AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ
Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

Kemisk klassning och klassning av särskilda
förorenande ämnen i Tökilsbäcken
problematik kring antropogena metallers inverkan på naturmiljöer
Lena Ehrling
2019

Examensarbete, Högskoleingejör, 15 hp
Miljöteknik
Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) 180 hp
Handledare: Nils Ryrholm
Examinator: Mikael Björling

Omslagsbild: Tökilsbäcken, bild tagen i höjd med provpunkt uppströms. Foto: Lena Ehrling,
2019.

Förord
Många superhjältar förekommer i grupper om tre. Mina superhjältar heter Mr. J,
Mr. H och Mr. N, utan er hade detta inte varit möjligt. Tack!
Vill även rikta ett tack till alla andra som på ett eller annat sätt hjälpt mig genomföra
denna rapport, ni vet vad man säger… ”många bäckar små”
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Sammanfattning
För att övervaka utvecklingen i Sveriges sjöar och vattendrag används bland annat klassning av ekologisk- och kemisk status. Dessa faktorer ger information över vattendragets
status och innefattar ett flertal parametrar som sammanställs till en slutlig klassning. Tökilsbäcken är en sju kilometer lång naturlig bäck som har sitt utlopp i Gavleån. Bäcken
rinner till största del genom ett skogslandskap, ungefär tre kilometer uppströms utloppet
finns en mindre tillrinningsbäck där en deponiverksamhet släpper ut sitt renade lak- och
dagvatten. För att klassa särskilda förorenande ämnen i Tökilsbäcken hämtades årsmedelvärde för god status för metallerna koppar, krom och zink. Vid klassning av kemisk status
har gränsvärden för metallerna bly, kadmium och nickel inhämtats. Samtliga begränsande
värden är inhämtade från Havs och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer (HVMFS, 2013). En sammanställning av befintliga provtagningsrapporter under åren 2011-2018 från tre provtagningspunkter, analyser av metallhalter i
vattenmossor och bottenfauna (Internt material, SUEZ) utfördes och sammanställdes i
text och grafer.
Resultatet av denna studie är att särskilda förorenande ämnen, som ingår i klassning av
ekologisk status erhåller klassningen god status med avseende på koppar, krom och zink i
de två provtagningspunkter belägna i Tökilsbäcken. Vid den tredje provpunkten belägen
uppströms i tillrinningsbäcken blir klassningen uppnår ej god status på grund av det förhöjda årsmedelvärdet av krom år 2011. Vid klassning av kemisk status uppnås god kemisk ytvattenstatus vid samtliga provpunkter under tidsperioden 2011-2018 med avseende på bly, kadmium och nickel.
Sammanställning visar att metallerna koppar, zink och bly har högst halterna uppströms,
därefter nedströms och lägst vid provpunkt utlopp. För metallerna krom och nickel är halterna störst vid provpunkt utlopp, därefter nedströms och lägst halter uppmätts vid provpunkt uppströms. För kadmiumhalterna ses en ökning över tid men endast marginella
skillnader mellan de tre provpunkterna. Om endast påverkan från dessa sex metaller undersöks, dras slutsatsen att utsläppen av krom och nickel, den ökande halten av kadmium
eller inverkan av cocktaileffekten är vad som med största sannolikhet ger upphov till försämringen i bottenfauna vid provpunkt nedströms i jämförelse med uppströms.
Trots dessa lovande resultat finns osäkerhet kring klassning av verktyget för uträknande
av biotillgänglighet då ingen eller väldigt små kopplingar kunde göras mellan undersökningar utförda av metallhalter i vattenmossor och halten biotillgängliga metaller. Även
problematik kring gränsvärden och att utsläppen av metaller sker i koncentrationer och
inte faktisk utsläppt mängd diskuteras.
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Abstract
In order to monitor environmental changes in Swedish lakes and watercourses, a classification
of ecological and chemical status was evaluated. These factors provide information on the status of the watercourse and include a number of parameters that are put together into a final
classification. Tökilsbäcken is a seven-kilometre natural watercourse that has its effluent in
Gavleån. The watercourse flows mostly through a forest landscape. Approximately three kilometres upstream of the effluent, there is an outlet to Tökilsbäcken from a small stream where
a landfill lets out it´s purified leachate.
To classify what is called specific pollutants in Swedish environmental legislation the annual
average values were obtained for good status for the metals copper, chromium and zinc. These three metals are a part of the classification of ecological status. When investigating the
classification for chemical status, limit values for the metals was obtained for lead, cadmium
and nickel. All limiting values have been obtained from Havs- och vattenmyndighetens regulations on classification and environmental quality standards (HVMFS, 2013).
A compilation of existing sampling reports during the years 2011-2018 from three sampling
points, analyses of metal contents in water mosses and bottom fauna (Unpublished material,
SUEZ) was performed and compiled in text and graphs.
The result of this study shows that the three metals included in the classification of ecological
status receive classification good status concerning copper, chromium and zinc in the two
sampling points located in Tökilsbäcken. At the third test point located upstream of the small
stream, the classification will not achieve good status due to the increased annual average
value of chromium in 2011. When chemical status was classified, good chemical surface water status was achieved at all test points over the period 2011-2018 concerning lead, cadmium
and nickel.
When analysing annual average values the levels of copper, zinc and lead where highest at
sample point upstream, then downstream and the lowest levels where found in the outlet. For
the metals chromium and nickel the highest levels where found in sample point outlet, then
downstream and the lowest values where found in upstream. The levels of cadmium has increased over time but only marginal differences where seen for the three sample points. Only
regarding the six investigated metals it is concluded that the emissions of chromium, nickel
the increased levels of cadmium or the cocktaileffect are most likely to the degradation of bottom fauna downstream compared to upstream.
Despite these promising results, there is some uncertainties about the tool for calculating bioavailability. This because no or very small correlation could be found between samplings of
metal contents in water mosses and the levels of bioavailable metals in the watercourse. Also,
issues concerning limit values and that the limits for metals occur in concentrations and not in
actual amounts of metals, are discussed.

v

Ordlista
BLM – Biotic Ligand Model, modell för uträkningar av biotillgänglighet.
DDT- Diklordifenyltrikloretan, detta miljögift började användas som insektsbekämpningsmedel under 1940-talet. Denna långlivade organiska förening förbjöds i
stora delar av värden på 70-talet på grund av att stora negativa effekter uppmärksammats till följd av användningen av DDT.
DOC – värde för mängd upplöst organiskt kol.
Hydromorfologi – används för klassa ekologisk status, ett sätt att beskriva fysiska
förändringar i vattenmiljön. Exempel på fysiska förändringar är möjligheten för vatten att strömma fritt, om vattendraget utsatts för yttre påverkan, hur vattnet flödar
och vilka markegenskaper som finns i vattnets omgivning.
TOC – värde för mängd av total mängd kol.
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1 Inledning
Miljögifter och kemikalier är något som människan har använt redan långt tillbaka i tiden.
Förr i tiden tillhörde mikrobiologiska sjukdomstillstånd, så som virus och bakterier de
vanligaste orsakerna till uppkomst av sjukdomar hos människor. Även tillgången på mat
var ett stort bekymmer, i och med den befolkningsökning som började i slutet av 1700talet och början av 1800-talet blev storskaliga jordbruk allt vanligare. Det var på denna tid
vanligt att skadeinsekter och sjukdomar förstörde delar av eller hela skördar. För att få
bukt på dessa problem användes kemiska ämnen för att bota både sjukdomar och insektsangrepp. Användningen av kemikalier gjorde att sjukdomarna minskade och på vissa
platser även försvann, insektsangrepp och andra mikrobiologiska angrepp på odlingar
minskade vilket resulterade i större skördar (Whorton. J. T, 1974). I boken Before Silent
Spring : Pesticides and Public Health in Pre-DDT America (1974) skriver Whorton om
hur maten förgiftades med hjälp av kemikalier för att få behålla den. Problematiken med
att ett problem löstes och ett annat skapades uppmärksammades. I djurexperiment utförda
på 70-talet visade det sig att en exponering av låga halter av kemikalier på sikt kunde ge
upphov till mer allvarliga sjukdomstillstånd, något som flera forskare ansåg kunna vara
överförbart även på människor (Whorton. J. T, 1974).
Vad som brukar benämnas som en milstolpe för användandet av kemikalier avsett för
bland annat insektsbekämpning är boken Tyst vår (Silent spring) skriven av Rachel Carson, utgiven första gången år 1962. Carson (2012) ger i sin bok fler bevis för att användandet av miljögifter inte endast påverkar de insekter som kemikalien är avsedd att bekämpa. Ett av hennes exempel är användandet av diklordifenyldikloretan, DDD i ett vattendrag i Kalifornien. När vattendraget behandlades för andra gången uppstod fiskdöd, i
och med analys av de döda fiskarna upptäcktes en förhöjd halt av DDD. Detta sågs som
ett bevis för att DDD ansamlades och anrikades i näringskedjan. Även användandet av
det nära besläktade ämnet diklordifenyltrikloretan, förkortat DDT uppmärksammades när
användandet av detta bekämpningsmedel orsakade död hos både nyttoinsekter som bin
men även hos fiskar och fåglar (Carson, 2012).
Både Carson (2012) och Whorton (1974) nämner hur de låga halterna av kemikalier inte
nödvändigtvis upptäcks genom exempelvis akut förgiftning utan att en exponering av
låga doser under en längre tid kan ge upphov till kroniska sjukdomstillstånd.
I dagsläget skyddas natur och vatten av ett antal regelverk. I Sverige finns de flesta lagarna kopplade till miljö samlade i den Svenska miljöbalken (1998:808). Detta samlade regelverk skapades för att i större utsträckning ge miljön ett skyddsvärde och uppmärk-
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samma miljöfrågor på ett sätt som inte gjort tidigare. I och med Sveriges inträde i EU
1995 kom lagarna att uppdateras och justeras efter de gemensamma lagarna för alla EU:s
medlemsländer. Bland annat regleras vattenanvändningen genom det så kallade Vattendirektivet (2000/60/EG) samt direktivet om säkerhetsställande av god dricksvattenkvalitet
(98/83/EG). Till Vattendirektivet finns även uppdateringar som ersätter delar av ursprungsdirektivet. Ett exempel på detta är direktiv 2013/39/EU som beskriver de uppdaterade omprioriteringar som antagits vad gällande de områden som skall prioriteras inom
vattenpolitiken. Eftersom EU direktiv råder över svensk lagstiftning har dessa direktiv
därför skrivits in i den Svenska lagstiftningen (1998:808).
Carson:s och Whorton:s publikationer är två exempel på att problematiken kring antropogena, av människan utsläppta eller skapade kemikalier funnits under en längre tid. Lagstiftningen kring kemikalier som påvisas i naturmiljöer förändras allteftersom nya upptäckter och faror uppdagas. Men vad händer då med den negativa påverkan som redan
skett? Hur skall människan kunna förutse och förhindra uppkomsten av negativ antropogen påverkan från bland annat utsläpp av kemikalier. Ett steg i rätt riktning kan vara att
anamma begreppet ”många bäckar små”. Små av varandra oberoende utsläpp kan tillsammans ge upphov till en stor påverkansgrad på naturmiljön. Detta är något Nicolau,
Galera-Cunha och Lucas (2005) kommer fram till i sin undersökning då de beskriver hur
ett flertal mindre vattendrag i medelhavsområdet sammantaget kan ge en större negativ
påverkansgrad än ett större enskilt vattendrag (Nicolau, R. Galera-Cunha, A. Lucas, Y.,
2005). EU har i förordning EG 1907/2006 även kallad REACH till syfte att tidigare upptäcka och förhindra spridning av kemikalier som kan vara till skada för människors hälsa
och miljö. Denna förordning är uppbyggd genom de fyra principerna registrering, utvärdering, godkännande och slutligen begränsning av kemikalier. Detta innebär att information om kemikalier inom EU samlas i en databas som sedan kan användas som verktyg för
att fasa ut och utvärdera befintliga kemikaliers påverkan på människors hälsa och miljön
(EG 1907/2006).
Ett sätt att övervaka Sveriges sjöar och vattendrag är genom klassning av ekologisk- och
kemisk status. Detta för att försämringar skall upptäcks i tid och kunna förebyggas
(HVMFS 2013:19). I databasen VISS (Vatteninformationssystem Sverige) har vattenmyndigheterna i Sverige samlat informationen om Sveriges vatten. Bland data från tusentals sjöar och vattendrag finns information om Tökilsbäcken, en bäck belägen i Gävleborgs län klassad med en måttlig ekologisk status (VISS, 2017). På senare år har bäcken
uppvisat en ytterligare negativ förändring i vattenmiljön och i bottenfaunan (Internt
material, SUEZ ).
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1.1

Syfte

Syftet med denna rapport är genom att utföra en kemisk statusklassning samt klassning av
särskilda förorenande ämnen i Tökilsbäcken och med dessa som utgångspunkt belysa
problematiken med antropogena metaller som släpps ut i naturmiljöer.

1.2

Frågeställning

•

Hur utförs ekologisk- samt kemisk statusklassning av vattendrag?

•

Kan skillnader i klassning av kemisk status samt klassning av särskilda förorenande ämnen ses vid tre provtagningspunkter belägna i Tökilsbäcken?

•

Hur sker befintlig provtagning i bäcken och vad visar dessa resultat?

•

Finns några svagheter vid provtagningsmetoder för vatten och vattendrag?

1.3

Avgränsning

Arbetet avgränsas till att analysera metallerna bly, kadmium och nickel vilka finns med
på listan över prioriterade ämnen för klassning av kemisk status samt metallerna koppar,
krom och zink där begränsande halter finns angivna för särskilda förorenande ämnen och
sammanvägs i de kemiska och fysiska egenskaperna för klassning av ekologisk status av
vattendrag. Övriga påverkande faktorer såsom pH, näringsämnen och andra metaller
kommer delvis att diskuteras på grund av dess inverkan på bland annat metallernas biotillgänglighet, men kommer inte att analyseras separat.
Målgruppen för denna rapport är högskolestudenter, verksamheter som släpper ut vatten i
recipient, myndigheter samt privat personer med intresse för vattenkvalitet. Denna studie
kan även vara intressant för myndigheter som arbetar med ekologisk- och kemisk klassning av vattenmiljöer.

1.4

Sökord

Några av de sökord som använts vid sökande av artiklar och rapporter genom bland annat
sökmotorerna Pubmed och Sciencedirect är: natural water, coctaileffect, metals, bioavailibility och heavy metals. För allmänna sökord på myndigheters hemsidor användes bland
annat sökorden: gränsvärde, metaller i vattendrag, påverkan, cocktaileffekten, pH, tungmetaller mm.
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2 Teori
Detta stycke beskriver den bakgrundsinformation som ligger till grund för studien

2.1

Klassning av ekologisk status

I Havs och vattenmyndigheternas författningssamling HVMFS 2013:19, som bygger på
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG finns beskrivet hur klassningen av
ekologisk status i ett vattendrag skall utföras. Den ekologiska statusen kan beskrivas som
en övergripande klassning som främst innefattar vattendragets biologiska status men även
vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper, särskilda förorenande ämnen och hydromorfologi. Klassningsskalan för ekologisk status består av de fem klassningarna Hög-, God-,
Måttlig-, Otillfredsställande- och Dålig status (HVMFS, 2013).
För att klassa ekologisk status utförs analysen i olika steg, först görs en klassning av de
biologiska kvalitetsfaktorerna. Om vattendraget klassas som hög- eller god status skall en
ytterligare analys göras av de fysikaliska och kemiska egenskaperna. Detta innebär att en
sammanvägning av resultaten sker, den faktor som erhållit den lägsta klassningen är den
som avgör den slutgiltiga ekologiska statusklassningen. Dock kan den fysikaliska och
kemiska statusen endast sänka resultatet från den ekologiska statusklassningen från hög
till god, eller från god till måttlig. Om resultaten från både den biologiska och fysiologisk/kemiska statusklassningen visar på hög ekologisk status skall även en hydromorfologisk undersökning utföras och sammanräknas i den slutgiltiga klassningen. Denna faktor kan endast försämra statusklassningen från hög till god ekologisk status (HVMFS,
2013).

2.1.1 Biologisk status
De kvalitetsfaktorer som används för att analysera vattendrags biologiska status är bottenfauna, kiselalger samt analyser av fisk. Till bottenfauna räknas djur så som maskar, insektslarver, små kräftdjur och musslor som lever i eller på botten. För att klassificera bottenfaunan används olika parametrar, för klassning av bottenfauna i vattendrag används
främst två klassningsmetoder (VISS, u.å.a). ASPT (Average Score Per Taxon) är en
klassning som enkelt beskrivet, ger ett mått på vattendragets ekologiska kvalitet. Detta
index poängsätter bottenorganismernas känslighet för till exempel organiska föroreningar, förändrade livsmiljöer och näringsämnen mm. (Armitage, P.D. Moss, D. Wrigt, J.F.
Furse, M.T., 1983). Den andra parametern är DJ-index som ger ett mått på övergödning.
Detta index använder sig i sin tur av fem delindex, däribland ASPT för att få ett samlat
mått på övergödning (Naturvårdsverket, 2007a).
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Gruppen kiselalger tillhör en av de vanligast förekommande påväxtalgerna. På grund av
sin känslighet för olika omgivningsfaktorer används de ofta för att göra bedömningar avseende vattnets surhet, påverkan från organiska föreningar och näringsämnen mm. (VISS,
u.å.b).

2.1.1.1 Provtagning bottenfauna
Undersökningar av bottenfauna går till på så sätt att levande organismer samlas in i det
vattendrag provtagningen sker. De insamlade proverna konserveras och skickas till ett laboratorium, där de analyseras av auktoriserad personal som artbestämmer och räknar antalet organismer (HVMFS, 2016a).
För att provtagning av bottenfauna i vattendrag skall utföras på ett korrekt och giltig sätt
skall denna utföras enligt SS-EN ISO 10870:2012 eller annan likvärdig metod enligt
Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:35 (HVMFS, 2018). SS-EN ISO
10870:2012 är en svensk standard utfärdad av SIS, Svenska Institutet för Standarder som
bland annat beskriver hur provtagningar skall utföras, vilken utrustning som bör användas
och hur provtaget material skall förvaras i väntan på analys. Denna standard är anpassad
till den europeiska standarden som skall följas vid rapportering till EU. En av de godkända metoderna för att undersöka bottenfauna är den så kallade sparkmetoden (SIS,
2012). Sparkmetoden går till så att provtagaren står uppströms med håven med hålstorlek
0,5 mm riktad nedströms. Håven trycks ned mot botten och när provtagaren sedan sparkar
lätt med foten över botten samlar håven upp de uppvirvlade djuren som följer med
strömmen nedströms. Provtagning skall under en minut medan provtagaren förflyttar sig
en meter uppströms. Detta förfarande upprepas sedan tills det att hela sträckan är provtagen med totalt fem prover. De fem proverna skall förvaras i separata kärl och konserveras
med etanol med slutkoncentration 70 %, innan de skickas vidare till laboratorium för analys (HVMFS, 2016a).
Provtagningen bör utföras på vår eller höst eftersom populationerna ofta har stora variationer under sommaren på grund av reproduktion. Provtagningen skall även ske över hela
vattendragets bredd och vattendjupet bör vara mindre än en meter djupt. Det finns riktlinjer om att provtagningspunkten skall vara belägen minst 100 meter från vattendragets utlopp och gärna ske på en plats med hårdbotten och strömmande vatten (HVMFS, 2016a).
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2.1.2 Fysikaliska och kemiska egenskaper
De kvalitetsfaktorer som används för att analysera de fysikaliska och kemiska egenskaperna i vattendrag är näringsämnen, försurning och särskilda förorenade ämnen (VISS,
u.å.c). Halterna av näringsämnena kväve och fosfor löst i vattnet samverkar med
varandra. Om ett vattendrag har hög kvävehalt och låg fosforhalt kommer fosfor att vara
den begränsande faktorn eftersom ett tillskott av fosfor ökar möjligheten för organismernas att ta tillvara näringsämnena. Om fallet istället är sådant att en större mängd kväve
tillsätts kommer detta inte att verka övergödande då de lägre halterna av fosfor gör att
kvävet inte kan tas upp i någon större utsträckning även om halten kväve ökar. Detta gäller även för omvända förhållanden då kväve istället är den begränsande faktorn (Bernes,
2005). Fosfor är den begränsande faktorn i Tökilsbäcken (VISS, u.å.c), därför mäts näringsämnen i vattendraget genom att analysera parametern total fosfor, detta innebär att
den totala mängden fosfor som finns både bundet och löst i vattnet mäts. Denna parameter ger ett mått på övergödning i form av den näringsbelastning som finns i vattendraget
(HVMFS, 2013)
För att mäta försurning i ett vattendrag används kan två olika modeller användas, den ena
är den så kallade MAGIC- modellen där mätvärden jämförs och beräknas mot referensvärden. Den andra modellen BDM (Boreal Dilution Model) är bättre anpassad för sjöar
och vattendrag norr om norrlandsgränsen samt för sjöar med kort omsättningstid (Naturvårdsverket, 2007a).
Begränsande värden för särskilda förorenande ämnen finns angivna i HVMFS 2013:19
Bilaga 2. Enligt förordningen skall de slutgiltiga värdena för koppar, zink och krom testas
när vattenproverna filtrerats genom ett filter med en finmaskighet på 0,45 µm, eller genomgått en motsvarande förbehandling. Slutliga värden för koppar och zink skall även
räknas om för att erhålla värde för biotillgänglighet (HVMFS, 2013). Med biotillgänglighet menas den del av det lösta ämnet som är tillgänglig för levande organismer att ta upp
(Granström, 2016). Figur 1 visar de begränsande värden för utvalda metaller som inte får
överstigas för att statusklassningen skall uppnå en god status.
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Särskilda förorenande
ämnen i inlandsytvatten

Årsmedelvärde
för god status
(µg/L)

Koppar, Cu

0,5

Krom, Cr

3,4

Zink, Zn

5,5

Figur 1. För att klassas som god status skall uppmätta
värden ligga under de begränsande värden gällande
årsmedelvärde för klassning av god status.
Årsmedelvärden för koppar och zink är angivna i
koncentration av biotillgänglig andel (HVMFS, 2013).

2.1.2.1 Provtagning metaller i vattenmossa
Även om metoden för analys av vattenmossor utfärdad av naturvårdsverket har utgått sedan 2016-02-02 (Naturvårdsverket, 2004), används metoden fortfarande för att beräkna
metallhalter i vattendrag. Tanken bakom denna metod är att de metallhalter som återfinns
i mossorna efter ett minimum av 2-3 veckors exponering i vattendraget är likvärdiga med
de metallhalter som återfinns i det provtagna vattendraget. Den vanligast förekommande
arten för provtagning i Sverige är näckmossa, Fontinalis antipyretica. Denna mossa inhämtas från en så opåverkad miljö som möjligt och placeras sedan ut i det vattendrag som
skall provtas. Eftersom vattnets egenskaper så som pH, hårdhet, innehåll av humusämnen
och metallhalter alla påverkar upptaget av metaller kommer halter av metaller i provtagningsmossan återspegla förhållandet och biotillgängligheten i det specifika vattendraget
(Naturvårdsverket, 2004).
Vid analys av metallhalter i vattendrag via vattenprover erhålls endast en ögonblicksbild
av vattendragets status. Detta betyder att stora variationer i provtagningsresultat skulle
vara möjliga om två vattenprover togs med ett kort mellanrum. Eftersom mossor blir exponerade av metallhalterna i vattnet under en längre tid kommer den metallhalt som erhålls återspegla halten i vattendraget utan tillfälliga toppar och dippar i vattendragets lösta
metallkoncentrationer (HVFM, 2007b). Något som även bör beaktas är det faktum att metaller kan ingå i olika kemiska föreningar som inte ingår i provtagningsanalysen. Detta
innebär att metallerna kan förekomma i högre halter än vad som angivits vid analys (Celander, 2011). Denna metod innehåller även ett flertal andra osäkerhetsfaktorer såsom val
av referensmossa, tidsram för exponeringen av vattenmossan samt vart mossan placeras i
vattendraget. Dessa osäkerhetsfaktorer kan göra att andra metoder, såsom användning av
vattenpumpar anses vara en säkrare metod för provtagning. Dessa pumpar fungerar så att
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de tar ett flertal prover under ett förutbestämt tids- eller flödesintervall och samlas i ett
uppsamlingsprov, detta prov visar ett medelvärde över en specifik tidsperiod och inte en
ögonblicksbild av vattnets tillstånd (Personlig kommunikation, tillförordnad affärsområdeschef Miljöövervakning, Calluna).

2.1.3 Hydromorfologi
Som nämnt i stycke 2.1 Klassning av ekologisk status analyseras och värderas de faktorer
som ingår i hydromorfologiska tillstånd endast om de biologiska och fysikaliskt kemiska
tillstånden klassificeras som hög status. De faktorer som värderas inom denna parameter
är konnektivitet, det vill säga om vattnet kan strömma fritt eller om vattendraget är påverkat från dammar eller annan omledning av vattnet. Hydrologisk regim, som innebär en
kartläggning av flödet genom vattendraget. Till sist analyseras även morfologiska förhållanden som beskriver hur vattendraget är utformat, vilken typ av markanvändning som
finns i närområdet och om vattendraget innehåller död ved. Till död ved räknas bitar av
träd som är mer är 10 cm i diameter och 1 meter långa (Naturvårdsverket, 2007a, Bilaga
C).

2.2

Klassning av kemisk status

Vid klassning av ett vattens kemiska status används den tvågradiga klassningsskalan god
kemisk ytvattenstatus eller uppnår ej god kemisk ytvattenstatus (HVMFS, 2013). I Vattendirektivet (2000/60/EG) bilaga V har ett flertal prioriterade ämnen tagits upp. Gränsvärden för dessa återfinns i direktiv 2008/105/EG. I figur 2 ses de, för denna rapport utvalda kemikalier som återfinns på denna lista. Gränsvärden för kadmium kommer från
direktiv 2008/105/EG, medan gränsvärden för bly och nickel inhämtats från HVMFS
2013:19 då dessa gränsvärden är lägre satta än de värden uppsatta i direktiv
2008/105/EG.
Vad gäller klassning av kadmium finns fem olika gränsvärden/klasser, se figur 2. För att
identifiera hur vattnet klassas och därav också veta vilket gränsvärde som skall användas i
ett specifikt fall, analyseras vattnets hårdhet (HVMFS, 2013). Vattnets hårdhet som ofta
anges i tyska hårdhetsgrader (°dH) där 1 °dH motsvarar 7,1 mg/L kalcium och eller
magnesium. Halten kalcium mäts i CaCO3 (Kalciumkarbonat), som i jämförelse med
magnesium står för majoriteten av den totala hårdhetsklassningen (Sandviken energi,
2017). När ett värde för mängden kalcium erhållits kan klass identifieras, för klass 1 gäller värden mindre än 40 mg CaCO3/L. För klass 2 gäller för värden från 40 till mindre än
50 mg CaCO3/L. Klass 3 gäller för uppmätta värden från 50 till mindre än 100 mg

8

CaCO3/L. Klass 4 gäller för värden från 100 till mindre än 200 mg CaCO3/L och klass 5
gäller för värden från 200 mg eller över 200 mg CaCO3/L (HVMFS, 2013).

Gränsvärde,
Ämne

Årsmedelvärde
inlandsytvatten
(µg/L)

Gränsvärde,
Maximal tillåten
koncentration
inlandsytvatten
(µg/L)

Bly (Pb) och blyföreningar

Kadmium, Cd

Nickel, Ni

1,2

14

<0,08 (klass1)

<0,45 (klass1)

0,08 (klass 2)

0,45 (klass 2)

0,09 (klass 3)

0,6 (klass 3)

0,15 (klass 4)

0,9 (klass 4)

0,25 (klass 5)

1,5 (klass 5)

4

34

Figur 2. Gränsvärden för utvalda prioriterade ämnen angivna i
mikrogram per liter enligt direktiv 2008/105/EG. Gränsvärden,
årsmedelvärde och maximal tillåten koncentration för bly och nickel är
hämtade från HVMFS 2013:19 Bilaga 6 där värden för nickel och bly i
kolumnen årsmedelvärde anges i koncentration av biotillgänglig andel.
För att ett vatten skall uppnå god kemisk status krävs att de uppmätta provtagningsvärdena inte överstiger gränsvärdena. Om ett provresultat överstiger något gränsvärde, klassas vattnet som uppnår ej god kemisk ytvattenstatus (HVMFS, 2013). Undersökningar utförda i svenska vatten visar att halter av kvicksilver och bromerade difenyleter (PBDE)
överstiger gränsvärdena för samtliga vattenförekomster i Sverige. Därför har dessa två
parametrar lyfts ur den sammanräknade kemiska klassningen och klassas istället var för
sig (VISS, 2017). Det är endast de ämnen som är prioriterade i direktiv 2008/105/EG som
ingår i klassningen av ett vattens kemiska status. Övriga kemiska ämnen som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön negativt skall istället klassificeras som särskilda förorenande ämnen och ingår då istället i den ekologiska klassningen av vattendraget
(HVMFS, 2013).

2.2.1 Biologisk tillgänglighet
Vattnets egenskaper påverkar hur stor del av de lösta halterna av metaller som finns fritt
tillgängligt för organismer att ta upp. Till exempel så ger en ökad mängd DOC (upplöst
mängd organiskt kol) ofta en lägre biotillgänglighet eftersom bland annat metallerna kop-

9

par och zink binds till dessa molekyler. Detta gör att halten av fri metall minskar. Vad
som däremot verkar negativt på dessa bindningar är ett lågt pH. Lågt pH kan istället göra
så att metaller släpps fria från sina bindningar och biotillgängligheten ökar (HVMFS,
2016b). PH är en logaritmisk skala som innebär att om pH minskar ett steg, exempelvis
från 7 till 6, så kommer antalet vätejoner att tiodubblas (NE, u.å.).
Vattnets hårdhet spelar även roll då ett hårdare vatten innehåller en större mängd fria kalcium- och magnesiumatomer som konkurrerar med de lösta metallerna om möjligheten
att fästa på organismernas receptorer (Pagenkopf, 1983). Denna konkurrens gäller, i viss
mån även för de fria vätejoner som förekommer i vattnen med lägre pH (HVMFS,
2016b).
Om biotillgängligheten av en metall är så hög att denna ansamlas i högre utsträckning än
den bryts ner eller utsöndras i organismerna kommer en bioackumulation ske. Det vill
säga att halten av ämnet i organismen ökar. Detta ökar risken för en biomagnifikation
som innebär att halterna av metallen ökar för individer högre upp i näringskedjan (Granström, 2016). Därför kan det finnas föreningar som är mycket skadliga redan vid låga halter (Celander, 2011).

2.2.2 Biotic Ligand Model (BLM)
Redan under början av 80-talet utvecklades de första Biotic Ligand Modellerna (BLM)
En av de första studierna som då påvisade sambandet mellan vattens alkalinitet, hårdhet
samt pH och metallers biotillgänglighet utfördes av Pagenkopf (1983) som undersökte
metallers toxiska inverkan på fisk under olika vattenförhållanden (Pagenkopf, 1983). På
senare tid har modellen utvecklats och anses vara ett användbart verktyg för att förutse
och undersöka biotillgängligheten i bland annat vattendrag med olika kemiska förutsättningar (Paquin et.al, 2002). Denna modell är även undersökt för att vara applicerbar på
svenska vatten (Cousins, A. P. Jönsson, A. Iverfeldt, Å., 2009). Modellen bygger på en
mängd tester som utförts under kontrollerade former för ett antal metaller under varierande vattenförhållanden. På så vis har en testbank byggts upp och ett flertal användarvänliga program har skapats för att jämföra inmatade värden mot denna testbank och på
så vis räkna ut den biologiska tillgängligheten för utvalda metaller under varierande förhållanden. Ett exempel på ett sådant program är Bio-met (u.å). Trots att denna modell
tycks vara ett väl testat verktyg finns ändå studier som menar att det finns osäkerheter
kring BLM-modeller och huruvida denna metod verkligen kan förutse biotillgängligheten
hos metaller (Yang, G. Wilkinson, K.J., 2018).
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2.2.3 Bio-met.net
Excellverktyget Bio-met (u.å) är ett uträkningsverktyg för biotillgänglighet som rekommenderas av Havs- och vattenmyndigheten (HaV, 2017). Detta verktyg har tagits fram
genom ett samarbete mellan European Copper Institute (u.å), International zink association (u.å) och Nickel institute (NIPERA, u.å) och innehåller en stor mängd data från tester
där metallers biotillgänglighet har testats under kontrollerade former. Detta uträkningsverktyg använder sig av faktorerna vattnets hårdhet som anges i halten Kalcium (Ca)
mg/L, pH, DOC anges i mg/L, där DOC beskriver halten löst organiskt kol. Samt totala
mängden löst metall angivet i µg/L. När uppmätta provresultat förts in i excellverktyget
jämförs dessa värden mot värden uppmätta i den lagrade databasen och på så vis räknas
bland annat biotillgänglig halt ut (Bio-met.net, u.å).

2.3

Tökilsbäcken

Denna sju kilometer långa naturliga bäck strömmar i dagsläget till största delen genom ett
skogslandskap. Tidigare bestod markanvändningen runt bäckens avrinningsområde till
stor del av ett brokigt småskaligt jordbrukslandskap, men har med tiden förändrats till ett
skogslandskap (Lantmäteriet, u.å.). Marken i bäckens avrinningsområde består till största
del av morän med inslag av torv och så kallad mossetorv. Mossetorv är en typ av torv
som bildas i näringsfattiga miljöer där torvbildande växter endast får näring via nederbörd, till skillnad från torv eller kärrtorv som den även kallas som får tillgång till näringsämnen både från nederbörd och genom grundvatten (Personlig kommunikation, SGU, 25
april 2019). Ytor med morän klassas som områden med medelhög genomsläpplighet av
vatten till grundvatten medan områden bestående av torv och mossetorv har en låg genomsläpplighet av vatten. Tökilsbäcken rinner genom ett relativt flackt landskap, i bäckens nordligaste delar finns uppmätta höjder på 71-80 meter över havet medan det vid
bäckens sydligare delar och utlopp till Gavleån finns höjder uppmätta mellan 59-60 meter
över havet (SGU, u.å), vilket visas i figur 3.
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Figur 3. Jordarter och höjdangivelser för Tökilsbäckens avrinningsområde. Ljusblått område visar
morän, mörkare brunt område visar förekomst av torv samt ljusbruna områden visar förekomst av
mossetorv. Mörkblå markeringar kring Rotfallsgruvorna visar på områden med backlandskap av
morän, kullrig morän (SGU, u.å).
I dagsläget finns inga större aktiva industrier inom bäckens 15,5 km2 avrinningsområde
(figur 4) förutom en deponiverksamhet som släpper ut sitt renade lakvatten ungefär 4 km
från bäckens utlopp i Gavleån (Personlig kommunikation 28 mars). Dessa utsläpp av
lakvatten ligger i storleksordningen 113 000 m3/år (Jonsson, 2017). Tidigare förekom
gruvdrift i bäckens nordligaste avrinningsområde men dessa gruvor är sedan länge nedlagda. Andra påverkanskällor kan vara en skjutbana samt möjlig påverkan från en nedlagd deponi i Håde som är lokaliserad i den östra delen av bäckens avrinningsområde någon kilometer från bäckens utlopp i Gavleån (VISS, 2017). Denna deponi avslutades år
1990 och klassades då som en deponi med stor risk (2). Under senare år har riskklassningen genomgått vissa förändringar och sker numer enlig MIFO-metoden som väger
samman ett flertal olika parametrar för att få en samlad och mer jämförbar statusklassning, även vid denna omklassning klassades den nedlagda deponin i Håde som stor risk
(2) (Gästrike återvinnare, u.å).
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Figur 4. Karta över Tökilsbäckens avrinningsområde markerad med blått område med mörkare
kant samt ljusblått område med streckad kant. Svart linjen visar var avrinningen inom området
samlas, punkten visar utlopp för området medan grå linje visar i vilken riktning vattnet från
avrinningsområdet flyter vidare (SMHI, u.å).
Vattenflödet i bäcken varierar, dels på grund av årstider men även på grund av mängden
nederbörd. Mätningar utförda i april 2017 visade på ett flöde på 0,2 m3/s (Jonsson, 2017)
medan det modellerade årsmedelflödet för Tökilsbäcken beräknats till 0,12 m3/s (SMHI,
u.å.). Denna bäck är en liten bäck med låg vattenföring vilket gör att det renade lakvattnet
som släpps ut står för en relativt stor del av bäckens totala vattenvolym. Jonsson (2017)
nämner problematiken med att de stora mängder vatten som släpps ut i Tökilsbäcken kan
ha en stor inverkan på bäckens miljösituation även om gränsvärden för det renade lakvattnet ej överstigs. Enligt klassningar utförda av VISS (2017) klassas bäcken som måttlig ekologisk status i den senaste förvaltningscykeln som varade mellan åren 2010-2016. I
samma förvaltningscykel klassades den kemiska statusen till uppnår ej god kemisk ytvattenstatus på grund av att halterna av kvicksilver (Hg) och bromerade difenyleter (PBDE)
som överstiger gränsvärdena. Halter av Hg och PBDE beräknas överstiga gränsvärdena i
samtliga vattenförekomster i Sverige (VISS, 2017).
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2.4

Cocktaileffekten

Cocktaileffekten är ett begrepp som syftar till att beskriva hur farliga eller ofarliga ämnen
kan reagera med varandra och bildar nya ämnen eller att de kombineras så att de blir farligare än de ursprungliga ämnena var för sig (Celander, 2011). Därför finns stor osäkerhet
vid toxicitetsklassningar eftersom ett toxiskt klassat ämne kan komma i kontakt med ett
annat ämne och då bilda en ny förening. Detta innebär att toxiciteten för det nya ämnet
blir okänd. På grund variationen i bildandet av olika föreningar föreligger en problematik
kring avgränsningen i utförandet av toxicitetsklassningar (Svensson, 2008). På liknande
sätt kan kombinationer av ämnen samverka med varandra och på så sätt öka toxiciteten.
Detta innebär att två ämnen med måttlig toxisk verkan kan kombineras och bidra till att
den sammantagna toxiciteten av dessa två ämnen ökar markant (Kortenkamp, A. Backhaus, T. Faust, M., 2009).
Även om studier visar på en negativ påverkan på organismer och biologisk mångfald redan vid låga koncentrationer av metaller (Bourgeault, Gourlay-France, Vincent-Hubert,
Palais, Geffard, Biagianti-Risbourg, Pain-Devin, Tusseau-Vuillemin, 2010; Lebrun, Uher
& Fechner, 2017) finns en viss osäkerhet kring vid vilka halter som kan anses som ofarliga. Lebrun et.al (2017) nämner problematiken med att blandningar av lösta metaller i
vatten både kan konkurrera med varandra om att fästa på organismers receptorer och därigenom sänka biotillgängligheten, samtidigt som det finns en risk för nybildandet av farligare kemiska föreningar (Lebrun et.al, 2017).
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3 Metod
Detta är en empirisk studie vars data bygger på bland annat rapporter, lagtexter och provtagningsrapporter för ytvatten. Rapporten är utförd genom ett induktivt synsätt där, enkelt
förklarat ett verkligt problem söker sin förklaring i litteraturen (Patel, R. Davidson, B.,
2003) Denna studie bygger till stor del på befintlig data bestående av ytvattenprovtagningar och analyser av metaller i vattenmossor samt undersökningar av Tökilsbäckens
bottenfauna inhämtade från miljörapporter (Internt material, SUEZ).
Personlig kontakt har bland annat skett med myndigheter så som Länsstyrelsen och Statens geologiska undersökningar. Andra personliga kontakter med verksamheter är avdelningschef hos Suez samt oberoende miljökonsult och provtagare hos företaget Calluna.
För att få en känsla för Tökilsbäcken och dess omgivning har en fältstudie till bäckens tre
provtagningspunkter, i denna rapport kallade utlopp, uppströms och nedströms genomförts, se figur 5.
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4 Genomförande
Tökilsbäcken valdes som studieobjekt utifrån sin geografiska placering samt de specifika
förutsättningarna som finns vid just denna bäck för att kunna studera påverkan från endast en större påverkanskälla.
Utgångspunkten för genomförandet av klassningen av kemikalisk status samt klassning
av särskilda förorenande ämnen för Tökilsbäcken, sker utifrån föreskriften HVMFS
2013:19. Denna föreskrift anger tillvägagångssätt för statusklassning av vatten, gränssamt begränsande värden för metaller angivna i EU:s vattendirektiv (2000/60/EG). Personlig kontakt med handläggare med fokus på miljögifter hos Länsstyrelsen har även bidragit till ytterligare insikter angående lagstiftning och arbetsgång kring klassning av kemisk status och särskilda förorenande ämnen.
Utifrån provtagningsprotokoll för metaller och vattenstatus (Internt material, SUEZ) har
en lista över samtliga analyserade metaller jämförts med de metaller som finns listade i
HVMFS prioriteringslista, bilaga 6 innehållande gränsvärden för prioriterade ämnen.
Samt lista HVMFS, bilaga 2 med gränsvärden för särskilda förorenande ämnen. Detta resulterade i att metallerna bly, kadmium och nickel från provtagningsprotokollet även
fanns listade i bilaga 6 (HVMFS, 2013) samt att metallerna koppar, krom och zink återfanns på listan över särskilda förorenande ämnen i bilaga 2 (HVMFS, 2013). Detta betyder att de sex metallerna, bly, kadmium, nickel, koppar, krom och zink valdes ut för vidare analys.
För metallerna koppar, zink, bly och nickel anges gränsvärden och begränsande värden
för den andel av metallerna som är biotillgänglig. För att omräkna den del av de uppmätta
halter av metallerna som är biotillgängliga användes excelverktyget Bio-met (u.å), som
rekommenderas i Havs och vattenmyndighetens vägledning för tillämpning av HVMFS
2013:19 (HVMFS, 2016b). Cousins et. al. (2009) anser att BML-metoder är en tillförlitlig
analysmetod av biotillgänglighet i svenska vatten. I denna rapport användes version 4.0
av Bio-met Bioavabilytitool.

De tre provtagningspunkter som i denna studie valt att kallas: utlopp, uppströms och nedströms bygger på lokalisering av befintliga provpunkter i Tökilsbäcken (Internt material,
SUEZ) vilka illustreras i figur 5.
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Figur 5. Röd markering nr. 1 markerar provpunkt utlopp;
markering nr. 2 markerar provpunkt uppströms och markering
nr. 3 markerar provpunkt nedströms. (Ursprunglig kartbild;
SGU, u.å)

4.1.1 Uträkning av årsmedelvärden
För att se om någon av de sex lösta metallerna som är inkluderade i denna studie överstiger något av gränsvärdena angivna för årsmedelvärde i HVMFS 2013:19 bilaga 6 och 2,
måste årsmedelvärde för samtliga metaller beräknas. Detta innebar att medelvärde för
provtagningspunkterna utlopp, uppströms och nedströms sammanställdes genom data
från miljörapporter från deponin i Forsbacka för åren 2011 till och med 2018 (Internt
material, SUEZ). Samtliga provtagningsvärden för de olika parametrarna summerades per
kategori och årsvis. Detta värde dividerades sedan med antalet provtillfällen utförda
samma år. De värden som i provtagningsrapporter angavs med tecken <, mindre än har i
uträkningar i denna studie angivits som den största angivna halten. Dvs. om ett värde angivits som <0,5 har värdet i uträkningen av årsmedelvärde beräknats utifrån 0,5. Denna
sammanställning redovisas i bilaga A. Enheten för de uppmätta värdena kontrollerades
och räknades om, så att de inom kategorin angavs i samma format.

4.1.2 Biotillgänglighet – Bio-met
Excelverktyget Bio-met (u.å.) är ett beräkningsverktyg som beräknar en löst metalls biotillgänglighet beroende av ett antal parametrar, se rubrik 2.3.3 Bio-met. För att göra uträkningarna måste först all data skrivas in i verktyget. Först angavs årsmedelvärden för
varje provtagningspunkt mellan åren 2011 och 2018 för halt av koppar, nickel, bly och
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zink angivet i µg/L. Sedan årsmedelvärde för pH som angavs för varje provpunkt och
år. För att ange värden för kalcium (Ca) användes äldre provtagningsvärden från ytvattenprover utförda på uppdrag från Länsstyrelsen år 2011 vid provpunkt MÖD
346, belägen i Gavleån relativt nära utloppet från Tökilsbäcken (Gottby, L. Löfgren,
H., 2012). Resultatet från denna ytvattenprovtagning visade på 7,8 mg/L Ca och 1,4
mg/L magnesium (Mg) (Gottby, Löfgren, 2012). Eftersom både Ca och Mg är tvåvärdiga joner kan dessa likställas med varandra (VISS, u.å.d) detta gör att mängden
Ca angivet i denna beräkning egentligen motsvarar mängden Ca + Mg. Uträkningen
7,8 + 1,4 ger 9,2 mg/L Ca, vilket var det värde som angavs i kolumnen Ca [mg/L] för
varje provtagningspunkt i intervallet 2011-2018 för samtliga provpunkter. Sammanställning av excelverktyget, dess inmatade värden samt uträkningar ses i bilaga B.
För att ange värdet för DOC, andelen löst organiskt kol användes i beräkningarna för
denna rapport årsmedelvärdet för TOC, total mängd organiskt kol hämtat från provtagningsprotokoll för ytvattenförekomsten (se sammanställning bilaga A). Detta eftersom
tidigare provtagningar utförda av Stadmark, Moldan och Jutterström (Stadmark et.al.,
2017) visar att halten av TOC för ytvatten i stort sett endast innehåller DOC.
När värden för parametrarna pH, metallhalt, Ca (Ca+Mg) samt DOC som i detta fall likställdes med värden för uppmätt TOC var ifyllt gavs kommandot ”Calculate” och den biotillgängliga del av angivna metaller räknades ut och gick för koppar att utläsas i kolumnen Bioavailable Copper Conc [µg/L], i kolumnen Bioavailable Nickel Conc [µg/L] återfanns värde för biotillgänglig nickel osv. Den frivilliga kolumnen Zinc ABC Conc (dissolved) [µg/L] lämnades tom.
År 2012 provpunkt uppströms låg årsmedelvärde för pH för uträkningen av nickel och
bly i Bio-met under spannet för möjlig uppskattning av HC5, det värde som beskriver den
koncentration som ger en påvisad negativ effekt hos 5 % av arterna som lever i vattenmiljön. För dessa två värden använde sig programmet av den förprogrammerade funktionen
att använda sig av närmast möjliga värde för pH (Bio-met, 2013).
Efter kontroll av inmatad data sammanställdes samtliga uträknade årsmedelvärden för biotillgänglighet i Excel och grafer skapades för att lättare visualisera förändring över tid. I
dessa uträkningar lades gränsvärdet in för att illustrera uppmätta halter av metaller i förhållande till gränsvärde och begränsande halter.

4.1.3 Högsta tillåtna koncentration
För att kontrollera att värden för högsta tillåtna koncentration uppnås enligt analys av
kemisk status, kontrollerades samtliga uppmätta provtagningsvärden från miljörapporter
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från åren 2011 till 2018 (Intern kommunikation SUES). Kadmium klassades till klass 1,
se figur 2 på grund av värdet för den sammanräknade halten av kalcium och magnesium,
se rubrik 4.1.2 Biotillgänglighet - Bio-met första stycket. Detta räknades ut genom att använda Länsstyrelsens verktyg ”Beräkna hårdhet från Ca och Mg för att klassificera Cd”
(Länsstyrelsen, u.å.) som räknar om och ihop halten av Ca och Mg löst i vatten till vattnets hårdhet angivet i CaCO3-ekvivalenter.

4.1.4 Analys
När data över förändringar i årsmedelvärde för metaller sammanställts analyserades de
sammanställda graferna för att hitta eventuella variationer i värden för metallhalter vid
provpunkterna utlopp, uppströms och nedströms. För att undersöka påverkansfaktorer har
även grafer för årsmedelvärde för pH och näringsämnen sammanställs och analyserats vid
provpunkterna. Den klassning som utförs under denna studie kommer att sträcka sig över
åtta år vilket är något längre än de förvaltningscyklar på sex år som Länsstyrelsen använder sig av.
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5 Resultat
Resultatet av denna studie är uppdelad i fyra delar. Resultat av analys av särskilda förorenande ämnen, som inverkar på klassningen ekologisk status, kemisk status, kemikalier i
vattenmossor och undersökning av bottenfaunan samt sammanställning av övriga påverkande faktorer.

5.1

Ekologisk status, särskilda förorenande ämnen.

I detta stycke visas de ämnen som finns med på lista över särskilda förorenande ämnen
angivna i bilaga 2, HVMFS 2013:19.

5.1.1 Koppar
Vid ytvattenprovtagning av koppar i Tökilsbäcken ses årsmedelvärden för den totala
mängden koppar för de tre provtagningspunkterna i figur 6. Figur 7, 8 visar däremot den
omräknade halten av biotillgänglig koppar i Tökilsbäcken.

Figur 6. Förändring i ytvattnets faktiska halt koppar angivet i µg/L, under tidsperioden 2011-2018
för provpunkterna utlopp, uppströms och nedströms. Gränsvärde för god status anges för
biotillgänglig halt.
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Figur 7. Förändring i ytvattnets biotillgängliga kopparhalt angivet i µg/L, under tidsperioden 20112018 för provpunkterna utlopp, uppströms och nedströms. Gränsvärde för god status anges för
biotillgänglig halt.

Figur 8. Andel biotillgänglig koppar från åren 2011-2018 för provpunkterna utlopp uppströms och
nedströms. Värdena ligger långt under det gränsvärde angivet i HVFMS 2013:19 på 0,5 µg/L
koppar.
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5.1.2 Krom
Vid ytvattenprovtagning i Tökilsbäcken ses årsmedelvärde för den totala mängden krom
uppmätt i de tre provtagningspunkterna i figur 9.

Figur 9. Förändring i ytvattnets kromhalt angivet i µg/L, under tidsperioden 2011-2018 för
provpunkterna utlopp, uppströms och nedströms. Gränsvärde för god status anges för faktisk halt.

5.1.3 Zink
Vid ytvattenprovtagning av zink i Tökilsbäcken ses årsmedelvärde för den totala mängden zink för de tre provtagningspunkterna i figur 10. Figur 11 och 12 visar däremot den
omräknade halten av biotillgängligt zink i Tökilsbäcken.

Figur 10. Förändring i ytvattnets faktiska zinkhalt angivet i µg/L, under tidsperioden 2011-2018 för
provpunkterna utlopp, uppströms och nedströms. Gränsvärde för god status anges för biotillgänglig
halt.
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Figur 11. Förändring i ytvattnets biotillgängliga zink angivet i µg/L, under tidsperioden 2011-2018
för provpunkterna utlopp, uppströms och nedströms. Gränsvärde för god status anges för
biotillgänglig halt.

Figur 12. Andel biotillgänglig halt zink från åren 2011-2018 för provpunkterna utlopp uppströms
och nedströms. Värdena ligger långt under det gränsvärde angivet i HVFMS 2013:19 på 5,5 µg/L
zink.

5.2

Kemisk status, prioämnen

I detta stycke visas de ämnen som finns med på lista över prioriterade ämnen angivna i
bilaga 6, HVMFS 2013:19. Av dessa tre ämnen överstigs inte gränsvärdet för max tillåten
koncentration vid något av de enskilda provtagningstillfällena (Internt material, SUEZ).

5.2.1 Bly
Vid ytvattenprovtagning av bly i Tökilsbäcken ses årsmedelvärden för den totala mängden bly för de tre provtagningspunkterna i figur 13. Eftersom den biotillgängliga andelen

23

bly ligger långt under gränsvärdet på 1,2 µg/L visas endast biotillgänglig andel bly för de
tre provpunkterna i figur 14.

Figur 13. Förändring i ytvattnets faktiska blyhalt angivet i µg/L, under tidsperioden 2011-2018 för
provpunkterna utlopp, uppströms och nedströms. Gränsvärde anges för biotillgänglig blyhalt.

Figur 14. Andel biotillgänglig halt bly från åren 2011-2018 för provpunkterna utlopp uppströms
och nedströms. Värdena ligger långt under det gränsvärde angivet i HVFMS 2013:19 på 1,2 µg/L
bly.

5.2.2 Kadmium
Vid ytvattenprovtagning i Tökilsbäcken ses årsmedelvärde för den totala mängden kadmium uppmätt i de tre provtagningspunkterna i figur 15.
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Figur 15. Förändring i ytvattnets kadmiumhalt angivet i µg/L, under tidsperioden 2011-2018 för
provpunkterna utlopp, uppströms och nedströms. Gränsvärdet är angivet för kadmiumhalt i vatten
klassat som klass 1.

5.2.3 Nickel
Vid ytvattenprovtagning av nickel i Tökilsbäcken ses årsmedelvärde för den totala mängden nickel för de tre provtagningspunkterna i figur 16. Eftersom den biotillgängliga andelen nickel ligger långt under gränsvärdet på 4 µg/L visas endast biotillgänglig andel nickel för de tre provpunkterna i figur 17.

Figur 16. Förändring i ytvattnets faktiska nickelhalt angivet i µg/L, under tidsperioden 2011-2018
för provpunkterna utlopp, uppströms och nedströms. Gränsvärde gäller för biotillgänglig nickel.
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Figur 17. Andel biotillgänglig nickel från åren 2011-2018 för provpunkterna utlopp uppströms och
nedströms. Värdena ligger långt under det gränsvärde angivet i HVFMS 2013:19 på 4 µg/L nickel.

5.2.4 Gränsvärde för maximal tillåten koncentration
Vid jämförelse mellan provtagningsrapporter och gränsvärde för maximal tillåten koncentration i inlandsytvatten angivet i µg/L, visar resultatet att inget av de provtagna värdena (Internt material, SUEZ) överstiger halten för maximal tillåten koncentration vid
någon provpunkt eller vid något provtagningstillfälle.

5.3

Kemikalier i vattenmossor och undersökning av
bottenfauna i Tökilsbäcken

För att undersöka lakvattnets påverkan på Tökilsbäcken har ansvarig verksamhetsutövare
sedan 2002 och därefter vart tredje år utfört en provtagning på metallhalter i vattenmossor
samt gjort en undersökning av bottenfaunan i bäcken. Syftet med dessa undersökningar är
att undersöka huruvida förändringar i bäckens biologi kan härledas till utsläppen av det
renade lakvattnet från verksamheten. Därför har två platser provtagits, en referenspunkt
belägen uppströms utlopp för lakvatten samt en annan provpunkt nedströms utloppet (Intern material, SUEZ). Provtagningspunkter kan ses i figur 5 markerade med 2 för uppströms och 3 för nedströms.
De tre senast utförda undersökningarna av metallhalter i vattenmossor, klassas metallhalterna som låga eller mycket låga. Med undantag för något ämne som dock varierat mellan
provtagningarna, 2012 var värdet av mangan något förhöjt och 2018 var värden för bly
samt kobolt förhöjda. Detta betyder att föroreningsgraden från metaller bedömts som li-
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ten. Hur halter av metaller i vattenmossor har förändrats mellan åren 2012 till 2018 visas i
figur 18 och 19 (Internt material, SUEZ).

Figur 18. Halter av metaller i vattenmossa vid
provpunkt uppströms angivet i mg/kg torrvikt
förändras mellan åren 2012 till 2018 (Internt material,
SUEZ).

Figur 19. Halter av metaller i vattenmossa vid
provpunkt nedströms angivet i mg/kg torrvikt
förändras mellan åren 2012 till 2018 (Internt material,
SUEZ).

Däremot har resultatet från undersökningar i bottenfauna visat en tydlig nedgång från
åren 2012 till 2018. År 2012 klassades både provpunkten uppströms och nedströms till
god ekologisk status även om en viss negativ påverkan kunde ses nedströms. År 2015 visade provtagningen på en otillfredsställande status för provpunkt uppströms och dålig status för provpunkten nedströms. Analyser av resultaten från 2015 års undersökningar antydde att påverkan kunde härledas till försurning samt förhöjda halter av näringsämnen. I
rapporten för de senaste undersökningarna av bottenfauna utförda 2018 klassas provpunkten uppströms som otillfredsställande medan nedströms klassas som dålig. Resultaten av
provtagningen visade att både antalet arter och individer var färre nedströms än uppströms samt att sammansättningen av de arter som fanns nedströms i högre grad var mer
okänsliga än uppströms (Intern material, SUEZ).

5.4

Övriga påverkande faktorer

Figur 20, 21 och 22 visar de sammanräknade årsmedelvärdena för fosfor och kväve, där
värdet för kväve består av en addering av årsmedelvärde för ammoniumkväve samt nitratkväve, se bilaga A i de tre provpunkterna Uppströms, Utlopp och Nedströms.
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Uppströms
Fosfor

Kväve

År

(µg/L)

(µg/L)

2011

25

82

2012

26

69

2013

42

136

2014

45

7875

2015

29

82

2016

44

140

2017

43

111

2018

49

6070

Figur 20. Årsmedelvärden för fosfor och kväve vid
provpunkt uppströms under tidsperioden 2011-2018.

Utlopp
År

Fosfor

Kväve

(µg/L)

(µg/L)

2011

1268

37685

2012

255

15917

2013

343

51744

2014

228

32573

2015

162

27380

2016

420

18685

2017

101

21096

2018

86

28946

Figur 21. Årsmedelvärden för fosfor och kväve vid
provpunkt utlopp under tidsperioden 2011-2018.

28

Nedströms
Fosfor

Kväve

År

(µg/L)

(µg/L)

2011

515

13940

2012

95

4724

2013

128

17640

2014

92

14279

2015

68

8287

2016

133

5681

2017

59

8657

2018

67

16050

Figur 22. Årsmedelvärden för fosfor och kväve vid
provpunkt nedströms under tidsperioden 2011-2018.
I Tökilsbäcken räknas fosfor som det begränsande näringsämnet, i figur 23 visas förändringen över tid från och med 2012 då deponiverksamheten installerade fosforrening på
utgående dag- och lakvatten. Toppen som ses i figuren år 2016 vid provpunkt utlopp förklaras av driftstörningar vid fosforreningsprocessen som innebar att utloppet från anläggningen stängdes under perioder. Problemen åtgärdades vilket kan ses i resultaten för 2017
(Internt material, SUEZ).
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Figur 23. Förändring i fosforhalten angivet i µg/L, under åren 2012-2018.
Förändringen i de sammanräknade årsmedelvärdena för pH vid provpunkt utlopp, uppströms och nedströms under tidsperioden 2011 till och med 2018, visas i figur 24.

Figur 24. Förändring i pH under tidsperioden 2011-2018 vid provpunkterna utlopp, uppströms och
nedströms.
Förändringen i de sammanräknade årsmedelvärdena för TOC uppmätta vid provpunkt utlopp, uppströms och nedströms under tidsperioden 2011 till och med 2018, visas i figur
25.

Figur 25. Förändringar i årsmedelvärde för halter av TOC under tidsperioden 2011-2018 vid
provpunkterna utlopp, uppströms och nedströms.
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6 Diskussion
Denna diskussion är uppdelad i sju olika rubriker som analyseras och diskuteras. Det avslutande stycket sammanfattning nämner avsikterna för detta arbete.

6.1

Ekologisk status

Eftersom Tökilsbäcken klassats med måttlig ekologisk status utifrån klassning av biologisk status (VISS, 2017), kommer en klassning av fysikalisk- och kemisk status inte ha
någon inverkan på den ekologiska statusen. Eftersom klassning av fysikalisk- och kemisk
status endast kan sänka den totala klassningen från hög- till god- eller från god- till måttlig status. Resultatet av sammanställningar utförda i denna studie visar att den kemiska
klassningen med avseende på metallerna koppar, zink och krom skulle klassas som god
status vid provpunkterna uppströms och nedströms i Tökilsbäcken. Vad man bör ha i
åtanke är att även om den kemiska statusen med avseende på dessa metaller klassas som
god kan det finnas andra metaller och föroreningar som finns med i HVMFS 2013:19 bilaga 2 som kan överstiga de uppsatta gränsvärdena. Även en sammanvägning av klassningen för fysikalisk och kemisk status kan göra att klassningen kan sänkas till uppnår ej
god status på grund av de fysikaliska egenskaperna övergödning och försurning. Halter
för fosfor (se figur 20,22) har sjunkit sedan 2012 då fosforrening installerades vid verksamheten, med undantag för år 2016 då en ökning av fosforhalter i provpunkt uppströms
(figur 21) skett till följd av driftstörningar. Sammanställning av dessa värden, figur 23 visar vilken påverkan driftstörningar kan få för årsmedelvärden och därav känsligheten för
att deponiverksamhetens fosforrening måste rena som avsett.
Det avvikande värdet för krom år 2011 vid provpunkt utlopp, som geografiskt är placerat
i en tillrinningsbäck innan själva Tökilsbäcken visar att årsmedelvärdet ligger över gränsvärde för god status. Detta innebär att i denna studie vid provpunkt utlopp klassas statusen till uppnår ej god. Eftersom ingen provtagning av biologisk status utförts i denna tillrinningsbäck kan slutsatsen dras att klassningen vid denna punkt kan som högst klassas
till en god ekologisk status.

6.2

Kemisk status

Utifrån resultaten från denna studie klassas den kemiska statusen som god kemisk ytvattenstatus med avseende på metallerna bly, kadmium och nickel vid samtliga provtagnigspunkter under tidsperioden 2011-2018. Detta gäller både för gränsvärden för årsmedelvärde samt gränsvärdet för maximal tillåten koncentration i inlandsytvatten (µg/L).
Eftersom dessa ämnen är listade på EU:s prioriteringslista (2008/105/EG) anses dessa
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vara viktiga att fasa ut och se till att de inte hamnar i naturmiljöer. Vad gäller gränsvärden
för resten av medlemsländerna i EU ligger gränsvärdet för bly och nickel högre än de
gränser som finns angivna i HVMFS 2013:19. Detta betyder att gränser satta av EU borde
fungera som en lägsta standard vilket medlemsländer strävar efter att minska istället för
en riktlinje att följa.

6.3

Metallers biotillgänghet

Resultatet av denna studie visar inget klart samband mellan vattnets fysikaliska egenskaper och metallernas biotillgänglighet. Genom sammanställning av totala sammanställda årsmedelvärden för koppar över tidsperioden 2011 till 2018 (figur 6) ses att metallhalterna över lag har högst koncentrationer vid provpunkt utlopp. Halterna ligger något lägre vid provpunkt nedströms och ännu något lägre för provpunkt uppströms. Vid
uträkning av biotillgänglighet kan vi i figur 8, se att dessa förhållanden förändrats och att
uppströms nu är den provpunkt med högst biotillgänglighet, därefter provpunkt nedströms och lägst biotillgänglighet över tidsperioden 2011 till 2018 erhålls vid provpunkt
utlopp. Detta betyder att ordningen för provpunkten med högst påverkan helt förändrats.
Eftersom halten Ca i uträkningar angivits till samma värde för samtliga provpunkter har
denna faktor ingen inverkan på slutresultatet. Tittar vi istället på pH (figur 24) ser vi att
provpunkt utlopp har högst angivet pH för årsmedelvärde, provpunkt nedströms ligger
något under provpunkt utlopp och provpunkt uppströms ligger ännu något lägre i pH.
Samma förhållanden gäller för mängden TOC, som likställts med DOC (figur 25). Av
detta skulle man kunna dra slutsatsen att ett högre pH och en högre halt TOC minskar biotillgängligheten hos koppar. Vad som däremot ställer till förutsättningarna för att kunna
dra denna slutsats är att under tidsperioden 2014 till 2016 då värden för både pH och
TOC är relativt jämnt både värdemässigt och i förhållande till varandra, sker en höjning
värdet för biotillgänglighet för koppar i provpunkt uppströms. Det är också intressent att
topparna för biotillgänglighet åren 2012 och 2016 sammanfaller med de år då TOC är angivet som högst för provpunkt uppströms, vilket motsäger det första antagandet.
Kopplingarna för biotillgänglighet för zink tycks vara kopplade till pH (figur 24) i större
utsträckning än TOC (figur 25) för provpunkt uppströms (figur 12), men tittar vi på provpunkt nedströms och utlopp verkar denna teori inte heller helt korrekt. Till skillnad från
koppar så ändrar inte provpunkterna sin inbördes placering i vilken provpunkt som har
den högsta påverkan i jämförelse med totala årsmedelvärden för utsläpp och omräkning i
biotillgänglighet, se figur 10,12. I likhet med koppar sker även för zink en markant
minskning av koncentrationer av biotillgänglig koncentration, se figur 11.
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Precis som för zink verkar uträknade biotillgängliga värden för bly och nickel följa de totala beräknade årsmedelvärdena se figur 13, 14 och figur 16, 17. Även här verkar inte
biotillgängligheten ha några klara kopplingar vare sig till pH eller TOC. Vad som kan
tänkas förklara värdena ett år verkar inte gälla för året efter och så vidare.
År 2012 är årsmedelvärden för TOC (figur 25) i de tre provpunkterna i stort sett likvärdiga vilket gör värden för pH och metallkoncentrationer till de två påverkande variablerna. Trots detta kan inga direkta slutsatser dras vad gällande pH:s (figur 24) inverkan på
biotillgängligheten för de olika metallerna i denna studie.

6.4

Metallers biotillgänghet - Gränsvärden

Många tankar finns kring de gränsvärden som är angivna i biotillgänglighet. Är det verkligen så att biotillgänglighet är ett bra sätt att ange gränsvärden i, eller är detta ett sätt att
dämpa betydelsen av antropogena utsläpp av metaller till naturmiljöer? Vatten flödar och
tar delar av de lösta metallerna med sig till nya vattenmiljöer, vad är det då som säger att
biotillgängligheten hos de utsläppta metallerna inte kan förändras och anta en biotillgänglighet långt över det uppsatta gränsvärdet? Vems ansvar är det då att minska halten av den
lösta metallen? Om en verksamhet håller sig inom ramen för vad som är tillåtet, hur kan
man då motivera ett minskat utsläpp särskilt om detta skulle innebära en rad kostsamma
åtgärder?
Under genomförandet av denna studie har även ett flertal idéer uppkommit vad gällande
uträkningarna av biotillgänglighet hos lösta metaller i vattnet. I denna studie har programmet Bio-met, startats om och värden har skrivits in ett flertal gånger eftersom för biotillgängligheten tycktes alldeles för låg i förhållande till inmatade faktiska koncentrationer. Testberäkningar innehållande fiktiva extremvärden utfördes där förhållanden mellan pH, DOC och halter av Ca förändrades. Resultaten av dessa tester visades liten eller
ingen märkbar förändring i metallens biotillgänglighet, vilket väckte tvivel angående programmets tillförlitlighet. Därför skulle de finnas ett intresse att i fortsatta studier testa utfallet av biotillgänglighet för inmatade värdena i denna studie, i ytterligare ett uträkningsverktyg som bygger på BLM-metoden. Viktigt är då att detta verktyg är skapat av oberoende parter och inte, som ett samarbete mellan branschorganisationer som skulle kunna
ha en egen vinning av utfallet för biotillgänglighet.
Ett förslag skulle kunna vara att genom provtagningar av organismer som lever i det specifika vattendraget, exempelvis fiskar, analysera dessa och se eventuellt förhöjda värden.
Därefter skulle justeringar av gränsvärden kunna göras för halter tillåtna i just detta vat-
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tendrag. Efter dessa justeringar kan uppföljande provtagningar visa om de förhöjda halterna sjunker. Detta skulle såklart vara en kostsam och tidskrävande process som kan ses
som en omöjlighet att genomföra, särskilt för stora sjöar och hav med ett stort antal tillrinningsområden. För att veta vilken effekt utsläpp av metaller ger och vilka gränsvärden
som faktiskt är rimliga för att inte vattendrag och sjöar ska påverkas negativt skulle platsspecifika gränsvärden vara att rekommendera. Detta innebär att fokus från gränsvärden
satta utefter toxicitet förändras för att anpassas till vad de specifika naturmiljöerna tål.

6.5

Vattenmossor och bottenfauna

Metoden för analys av metallhalter i vattenmossor ger en indikation på vattnets status,
även om dess tillförlitlighet kan diskuteras. Vad som är intressant i dessa sammanställningar av metallhalter i vattenmossor (figur 18, 19) är att de inte verkar följa kurvan av
uträknade värden för biotillgänglig koppar (figur 8). Inte heller för zink (figur 12) verkar
dessa värden överensstämma. För angivna blyvärden vid provpunkt uppströms verkar
värden för vattenmossor (figur 18) överensstämma med beräknade värden (figur 14),
detta samband gäller dock inte för provpunkt nedströms (figur 19). Halter av kadmium,
krom och nickel har endast förändrats marginellt vid provtagningen av vattenmossa år
2012, 2015 och 2018 (se figur 18, 19). Huruvida dessa resultat beror på problematik kring
provtagningsmetoden för vattenmossa eller uträkningarna av biotillgänglighet krävs ytterligare efterforskningar och undersökningar för att ge svar på.
Vad gäller undersökningarna av bottenfaunan verkar resultaten ändå tala sitt tydliga
språk. Antalet arter, antalet individer och artsammansättningen visar en försämring både
från åren 2012 till 2015 och 2018 men även försämring vad gällande provpunkt nedströms i jämförelse med provpunkt uppströms. Om denna försämring kan härledas till förekomsten av metaller, försurning, övergödning eller bara det förändrade flödet i bäckens
naturliga vattenföring är något som bör undersökas vidare. Redan utförda undersökningar
(Internt material, SUEZ) tyder på någon form av försämrade förhållanden då artsammansättnigen nedströms förändrats till att bestå av en ökad andel tåliga arter som inte är lika
känsliga för förändringar i livsmiljön.

6.6

Analys av metod

Som nämnt ovan i stycket 6.4 Metallers biotillgänglighet - Gränsvärden finns en osäkerhet vad gällande uträkningarna av biotillgänglighet. Eftersom Bio-met är det verktyg som
rekommenderas av Havs- och vattenmyndigheten (HaV, 2017) ansågs detta verktyg vara
det självklara valet i denna studie. Även faktorn att denna studies uträknade värden i
största möjliga mån skulle vara likvärdiga som de värden som skulle erhållas vid en
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klassning av myndigheter ansågs vara positiv. Därför skulle det i fortsatta studier vara
önskvärt att utvärdera biotillgängligheten ytterligare för att stärka eller vederlägga resultaten av denna klassning.
Eftersom rapporten bygger på befintlig data finns även osäkerheter kring proceduren för
provtagningar, hur proverna förvarades tills det att de analyserats på labb samt eventuella
förändringar i förfarandet på labbet på grund av den något längre tidsperioden (20012018). Men eftersom provtagningarna är utförd av oberoende provtagare anses provtagningsresultaten vara trovärdiga.

6.7

Coktaileffekten

Problematiken kring coktaileffekten och antropogena föroreningar i naturmiljöer är komplex och flera studier visar att vi inte med säkerhet kan veta vilka nya föroreningar och
toxicitetsnivåer som kan uppkomma då exempelvis enskilda metaller blandas (Bourgeault
et.al, 2010; Lebrun et.al, 2017; Svensson, 2008). Redan när Whorton (1976) publicerade
sin bok Before Silent Spring fanns motsättningar om vad som ansågs borde förbjudas och
inte, ämnen som verkade toxiska mot möss och endast potentiellt farliga för människor.
Hur skulle denna kunskap värderas mot möjligheten till större skördar och andra ekonomiska intressen? Vad är det då som ger människan rätten att förgifta naturen så länge vi
själva inte blir fysiskt drabbade? Är det inte så att även om vi inte blir fysiskt drabbade så
kan vi indirekt bli drabbade. Om exempelvis nyttoinsekter försvinner påverkar inte detta
människans välmående på grund insekternas förmåga till pollinering mm. och därav även
tillgången på människors föda?
Frågorna kring föroreningar och miljögifter är inte ny. Boken Tyst vår (Carson, 2012) är
ett bra exempel på hur något som ansågs vara bra fick konsekvenser vars negativa påverkan lever kvar långt efter att ämnet förbjudits i stora delar av världen. Så frågan är, vad är
det vi människor gör idag som kommer att visa sig ge skadliga effekter i morgon? Denna
fråga kan endast analyseras till den dagens verkliga problem visar sig, först då kan vi med
någorlunda säkerhet veta vad som egentligen borde gjorts annorlunda. Har vi råd att vänta
till den dagen?
Ofta anges gränsvärden i en koncentration per liter. Detta innebär att en verksamhet kan
släppa ut stora mängder vatten vars innehållande koncentrationer ligger under gränsvärdet. Resultatet blir utsläpp av stora totala mängder, både av metaller och av näringsämnen
utan att gränsvärden överskrids. För ekosystemen i vattendragen där utsläpp sker kan
detta innebära stora påfrestningar, särskilt om vattendrag eller sjön är relativt små.
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Begreppet ”många bäckar små” är ett begrepp som i framtiden kan bli allt mer betydelsefullt. Sjöar och hav blir sällan förorenade på egen hand, utan påverkas från ett antal källor. Lek med tanken att en sjö uppvisar stora märkbara försämringar varje år, utsläppen
till samtliga tillrinningsbäckar håller sig under uppsatta gränsvärden. Hur kan det då
komma sig att förhållandena i sjön blir sämre? Endera kan vi vara övertygade om att något är fel i sjön eftersom ingen av bäckarna har några problem med överstigna gränsvärden. Eller så inser vi att det är något som inte stämmer och därför börja undersöka vad
som egentligen släpps ut i sjön. Faktorer som diskuterats tidigare, vad händer om biotillgängligheten ökar nedströms, hur stora är de faktiska mängderna som släpps ut i sjön och
inte bara koncentrationen av ämnena har en stor inverkan på miljösituationen längre nedströms.

6.8

Sammanfattning

Under genomförandet av denna studie har många tankar väckts kring vilka metoder som
används både vid provtagning och analys av provtaget material. Varför utförandet ser ut
som det gör och vilka parametrar som analyseras. Huruvida det renade lakvattnet som
släpps ut i Tökilsbäcken i dagsläget påverkar naturmiljön, kan denna studie endast visa på
att detta utsläpp ger en påverkan på naturmiljön. Inga slutsatser kan dock dras om vilka
parametrar som är den verkliga boven till dessa försämringar. Vid undersökningarna av
bottenfauna i Tökilsbäcken (Internt material, SUEZ) nämns att orsaken till försämring
troligen beror på försurning och förhöjda halter av näringsämnen, det finns däremot inget
som säger att utsläpp av metaller och därav även cocktaileffekten inte påverkar naturmiljön. Vilket gör att ytterligare undersökningar bör göras för att hitta orsaken till försämringen och på så vis kunna förbättra kvaliteten i Tökilsbäcken.
Förhoppningen är att denna studie uppmuntrar exempelvis verksamhetsutövare till att utvärdera sina aktuella provtagnings- och analysmetoder, för att se om ännu mer tillförlitliga värden kan erhållas. Målsättningen är att denna studie kan bidra till att farliga kemikalier byts ut till mer miljövänliga alternativ för att på så vis minimera utsläppen redan
vid källan.
Förhoppningen är även att denna studie ger läsaren tid för analys och eftertanke av vad vi
människor faktiskt släpper ut till våra sjöar och vattendrag. Om det så är den sista slatten
tändvätska vid stranden eller renat processvatten vid en industri så tar dessa ämnen vägen
någonstans, på sin färd hittar ämnet ett annat ämne att reagera med. Vem vet, kanske är
det just denna förening som i framtiden ger upphov till en ny bok. Titeln ”Tyst vår” (Carson, 2012) får sällskap i bokhyllan av boken ”stilla hav”.
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7 Slutsatser
Ekologisk- och kemisk statusklassning undersöker hur ett antal parametrar samverkar och
därefter vägs samman för att skapa en slutgiltig klassning av ett vattendrag. Dessa mätningar utförs systematiskt och används som ett verktyg vid uppföljning av statusen i Sveriges sjöar och vattendrag. Resultaten från denna studie visar att vid klassning av ekologisk status för tidsperioden 2011- 2018 vid provpunkterna uppströms och nedströms för
metallerna koppar, krom och zink inte skulle påverka resultatet av klassningen av ekologisk status eftersom dessa uppnår god status vid samtliga provpunkter under provtagningsperioden. Däremot överstigs värden för krom vid provpunkt utlopp år 2011 vilket
gör att denna tillrinningsbäck klassas som uppnår ej god status.
Resultatet av klassningen för kemisk status visar att klassningen med avseende på bly,
kadmium och nickel uppnår god kemisk ytvattenstatus vid samtliga provpunkter under
tidsperioden 2011-2018.
I denna studie visar sammanställningar att biotillgängligheten för koppar, zink och bly är
högst uppströms, därefter nedströms samt lägst tillgänglighet vid provpunkt utlopp. För
metallerna krom, som räknas i faktiskt utsläppt halt och nickel, som räknas i andelen biotillgänglig halt är värden störst vid utloppet därefter nedströms och lägst halter återfinns
vid provpunkt uppströms. För kadmium ses en ökning av halter över tidsperioden men
endast marginella skillnader kan ses mellan de tre provpunkterna. Om man endast ser till
påverkan från dessa sex utvalda metaller och bortser från exempelvis försurning och
övergödning är slutsatsen, utifrån dessa sammanställningar, att utsläppen av krom, nickel,
den ökande halten av kadmium över tid eller cocktaileffekten är de faktorer som med
störst sannolikhet gett upphov till den negativa påverkan som påvisats i bottenfaunan vid
provpunkt nedströms i jämförelse med uppströms.
Denna studie visar på stor osäkerheten vad gäller specificering av biotillgänglig metallkoncentration samt användandet av vattenmossa som provtagningsmetod. Resultat från
verktyget Bio-met, för uträknande av biotillgänglighet hade ingen eller väldigt små kopplingar till resultaten från de undersökningar utförda av metallhalter i vattenmossor tagna
vid samma provtagningspunkter. Vilket ökar osäkerheten kring både uträkningen av biotillgänglighet och metoden metaller i vattenmossa. Eftersom vatten flödar och förflyttar
sig nedströms till nya vattenmiljöer med andra förutsättningar, kan detta göra att biotillgängligheten förändras och på så vis kan ge upphov till ökad negativ påverkan längre bort
från utsläppskällan.

37

Ett förslag för bättre anpassade gränsvärden är att sätta dessa utefter naturmiljöns förutsättningar och då flytta fokus från övergripande lagstiftning till vad som är bäst för en
specifik plats. Detta arbete kräver dock en enorm omställning och kan kännas som en
omöjlighet att genomföra och kontrollera. För att få bukt med antropogena utsläpp behöver människan flytta fokus, sluta rättfärdiga utsläpp med att gränsvärden inte överstigs
och inse att ”många bäckar små” …blir till en hel å.
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8 Framtida studier
För att säkerhetsställa att biotillgänglighet räknas ut på ett korrekt sätt skulle en fortsatt studie vara att använda sig av två eller flera modeller för uträkning av biotillgänglighet. Resultaten från dessa skulle sedan kunna ge svar på huruvida modellernas
resultat överensstämmer med varandra eller ej.
Fortsatta studier kring Tökilsbäckens ekologiska status skulle vara intressant, då för
att undersöka huruvida de faktorer som inte diskuterats i denna studie kan ha påverkat försämringen i bottenfaunan mellan provpunkt uppströms och nedströms. En
sammanvägning av resultaten från denna studie och en studie kring Tökilsbäckens
ekologiska status, skulle ge en bättre helhetsbild av förutsättningarna i Tökilsbäcken.
En sådan studie skulle då kunna visa om de försämringar som setts i bottenfaunan
beror på övergödande och försurande parametrar eller om kemikalier och cocktaileffekten kan vara en del av förklaringen till försämringen.
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Bilaga A - Årsmedelvärden
Figur 1, 2 och 3 visar den sammanställning av årsmedelvärden för i denna studie aktuella parametrar varpå graferna i rapporten bygger på. Enligt
HVMFS 2013:19 är det tillåtet att utelämna enstaka avvikande provtagningsvärden vilket i denna studie gjorts för zink år 2018 se figur 1, markerat
med gul bakgrund. Detta innebar att årsmedelvärde för zink år 2018 vid provpunkt utlopp blev 3,8 istället för 43,04.
Utlopp
Bly (Pb)
Järn (Fe)
Kadmium (Cd)
Koppar (Cu)
Krom (Cr)
Mangan (Mn)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
pH
TOC
Fosfor total (P)
Ammoniumkväve NH4-N
Nitratkväve NO3+NO2-N

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
mg/L
µg/L
µg/L
µg/L

2011
0,5
853
0,03
4,5
4,5
511
10,1
5,9
7,8
66
1268
36242
1443

2012
0,6
1244
0,03
5,3
2,4
264
4,6
4,9
5,2
49
255
15036
881

2013
0,3
720
0,03
3,9
2,8
628
8,6
3,5
7,9
52
343
50804
940

2014
0,2
469
0,02
3,7
2,4
331
7,0
4,1
7,9
48
228
29033
3540

2015
0,3
519
0,03
3,1
1,9
423
5,8
3,2
7,8
47
162
25383
1997

2016
0,6
734
0,05
4,5
2,1
382
6,1
3,7
7,6
50
420
16886
1799

2017
0,4
539
0,05
3,7
2,3
407
6,8
3,6
7,7
53
101
15508
5588

2018
0,4
780
0,05
3,3
2,1
516
6,6
43,04
7,7
50
86
27150
1796

Figur 1. Sammanställning av årsmedelvärden vid provpunkt utlopp. Beräknat årsmedelvärde för zink år 2018, markerad med gult fanns två avvikande provtagningsvärden under oktober och november. Om dessa förbisågs förändrades årsmedelvärdet från 48,04 till 3,8 varav det senaste värdet är det som använts i
denna rapport. Underlag/provtagningsrapporter för uträkning av årsmedelvärde är inhämtad från internt material (SUEZ).
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Uppströms
Bly (Pb)
Järn (Fe)
Kadmium (Cd)
Koppar (Cu)
Krom (Cr)
Mangan (Mn)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
pH
TOC
Fosfor total (P)
Ammoniumkväve NH4-N
Nitratkväve NO3+NO2-N

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
mg/L
µg/L
µg/L
µg/L

2011
1,1
2067
0,03
2,8
2,5
49
1,4
7,4
6,7
37
25
38
44

2012
1,4
2333
0,04
3,1
1,5
55
1,9
7,4
6,1
50
26
40
29

2013
1,0
2380
0,02
3,3
1,7
72
1,5
5,1
7,2
22
42
60
76

2014
0,9
1800
0,04
2,8
1,9
212
3,8
7,2
6,9
41
45
7434
441

2015
1,1
2217
0,05
3,8
1,6
57
2,0
8,8
6,7
40
29
51
31

2016
1,2
2617
0,05
3,9
1,8
80
2,3
9,0
6,6
44
44
59
82

2017
1,2
2233
0,05
3,0
1,5
58
1,8
7,1
6,5
42
43
46
65

2018
0,8
1950
0,05
2,9
1,7
87
2,6
5,7
7,0
36
49
5425
645

Figur 2. Sammanställning av årsmedelvärden vid provpunkt uppströms under åren 2011 till 2018. Underlag/provtagningsrapporter för uträkning av årsmedelvärde är inhämtad från internt material (SUEZ).
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Nedströms
Bly (Pb)
Järn (Fe)
Kadmium (Cd)
Koppar (Cu)
Krom (Cr)
Mangan (Mn)
Nickel (Ni)
Zink (Zn)
pH
TOC
Fosfor total (P)
Ammoniumkväve NH4-N
Nitratkväve NO3+NO2-N

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
mg/L
µg/L
µg/L
µg/L

2011
0,9
1567
0,03
3,4
2,7
250
5,0
5,7
7,5
47
515
13383
557

2012
1,2
1900
0,04
4,4
1,7
99
2,4
6,9
7,1
50
95
4675
50

2013
0,8
2020
0,02
2,8
2,5
268
3,9
4,5
7,7
31
128
17474
166

2014
0,7
1433
0,04
3,3
2,2
276
5,1
7,2
7,5
43
92
13628
652

2015
0,9
1833
0,06
4,4
1,7
132
2,8
10,1
7,4
42
68
7683
604

2016
1,0
2317
0,05
3,7
1,9
165
3,1
7,0
7,2
45
133
5320
361

2017
0,9
1613
0,05
3,4
2,1
174
6,4
5,8
7,2
50
59
5182
3476

2018
0,7
1575
0,05
2,9
1,9
218
4,2
6,9
7,5
44
67
15251
799

Figur 3. Sammanställning av årsmedelvärden vid provpunkt uppströms under åren 2011 till 2018. Underlag/provtagningsrapporter för uträkning av årsmedelvärde är inhämtad från internt material (SUEZ).
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Bilaga B – Beräkningsverktyg Bio-met
En översiktsbild av Bio-met 4.0 som använts i denna studie visas i figur 1. Figur 2 och 3 visar en sammanställning av de värden som angivits i programmet för att räkna ut biotillgängligheten. Figur 2 visar värden för av koppar och nickel. Medan figur 3 visar värden för zink och bly.

Figur 1. Översiktsbild av exellverktyget Bio-met 4.0.

B1

Figur 2. Sammanställning över manuellt inmatad data samt beränkningsverktygets uträkningar i kolumnerna: RESULTS (Copper) with EQSbioav = µg/L
samt RESULTS (Nickel) with EQSbioav = µg/L.

B2

Figur 3. Sammanställning över manuellt inmatad data samt beränkningsverktygets uträkningar i kolumnerna: RESULTS (Zink) with EQSbioav = µg/L samt
RESULTS (Lead) with EQSbioav = µg/L.
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