna juli och augusti.
Tabell 20. Korrelation och p-värde färgtal och COD.

Korrelation Färgtal och
COD
Januari-Februari
Mars-April
Maj-Juni
Juli-Augusti
September-Oktober
November-December

Korrelationsvärde P-värde
0,904
0,000
0,895
0,000
0,939
0,000
0,514
0,087
0,831
0,001
0,895
0,000
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5.8

pH och järn

Kvartal 1 pH och
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Förändringar i pH-värde och Fe halter mellan åren 1999-2015 (vissa kvartal saknas
data från olika år) redovisas i figur 12.

Fe

Figur 8. Kvartalsvisa förändringar för pH och FE mellan åren 1999-2015.

De förändringar som visas i figur 12 tyder på ett samband mellan förändringar i pHvärde och halter av Fe. Halterna av Fe ökar i de fall pH minskar och halterna av Fe
minskar i de fall pH ökar.
Medelvärde för pH i Öjaren under de analyserade åren är 6,80. Tabell 21 visar att
lägst pH-värde uppmättes under kvartal två och högst under kvartal ett.
Medelvärde för Fe i Öjaren under de analyserade åren är 0,29 mg/l. Tabell 21 visar
att lägst värde mättes under kvartal tre och högst värde under kvartal ett.
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Tabell 21. Medelvärde för pH och Fe 1999-2015.

Medelvärde
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

pH
6,93
6,64
6,75
6,90

Fe
0,32 mg/l
0,31 mg/l
0,25 mg/l
0,28 mg/l

Korrelationsanalysen för pH och Fe redovisas i tabell 22 och visar att en måttlig
negativ korrelation mellan dessa faktorer existerar under kvartal två, tre och fyra.
Under dessa kvartal uppnås även ett lågt p-värde vilket indikerar på ett starkare
statistiskt säkerställt resultat. Under kvartal ett existerar endast en liten eller ingen
korrelation.
Tabell 22. Korrelation och p-värde pH och FE.

Korrelation pH och Fe
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4
5.9

Korrelationsvärde P-värde
- 0,208
0,440
-0,675
0,004
-0,666
0,007
-0,568
0,034

Nederbörd och järn

Korrelationsanalysen för nederbörd och järn, där medelvärdet för järn förskjutits ett
år redovisas i tabell 23, tabellen visar att liten korrelation existerar under samtliga
kvartal.
Tabell 23. Korrelation och p-värde nederbörd och järn.

Korrelation nederbörd och järn
(förskjutet medelvärde järn)
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Korrelationsvärde P-värde
0,033
0,903
0,065
0,824
0,127
0,665
0,099
0,759

37

5.10 Trend och prognos

För att utläsa trender och den framtida utvecklingen av brunifiering i Öjaren har vi
framställt prognoser för de faktorer som har uppvisat en korrelation med färgtalet i
Öjaren. Därtill har vi valt att också titta på nederbörden och temperaturen som
enligt litteraturen har koppling till brunifieringen.
Färgtal
Trendanalysen för färgtalet i Öjaren tyder på en ökad färg i vattnet under de
uppmätta åren. Brunifieringen i Öjaren förväntas stiga baserat på de tidigare
uppmätta värdena på färgtal. Enligt prognosen (grönprickade linjen i figur 13)
kommer medelvärdet för färgtalet år 2050 ligga över de toppar på färgtal som varit
mellan åren 1995-2015. Prognosen visar på att medelvärdet för färgtalet förväntas
stiga med 63 % fram till år 2050 jämfört med medelvärdet för åren 1995-2015.
Medelvärdet för färgtalet under de uppmätta åren är 84,14 mg Pt/l och enligt
prognosen är färgtalet år 2050 137,4 mg Pt/l. Avvikelsen i analysen är 17,867 mg
Pt/l vilket innebär en avvikelse på cirka 23 %.

Figur 9. Trend och prognos för utvecklingen av färgtal i Öjaren fram till år 2050.

Medelvärdet för färgtal år 1961-62 var 44,17 mg Pt/l vilket är 48 % lägre än
medelvärdet under åren 1995-2015. Ökningen av färgtal från år 1961-62 till det
förväntade värdet år 2050 beräknas vara cirka 211 %.
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I figur 14 visas trenden för färgtal mellan år 1961-62 samt 1995-2015.

Figur 10. Trend för färgtal i Öjaren.

Nederbörd
SMHI (2017a) har tagit fram en prognos med beräknad förändring av
årsnederbörden i % i huvudavrinningsområdena Skärjån, Testeboån och Gavleån
mellan åren 1961-2100 se figur 14. Diagrammet visar historiska data där gröna
staplar visar en nederbördsmängd över det normala och gula staplar visar en
nederbördsmängd under det normala. Den svarta kurvan visar förväntad utveckling
av årsmedelvärdet och det gråa fältet visar variationsbredden mellan det lägsta och
högsta värdet.
Enligt figur 15 förväntas den årsvisa nederbördsmängden fortsatt variera och
medelvärdet vara något högre än tidigare år. De stora skillnaderna i
variationsbredden tyder dock på att höga toppar och dalar i nederbördsmängd kan
uppstå under vissa år.
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Figur 11. Nederbördsprognos till år 2100 för avrinningsområdena Skärjån, Hamrångersån, Testeboån och
Gavleån (SMHI 2017).

En del av den nederbörd som faller varje år består av snö som vid smältning leder till
ökad avrinning. SMHI (2015) har framställt data över varje års största snödjup i cm
under åren 1995-2014 vilket redovisas i tabell 24.
Tabell 24. Största snödjup cm i Gävle under åren 1995-2014.

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

34
23
17
29
131
42
70
45
37
35

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

38
60
38
27
42
90
80
20
63
22

Järn
Trenden för järnhalten under åren 1999-2015 visar på stigande halter järn i Öjaren
(den rödprickade linjen i figur 16). En prognos baserad på de uppmätta halterna järn
i Öjaren visar på stigande järnhalter de kommande åren. Prognosen i figur 16 visar
på att medelvärdet för järnhalten förväntas stiga med 99 % fram till år 2050 jämfört
med medelvärdet för åren 1999-2015. Från 0,29 mg/l till 0,58 mg/l. Avvikelsen i
analysen är 0,0771 mg/l vilket innebär en avvikelse på cirka 31 %.
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Figur 12. Trend och prognos för järnhalten i Öjaren fram till år 2050.

Medelvärdet för åren 1961-62 var 0,50 mg/l vilket är nära det förväntade värdet år
2050.
pH
Figur 17 visar en prognos över hur pH- värdet i Öjaren förväntas förändras fram till
år 2050. Diagrammet har baserats på data över pH-värde mellan åren 1995-2015
där medelvärdet varit 6,75.
Prognosen påvisar en svagt stigande kurva där årsmedelvärdet förväntas öka med
cirka 3,10 % till år 2050. Det förväntade pH-värdet år 2050 beräknas vara cirka
6,95, alltså ett värde nära det neutrala värdet 7 som tyder på att Öjaren inte
förväntas vara drabbad av försurning i framtiden.
Analysen visar en avvikelse i pH-värde på 0,16834 vilket innebär en avvikelse på
cirka 2,5 %.
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Figur 13. Trend och prognos för pH-värdet i Öjaren fram till år 2050.

Medelvärdet för pH under åren 1961-62 var 6,8 vilket är något högre än
medelvärdet under åren 1995-2015.
Temperatur
SMHI (2017b) har tagit fram en prognos med beräknad förändring av
årsmedeltemperaturen i °C i huvudavrinningsområdena Skärjån, Testeboån och
Gavleån mellan åren 1961-2100 se figur 18. Diagrammet visar historiska data där
röda staplar visar temperaturer över det normala och blåa staplar visar temperaturer
under det normala. Den svarta kurvan visar förväntad utveckling av
årsmedeltemperaturen och det gråa fältet visar variationsbredden mellan det lägsta
och högsta värdet.
Figur 18 påvisar en stigande trend i årsmedeltemperatur och variationsbredden
tyder på att temperaturen förväntas variera där höga toppar kan nås vissa år.
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Figur 14. Temperaturprognos till år 2100 för avrinningsområdena Skärjån, Hamrångersån, Testeboån och
Gavleån (SMHI 2017).

Mangan
Trendanalysen i figur 19 för mangan under åren 1999-2015 uppvisar en stigande halt
av ämnet i Öjaren. Medelvärdet under de uppmätta åren var 0,024 mg/l och
prognosen visar att manganhalten förväntas öka till 0,058 år 2050. Detta motsvarar
en ökning på 140 %. Avvikelsen i analysen är 0,0062 mg/l vilket innebär en
avvikelse på cirka 29 %.

Figur 15. Trend och prognos för mangan-halten i Öjaren fram till år 2050.
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COD
Figur 20 visar en prognos över hur COD-halten i Öjaren förväntas förändras fram
till år 2050. Diagrammet har baserats på data över COD-halt mellan åren 19952008 där medelvärdet varit 14,49 mg/l.
Prognosen påvisar en kraftigt stigande kurva där årsmedelvärdet förväntas öka med
cirka 135 % till år 2050 och medelvärdet beräknas då vara 34,13 mg/l. Avvikelsen i
analysen är 2,5489 mg/l vilket innebär en avvikelse på cirka 18 %.

Figur 16. Trend och prognos för COD-halten i Öjaren fram till år 2050.

5.11 PCA

Kvartal 1
Resultatet av PCA:n i figur 21 visar att endast PC 1 har tillräckligt hög
förklaringsgrad för att analyseras vidare.
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Figur 17. Diagram PCA kvartal 1.

I tabell 25 visas de faktorer som starkast korrelerar med PC 1 och därmed tenderar
att variera tillsammans. De faktorer som under kvartal ett har högst varians är
färgtal, järn, mangan och COD.
Tabell 25. Resultat PCA kvartal 1.

PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7
pH
-0,383 -0,295
0,424
0,466 -0,463 -0,112
0,377
Järn
0,442 -0,077 -0,326 -0,111 -0,309
0,421
0,637
Färgtal
0,449 -0,154 -0,072
0,065 -0,659 -0,212 -0,535
Nederbörd
0,323 -0,038
0,816 -0,302
0,054
0,358 -0,074
Temperatur -0,108
0,858
0,057
0,262 -0,283
0,305 -0,085
COD
0,409 -0,131
0,000
0,779
0,403
0,194 -0,097
Mangan
0,416
0,359
0,197
0,013
0,102 -0,712
0,378

I tabell 26 visas alla komponenters Eigenvalue och proportion. PC 1 har högst
Eigenvalue och därmed högst förklaringsgrad och störst andel varians. PC 1 har även
höst ”proportion” vilket visar förklaringsgraden i procent.
Tabell 26. Eigenvalue och proportion kvartal 1.

PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7
Eigenvalue 4,5202 1,2334 0,7347 0,3343 0,1071 0,0543 0,0161
Proportion 64,6 % 17,6 % 10,5 %
4,8 %
1,5 %
0,8 %
0,2 %
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Kvartal 2
Resultatet av PCA:n i figur 22 visar att endast PC 1 har tillräckligt hög
förklaringsgrad för att analyseras vidare.

Scree Plot of pH Q2; ...; Mangan Q2
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Figur 18. Diagram PCA kvartal 2.

I tabell 27 visas de faktorer som starkast korrelerar med PC 1 och därmed tenderar
att variera tillsammans. De faktorer som under kvartal två har högst varians är
färgtal, järn, och COD.
Tabell 27. Resultat PCA kvartal 2.

PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7
pH
-0,346 -0,365 -0,389
0,587 -0,467
0,168 -0,069
Järn
0,422 -0,204
0,447
0,174 -0,045
0,74
0,039
Färgtal
0,492
0,048
0,029
0,101 -0,288 -0,286 -0,761
Nederbörd
-0,281 -0,398
0,740
0,091 -0,144 -0,429
0,049
Temperatur -0,121
0,673
0,246
0,663
0,176 -0,040
0,010
COD
0,479
0,141 -0,057
0,076 -0,517 -0,282
0,628
Mangan
0,371 -0,437 -0,195
0,402
0,615 -0,279
0,13

I tabell 28 visas alla komponenters Eigenvalue och proportion. PC 1 har högst
Eigenvalue och därmed högst förklaringsgrad och störst andel varians.
Tabell 28. Eigenvalue och proportion kvartal 2.

Eigenvalue
Proportion

PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7
3,9386 1,4572 0,7838 0,5247 0,1498 0,1189
0,027
56,3 % 20,8 % 11,2 %
7,5 %
2,1 %
1,7 %
0,4 %
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Kvartal 3
Resultatet av PCA:n i figur 23 visar att både PC 1 och PC 2 har tillräckligt hög
förklaringsgrad för att analyseras vidare.
Scree Plot of pH Q3; ...; Mangan Q3
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Figur 19. Diagram PCA kvartal 3.

I tabell 29 visas de faktorer som starkast korrelerar med PC 1 samt PC 2 och
därmed tenderar att variera tillsammans. De faktorer som under kvartal tre har
högst varians i PC 1 är COD och mangan. I PC 2 är faktorerna med högst varians
järn och temperatur.
Tabell 29. Resultat PCA kvartal 3.

PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7
pH
-0,398 -0,388
0,304
0,054 -0,710
0,225 -0,202
Järn
0,370 -0,487 -0,253
0,165
0,060 -0,292 -0,668
Färgtal
0,398 -0,375 -0,187
0,511 -0,137
0,260
0,565
Nederbörd
0,261
0,374
0,632
0,552 -0,083 -0,254 -0,128
Temperatur -0,168 -0,565
0,548 -0,087
0,548 -0,101
0,183
COD
0,461 -0,095
0,174 -0,555 -0,397 -0,450
0,283
Mangan
0,487
0,053
0,279 -0,299
0,096
0,721 -0,254

I tabell 30 visas alla komponenters Eigenvalue och proportion. PC 1 har högst
Eigenvalue och därmed högst förklaringsgrad och störst andel varians.
Tabell 30. Eigenvalue och proportion kvartal 3.

PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7
Eigenvalue 3,4269 1,8904 0,7969 0,5693 0,1776 0,1293 0,0096
Proportion
49 %
27 % 11,4 %
8,1 %
2,5 %
1,8 %
0,2 %
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Kvartal 4
Resultatet av PCA:n i figur 24 visar att endast PC 1 har tillräckligt hög
förklaringsgrad för att analyseras vidare.
Scree Plot of pH Q4; ...; Mangan Q4
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Figur 20. Diagram PCA kvartal 4.

I tabell 31 visas de faktorer som starkast korrelerar med PC 1 och därmed tenderar
att variera tillsammans. De faktorer som under kvartal fyra har högst varians är
färgtal, järn, pH och COD.
Tabell 31. Resultat PCA kvartal 4.

PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7
pH
-0,419 -0,185
0,352 -0,175
0,744 -0,286 -0,032
Järn
0,440
0,073 -0,177 -0,388
0,493
0,613 -0,020
Färgtal
0,479 -0,007 -0,030
0,058
0,165 -0,424
0,748
Nederbörd
0,232 -0,630 -0,149
0,652
0,224
0,092 -0,208
Temperatur
0,262 -0,518
0,653 -0,343 -0,328
0,110
0,016
COD
0,467
0,090 -0,108 -0,231
0,036 -0,572 -0,617
Mangan
0,248
0,536
0,620
0,468
0,132
0,123 -0,125

I tabell 32 visas alla komponenters Eigenvalue och proportion. PC 1 har högst
Eigenvalue och därmed högst förklaringsgrad och störst andel varians.
Tabell 32. Eigenvalue och proportion kvartal 4.

Eigenvalue
Proportion

PC 1
PC 2
PC 3
PC 4
PC 5
PC 6
PC 7
3,949 1,3509 0,6472 0,5105 0,2734 0,1757 0,0934
56,4 % 19,3 %
9,2 %
7,3 %
3,9 %
2,5 %
1,3 %
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6 Diskussion och slutsats
6.1

Påverkansfaktorer

6.1.1 Färgtal
Flera studier, däribland Evans et. al, (2007), Futter et.al, (2013), Kritzberg &
Ekstöm, (2012) och Weyhenmeyer et.al, (2014) har påvisat en ökning av färgen i
flera olika vattendrag. Likt vattendragen i dessa studier har även Öjaren påvisat
förändrad vattenfärg och ett ökat färgtal. Vid jämförelse av medelvärdena under
åren 1961-62 och 1995-2015 har en 48 procentig ökning påvisats i vattnet. Den
trend som vi ser från de analyserade vattenproverna (Fig. 13 & 14) är stigande,
genom att jämföra medelvärdet för färgtal mellan år 1995-2004 samt medelvärdet
mellan år 2005-2015 visades en ökning med 13 %. Prognosen som vi tagit fram
visar på att medelvärdet för färgtalet förväntas stiga med cirka 63 % fram till år 2050
jämfört med medelvärdet för åren 1995-2015.
De analyserade vattenproverna för åren 1995-2015 visar att de högsta färgtalen
förekommer under årets första två kvartal (Tab 2). Dessa två kvartal visar även på
störst skillnad mellan högsta och lägsta färgtal under åren. Detta anser vi beror på att
snösmältning sker under dessa två kvartal, år med lite snö genererar låg tillförsel av
organiskt material under snösmältning medan mycket snö och därmed kraftigare
vattenflöden leder till hög tillförsel.
6.1.2 Nederbörd
Högst nederbördsmängder har mätts upp under åren 2000, 2009 och 2012, de
efterföljande åren har i samtliga fall färgtalet ökat vilket kan bero på en fördröjning
mellan nederbörd och urlakning av organiskt kol som enligt Bragée, (2013) och
Ratcovich, (2014) är en bidragande orsak till brunifering.
Baserat på Evans et al. (2005) teori att DOC (kap. 1.1) vid hög avrinningshastighet
från skog inte hinner sätta sig i marken kan de höga nederbördsmängderna som
uppmätts under 2000, 2009 och 2012 bidragit till ökad transport av DOC. Utöver
ökad avrinning och urlakning bidrar den ökade nederbörden enligt Bragée (2013)
också till ökad produktion av organiskt material vilket i sin tur leder till ökad
urlakning av DOC.
De höga nederbördsmängderna som uppmätts under 2000, 2009 och 2012 (Fig. 15)
kan även ha bidragit till de ökade järnhalter som uppvisats 2001, 2010 och 2013
(Fig. 16). Detta samband stämmer överens med Weyhenmeyer et.al (2014)
påstående att ökande nederbördsmängderna kommer att leda till ökade järnhalter
och ökad färg i vattenförekomster.
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De flesta scenarier, däribland SMHI (2017a) pekar på ökad nederbörd i stora delar
av Skandinavien. Den prognos som SMHI (2017a) tagit fram visar på ett stigande
medelvärde fram till år 2100 (se fig. 15) samt en ökning av perioder med mer
extrem nederbörd.
Trots studier som visar samband mellan ökad nederbörd och brunifiering, visade
våra korrelationsanalyser mellan färgtal och nederbörd (Tab 8, 9 & 10) på låg eller
liten korrelation mellan dessa. Detta tror vi beror på fördröjning mellan nederbörd
och urlakning. Då det är svårt att avgöra hur lång fördröjningen är mellan nederbörd
till dess att färgtalet förändras är en korrelationsanalys svår att utföra. Vid
förskjutning av medelvärde påvisades en måttlig korrelation under kvartal två mellan
nederbörden och färgtalet två år senare. Då korrelationen under de övriga tre
kvartalen inte visar på något samband anser vi att ingen tydlig slutsats kan dras kring
den tidsfördröjda påverkan nederbörden har på färgtalet. Ökad nederbörd leder till
ökad avrinning och urlakning av DOC som i sin tur påverkar färgtalet. Sambandet
har dock inte kunna påvisats i denna studie.
6.1.3 Järn
Den tydliga korrelation som påvisas mellan färgtal och järn (Tab 3 & 4) i Öjaren
bekräftar de studier av (Futter et. al, 2013; Kritzberg & Ekström, 2012;
Weyhenmeyer et.al, 2014) som också menar att järnhalten har en stor påverkan på
ytvattnets färg. Sambandet mellan färgtal och järnhalt är uppenbart vid granskning
av figur 6 och styrks av det signifikanta resultatet i korrelationsanalysen. Under
samtliga kvartal påvisades en hög korrelation och resultatet anses vara statistiskt
säkerställt. Vårt resultat i tabell 3 och 4 gällande korrelationen mellan färgtal och
järnhalt bekräftar de resultat som Kritzberg & Ekström (2012) påvisade samt
Weyhenmeyer et. al (2014) påvisande att ökade halter av järn resulterade i en
ökning av färgen i vattnet.
Trenden från de analyserade vattenproverna (Fig. 16) är stigande, en jämförelse
mellan år 1999-2006 och 2007-2015 visar att medelvärdet för järn har ökat med 33
%. I prognosen som vi tagit fram i figur 15 förväntas medelvärdet för järnhalten
stiga med 99 % fram till år 2050 jämfört med medelvärdet för åren 1999-2015.
Resultatet för Öjaren kan jämföras med det faktum att järnhalten i svenska
vattendrag har stigit med cirka 50 % mellan åren 1972- 2010 något som
framkommit i analyser av Kritzberg & Ekström (2012). De järnhalter som uppmätts
i Öjaren under åren 1961-62 är 48 % högre än perioden 1995-2015 vilket går emot
det som Kritzberg & Ekström (2012) kommit fram till. Däremot bedöms de äldre
mätvärdena från 1961-62 i Öjaren vara för få samt att skillnader i värdena för
järnhalter har varit extrema. Exempelvis varierade värdena från 1 till 0,1 mellan två
månader. Detta kan tyda på någon form av mätfel, därför har vi valt att inte dra
någon slutsats kring dessa värden.
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De ökade halterna av järn i Öjaren samt i de vattendrag som Kritzberg & Ekström
(2012) undersökt kan enligt Ekströms (2013) bero på syrefria förhållanden i den
omgivande marken, vilket resulterar i att järnet i marken blir lösligt och därmed kan
transporteras till vattenförekomsten.
Den minskning av sur nederbörd som enligt Bragèe (2013) lett till att marker börjat
återhämta sig från tidigare sura markförhållanden, kan också vara en orsak till
minskade mängder järn i Öjaren och andra vattenförekomster. Sambandet som
observerades i studien Futter et. al (2013) där försurade sjöar visade sig vara mer
utsatta för brunifiering, kan orsakas av järnets förmåga att lättare bilda partiklar vid
ett högre pH och på så sätt sjunker halten av löst järn med ett högt pH.
Vattnets uppehållstid i Öjaren har inte kunnat fastställas i denna rapport och vi anser
att förändringar som förlänger uppehållstiden inte är möjliga att utföra utan att
avsevärt påverka kringliggande miljö. Enligt Weyhenmeyer et.al (2014) minskar
halter järn vid längre uppehållstider genom flockning och sedimentering, vilket är en
betydande faktor för minskningen av färg och även DOC.
6.1.4 pH
pH-värdet bidrar till brunifiering på olika sätt, ett lågt pH-värde leder enligt Futter
et. al (2013) till att järnet blir mer lösligt och i större utsträckning urlakas från
marken och transporteras till vattenförekomsten. Ett högt pH-värde leder till att
organiskt material i den omgivande marken blir mer lösligt och rörligt, därmed har
det högre potential att via avrinning nå närliggande vattendrag. Detta har påvisats av
Ekström et. al (2011).
Det samband mellan lågt pH-värde och brunifiering som Futter et. al (2013) påvisar
där sjöar med pH-värde under 6,5 i större utsträckning är påverkade av brunifiering
kan användas som en indikation på om lågt pH-värde är en bidragande orsak till
brunifiering i Öjaren.
Medelvärdet för pH i Öjaren mellan år 1995-2015 var 6,80 vilket anses vara svagt
försurat. Lägst pH-värde uppvisades under kvartal två (Tab 5) anledningen till detta
kan vara den snösmältning som pågår under kvartal två. Den dominerande jordarten
i marken runt Öjaren består av morän som enligt Länsstyrelsen i Stockholms Län
(2005) saknar en neutraliserande effekt på surt vatten, vilket även det leder till lågt
pH.
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Den minskade sura nederbörden leder enligt Bragèe (2013) till att marker
återhämtar sig från sura förhållanden. Effekten av det kan resultera i en minskning av
försurat vatten som når Öjaren, vilket kan leda till en ytterligare ökning av pHvärdet än vad prognosen i denna studie visar. Detta tillstånd skulle leda till ökad
tillförsel av organiskt material och en minskad tillförsel av järn från omgivande
marker. Dessa två faktorer motverkar varandra i deras bidrag till brunifiering, då de
är två faktorer som och ena sidan ökar och andra sidan minskar brunifiering är det
svårt att avgöra vilket pH-värde som lämpar sig bäst för Öjaren.
 Lågt pH → högre påverkan av järn
 Högt pH → högre påverkan av organiskt material
 Neutralt pH → viss påverkan av både järn och organiskt material
Korrelationsanalysen (Tab 6) tyder inte på någon korrelation mellan pH-värde och
färgtal. Detta kan bero på att värdet i Öjaren är någorlunda neutralt och inte
understiger det värde som brunifierade sjöar uppvisat i studen av Futter et. al
(2013). Vi anser det vara mer intressant att se på sambandet mellan pH-värde och
järn i Öjaren, höga halter av järn har mätts upp då pH-värdet varit sjunkande.
Korrelationsanalysen (Tab 22) visar på mestadels negativ måttlig korrelation vilket
stämmer överens med påståendet av Futter et. al (2013) att ett lågt pH-värde leder
till att järnet blir mer lösligt och bidrar till ökad brunifiering.
Då pH-värdet i Öjaren uppvisar en relativt jämn nivå med undantag för enstaka år
samt att prognosen tyder på en svagt stigande trend där pH-värdet närmar sig sju år
2050. Trenden och prognosen (Fig. 17) leder till att vi bedömer att justerande
åtgärder gällande pH-värde inte är nödvändiga i dagsläget.
6.1.5 Temperatur
Endast temperaturökning har enligt Ratcovich (2014) inte påvisat några effekter på
vattenkvalitén, gällande tillväxt av växtplankton och bakterier. Istället har
kombinationen av ökad temperatur och brunifiering enligt Ekwall et. al (2016) och
Rasconi et. al (2015) visat sig gynna tillväxten av växtplankton och bakterier.
Därmed kan den förväntade temperaturökningen och brunifieringen i Öjaren
förvärra det redan befintliga problemet med höga halter bakterier samt en ökning av
patogena mikroorganismer i sjön. Något som försvårar beredningen av dricksvatten.
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Korrelationsanalyserna för temperatur och färgtal (Tab 12 & 13) visar på ingen eller
liten korrelation, däremot bidrar ökad temperatur i kombination med ökad
nederbörd enligt Bragèe (2013) till högre tillväxt av organiskt material med
efterföljande förhöjd urlakning av DOC. Detta scenario skulle innebära att vår
prognos gällande COD (Fig. 20) kan komma att öka ytterligare.
6.1.6 Mangan
Åsikterna kring manganets bidrag till ökad brunifiering skiljer sig då bl.a. Sydvatten
Skåne (2015) menar att ökade halter mangan bidrar till ökat färgtal. Den
korrelationsanalys Kritzberg & Ekström (2012) utförde tyder dock på att liten eller
ingen korrelation existerar mellan färgtal och mangan.
Resultatet från vår korrelationsanalys (Tab 15) motsäger till viss del de resultat
Kritzberg & Ekström (2012) kom fram till. Resultatet för Öjaren visar på hög
korrelation under månaderna januari- februari, mars- april samt novemberdecember medan låg korrelation uppvisades under övriga månader.
Till skillnad från Abesser et. al. (2006) påstående att höga manganhalter uppstår
under höst och vinter med kraftig nederbörd visar mätvärden i Öjaren att de högsta
manganhalterna uppkommer under kvartal två (Tab 14). Detta kan förklaras av den
ökade avrinningen till följd av snösmältning, då manganet under denna period lakas
ur marken. Därmed kan ett samband med studien Abesser et. al. (2006) och Öjaren
antas då den ökade avrinningen till följd av kraftig nederbörd i Skottland (brist på
snö) kan jämföras med den ökade avrinningen till följd av snösmältning omkring
Öjaren.
6.1.7 COD
COD (kap. 4.1.2) är den mätmetod som Sandviken Energi använder för att mäta
mängden organiskt material däribland DOC i Öjaren. Mängden organiskt material
har enligt bl.a. Evans et. al. (2007) ökat och benämns i flera studier däribland (Evans
et. al 2007; Kritzberg & Ekström, 2012) som en stark orsak till brunifiering. Detta
visar också vår korrelationsanalys (Tab 19 & 20) där hög eller mycket hög
korrelation påvisades mellan COD och färgtal under alla perioder förutom juliaugusti. En teori som kan förklara detta är att under denna period produceras större
andel autoktont DOC i sjön. Enligt Ratcovich, (2014) har autoktont DOC lägre
effekt på färgtalet då det inte har samma mörka färg som alloktont DOC.
Höga nederbördsmängder resulterar i hög avrinning och urlakning av DOC. Det
starka samband som Correl et. al (2001) påvisat mellan nederbördsmängder och
DOC överensstämmer inte med mätvärdena för Öjaren under juli och augusti då
högst nederbörd har mätts upp under kvartal tre (Tab 7) medan en minskning av
halter COD (Tab 18) under samma period uppvisats.
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En förklaring till att minskade DOC halter har mätts upp under sommaren kan vara
den stora effekt avrinning från snösmältning har på tillförseln av DOC. En annan
förklaring kan vara solen och UV-strålningens effekt på DOC då UV-strålning enligt
Granèli (2002) refererad Persson (2006) leder till nedbrytning av organiska
kolföreningar vilket i sin tur leder till reducerade DOC halter. En ytterligare orsak
kan vara den ökade vattentemperatur under sommaren, som leder till ökade
mängder plankton och växtlighet som binder upp och filtrerar DOC.
Trenden för utvecklingen av COD halten (Fig. 20) i Öjaren är enligt prognosen
kraftigt stigande fram till år 2050 med en ökning på cirka 135 % av halten COD.
Detta scenario kan jämföras med den undersökning Evans et. al (2007) utfört på 522
sjöar och vattendrag i Nordamerika och Norra Europa där en stigande trend i
koncentrationen av organiskt material i ytvatten påvisats.
Den återhämtningsprocess i tidigare försurad mark där organiskt material
ackumulerats har lett till att ökade mängder organiskt kol urlakats från marken. Om
detta innebär att den ökande halten organiskt material i vattendrag är en effekt av
utspädning av det upplagrade kolet i marker som hävdas av Bragée (2013) kan den
förväntade ökningen av organiskt material komma att förändras. I dagsläget är det
dock svårt att avgöra hur mycket försurningen har påverkat marken omkring Öjaren
då vi saknar information om försurningens historik i Öjaren.
6.2

PCA

Resultatet av PCA:n (kap. 5.11) visar att främst färgtal, järn och COD men även till
viss del mangan varierar tillsammans. Under kvartal ett (Tab 25) samvarierar färgtal
och järn i högst utsträckning, det är även de faktorer som uppvisar det mest
signifikanta sambandet enligt korrelationsanalysen (Tab 3). Under kvartal ett är
också järnhalten som högst (Tab 2) vilket tyder på att höga järnhalter krävs för att
järn ska vara den mest styrande faktorn som påverkar färgtalet. De höga halterna av
järn under kvartal ett kan vara en följd av den tilltagande avrinningen från
snösmältningen.
Under kvartal två är samvariationen som störst mellan färgtal och COD (Tab 27) det
är också dessa faktorer som uppvisar mest signifikant korrelation (Tab 19). De
högsta värdena av både COD och färgtal har uppvisats under kvartal två (Tab 18)
vilket bekräftar den starka påverkan COD har på färgtalet. De höga halter av COD
som uppmätts under kvartal två anses även de vara en följd av den tilltagande
avrinningen från snösmältningen som till viss del pågår under kvartal två.
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Under kvartal tre är samvariationen som störst mellan mangan och COD (Tab 29).
Förklaringsgraden för PC 1 (se kap. 3.4) under kvartal tre är den lägsta av samtliga
kvartal samt det enda kvartalet då PC 2 kan anses ingå i analysen. Samvariationen
mellan faktorerna i PC 1 och PC 2 är dock svåra att koppla till varandra då vi inte
har undersökt hur mangan och COD påverkar varandra.
Under kvartal fyra är, likt kvartal två, samvariationen som störst mellan färgtal och
COD (Tab 31) samt att de är de faktorer som uppvisar mest signifikant korrelation
(Tab 19). Till skillnad från kvartal två då både färgtal och COD uppvisade högst
värden, uppvisas under kvartal fyra lägst värden för de båda faktorerna (Tab 18).
Detta leder till att vi drar slutsaten att COD är den faktor med mest signifikant
påverkan på färgtalet i Öjaren.
6.3

Möjliga åtgärder

Att framställa trovärdiga prognoser för naturliga skiftningar och faktorer som i olika
stor utsträckning påverkar varandra är problematiskt. Då prognosen bygger på den
trend som uppvisats under de analyserade åren tas ingen hänsyn till hur förändrade
förhållanden i naturen och mellan faktorerna kan komma att påverka den
analyserade faktorn.
Trenden mellan år 1995-2015 samt prognosen fram till år 2050 är stigande för
samtliga analyserade faktorers medelvärde. Färgtalet förväntas stiga med cirka 63 %
jämfört med åren 1995-2015, den stora ökningen av färgtal förväntas bero på
ökningar i andra korrelerade faktorer. Avvikelsevärdet i prognosen för färgtal är 23
% vilket tyder på en relativt stor osäkerhet för den förväntade utvecklingen. De
faktorer som förväntas öka mest är mangan 140 %, COD 135 % samt järn 99 %
(Kap.5.10). Avvikelsevärdet i prognoserna för dessa faktorer är mangan 29 %,
COD 18 % och järn 31 %. Även dessa avvikelsevärden bedöms vara betydande för
den framtida utvecklingen av färgtal, eftersom avvikelserna är relativt stora finns det
stora osäkerheter för färgtalets utveckling. Utöver dessa faktorer förväntas även
ökning av temperatur och nederbörd samt nederbördens minskade försurande effekt
bidra till osäkerheter för de nämnda faktorernas utveckling. Prognoserna och dess
avvikelsevärden som tagits fram i Minitab 17 är en linjär metod som ger en överblick
av utvecklingen för de olika faktorerna. Val av metod och program kan visa olika
resultat och olika hög anpassningsgrad, en annan metod än den vi valt kan därför
påvisa ett annat resultat i prognosen för Öjaren.
Trenden och den förväntade prognosen innebär att vattnet i Öjaren i framtiden
kommer ha högre vattenfärg vilket innebär att dricksvattenberedningen blir mer
komplicerad och kostsam samt att dricksvattenkvalitén riskerar att försämras. Denna
utveckling är något som förväntas beröra flera ytvattentäkter i bl.a. Europa och
Nordamerika.
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Även om det tekniskt sett går att rena ett mer förorenat vatten är åtgärder som
minskar tillförseln av bidragande faktorer att föredra. Eftersom olika
vattenförekomster har olika egenskaper samt påverkas av olika faktorer finns inga
generella åtgärder mot brunifiering. För att minska brunifiering i en
vattenförekomst behöver tillförseln av bidragande faktorer analyseras, därefter kan
beslut om lämpliga åtgärder fastställas.
Sjöar och vattendrag speglar den miljö och de ämnen som tillförs från
avrinningsområdet, för att komma fram till möjliga åtgärder som förbättrar
vattenmiljö i Öjaren krävs en mer utförlig kartläggning om avrinningsområdets
karaktär och alla aktiviteter uppströms i vattensystemet. Många studier framhåller
även behovet av ytterligare forskning för att tydliggöra de olika faktorernas koppling
till brunifiering (Bragée, 2013; Evans et. al, 2007; Ledesma et.al, 2012;
Weyhenmeyer et.al, 2014).
De prognoser som tagits fram i denna studie visar att samtliga faktorer som bidrar
till ökad vattenfärg enligt korrelationsanalysen och enligt granskad litteratur är
stigande. I vissa fall kraftigt stigande som för järnhalt ökning med 99 %, mangan
ökning med 140 % och COD ökning med 135 %. Det tydliga samband som visas i
korrelationsanalysen mellan järnhalt/färgtal (Tab 3 & 4) och COD/färgtal (Tab 19
& 20) kan, baserat på den kraftiga ökning som järnhalt och COD uppvisar, resultera
i att färgtalet kan stiga ytterligare över de prognostiserade resultaten i denna studie.
Ett annat troligt scenario är att färgtalet i Öjaren kommer ha större variation med
högre värden vissa år och lägre värden andra år. Denna utveckling baserar vi på den
förväntade nederbördsutvecklingen för området (Fig. 15) där också den tyder på
större variationsbredd i nederbördsmängder. Vi drar denna slutsats trots att
korrelationsanalysen mellan nederbörd och färgtal (Tab 8, 9 & 10) inte visade något
tydligt samband, det anses dock som väl dokumenterat bl. a. av (Bragée, 2013;
Ratcovich, 2014) att ökad nederbörd leder till ökad urlakning av DOC. Den
förväntade klimatförändringen med högre medeltemperatur kan komma att leda till
snöfattigare vintrar vilket resulterar i lägre avrinning från snösmältning. Detta
resulterar i jämnare avrinning över året vilket kan leda till att toppar av järn-,
mangan- och COD-halter undviks. Då järn, mangan och COD korrelerar med
färgtal skulle denna utjämning innebära att även färgtalet håller en jämnare nivå över
året, vilket kan komma att underlätta reningsprocessen vid
dricksvattenframställning.
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Samma resonemang gäller angående temperaturen och färgtalet där
korrelationsanalysen (Tab 12 & 13) inte tyder på ett samband. Däremot anser vi att
den förväntade ökande temperaturen både i vattnet och i omgivande miljö leder till
ökad tillväxt av organiskt material och i förlängningen till ökad avrinning av DOC.
Dessa ökande halter av DOC resulterar i ökad COD vilket enligt
korrelationsanalysen (Tab 19 & 20) skulle leda till ökad vattenfärg i Öjaren.
Vi anser att om gällande prognoser stämmer kommer det krävas insatser för att
motverka brunifieringen av Öjaren, för att inte dricksvattenberedningen i allt för
stor utsträckning ska försvåras och fördyras.
En potentiell åtgärd kan vara genom biologisk manipulering där effekterna av
klimatförändringar och brunifiering temporärt kan buffras genom att gynna arter
som har en förmåga att på något vis rena vattnet, exempelvis en viss fiskart eller
planktonart.
Placeringen av vattenintaget för ett vattenreningsverk är viktig i en sjö, eftersom
DOC halterna är högre vid sjöars inlopp än vid utloppet på grund av längre
uppehållstider (Futter et. al, 2013). Även halter järn reduceras med längre
uppehållstider (Weyhenmeyer et.al, 2014). Att eventuellt flytta vattenintaget i
Öjaren anses som en alltför omfattande åtgärd i dagsläget, men om provtagning
skulle bekräfta att en placering i närheten av huvudutloppet skulle innebära kraftigt
minskad vattenfärg, är det en åtgärd som kan vara tänkbar. Denna aspekt är viktig
att ha i åtanke när nyetablering av ett vattenreningsverk för ytvatten ska planeras.
En ytterligare förebyggande åtgärd är att försöka minska tillförseln av de ämnen som
leder till brunifiering vid källan, vilket i störst utsträckning är genom avrinning från
omkringliggande mark. Åtgärder som fungerar som naturliga reningsverk genom att
det bryter ned och filtrerar organiskt material samt hindrar flödestoppar av organiskt
material anses bidra till minskad brunifiering. Den höga andel barrskog runt Öjaren
kan leda till att ökade mängder järn och mangan lakas ur marken, då humus från
barrträd enligt Steiner (2000) är surare än humus från lövträd samt att flertalet
lövträd inte försurar marken. En större andel alsumpskog eller andra lövträd i
anslutning till skogsåar skulle bidra till minskad urlakning av metaller som järn och
mangan. En sådan skog skulle enligt Naturvårdsingenjörerna AB (2014) även bidra
till att humus och andra biologiska material filtreras i större utsträckning.
Det är viktigt att utvärdera de effekter som skogsavverkning av barrskog medför,
speciellt den försurningseffekt som enligt Länsstyrelsen Västernorrland (u.å.)
medföljer avverkningen. För att minska påverkan från skogsavverkningen anser vi att
intensifieringen bör reduceras samt undersöka vilka skogsområden som kan påverka
avrinningen till sjön t.ex. kan avverkningen nära inloppet till en sjö påverka
urlakningen av metaller som järn och mangan i större utsträckning.
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För att bromsa den förväntade utvecklingen av brunifiering i Öjaren (Fig. 13) anser
vi att det i dagsläget krävs en större andel alsumpskog kombinerat med svämplan i
området runt Öjaren. Dessa naturliga åtgärder gynnar också många växt- och
djurarter samtidigt som de bidrar till förbättrad vattenkvalité. Dessa åtgärder är inte
specifika för endast Öjaren utan kan även tillämpas i sjöar och vattendrag med
liknande problem.
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7 Framtida studier
För att kunna utföra föreslagna åtgärder samt avgöra var de ska placeras krävs
utredningar i Öjarens avrinningsområde, exempelvis krävs undersökningar om hur
källflödena samt den omkringliggande marken påverkar brunifiering i Öjaren. Även
provtagning i närheten av Öjarens utlopp kan utföras för att fastställa eventuella
skillnader i vattenkvalité.
För att biomanipulation ska vara en lämplig åtgärd krävs utförligare studier om vilka
arter som har potential att bidra till bättre vattenkvalité.
Då manganets påverkan på brunifiering skiljer sig mellan olika studier skulle det vara
intressant att i större utsträckning analysera dess påverkan.
Då den tidigare försurningen lett till att organiskt material bundits i marken skulle
studier gällande återhämtningen från försurningen vara intressanta.
Eftersom att vattnets uppehållstid påverkar halter av järn och DOC skulle
undersökningar gällande vattnets uppehållstid i Öjaren leda till en mer komplett
analys.
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