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Sammanfattning
På uppdrag av luftvårdsförbund, länsstyrelser, kommuner och skogsvårdsstyrelser mäter
IVL nedfall av luftföroreningar och markvattnets sammansättning på 109 lokaler i
Sverige. Lufthalter av olika föroreningar har studerats på cirka 30 av dessa. Mätningarna, som startade med 10 lokaler i Blekinge 1985, har vuxit successivt och omfattar
nu i princip hela Sverige. Använda metoder har i princip varit desamma under hela mätperioden, vilket gör data från slutet av 1980-talet jämförbara med senaste årets data. Syftet med mätningarna är att beskriva nedfallets storlek och markvattnets sammansättning
i skogsytorna, men även visa skillnader mellan olika delar av landet och hur förhållandena ändras med tiden. Flertalet provytor ligger i Skogsvårdsorganisationens observationsytor, vilket gör att data avseende luftföroreningar kan jämföras med skogliga
uppgifter.
Undersökningarna sedan slutet av 1980-talet har visat att nedfallet av svavel och kväve
är störst i sydvästra Sverige och avtar åt nordost. Längre norrut finns en gradient med
större deposition i Stockholmsområdet och längs Norrlandskusten än inåt i landet. Sedan mätningarna startade har nedfallet av svavel minskat betydligt, liksom skillnaderna
mellan olika regioner i Sverige. Samtidigt har nederbörden blivit mindre sur. Till stor
del förklaras det av minskade utsläpp av svavel i Europa. När det gäller kväve är det
svårt att se trender. Det är viktigt att internationellt avtalade utsläppsminskningar genomförs för att nå förväntad belastning av försurande och gödande ämnen år 2010, speciellt i södra och mellersta Sverige. Trots markant minskad försurningsbelastning är det
svårt att se någon tydlig minskning av markvattnets surhetsgrad. Främsta orsaken är
sannolikt att återhämtningen i skogsmark är långsam och att kritiska belastningsgränser
fortfarande överskrids i vissa områden i södra Sverige.
Under oktober 2001 till och med september 2002 noterades tydligt mindre nederbörd än
närmast föregående år som var nederbördsrikt i stora delar av Sverige. Även nedfallet
av svavel och kväve var mindre än 2000/01. Störst nedfall av antropogent svavel
noterades i fyra granytor i Skåne och Halland, där 8-8,7 kg per hektar noterades under
hydrologiska året 2001/02. Som genomsnitt för 27 lokaler med varierande trädslag i
hela Götaland noterades 3,8 kg svavel per hektar under samma period. Motsvarande
från elva lokaler i Svealand var 2,0 kg/ha och 1,1 kg/ha från sju lokaler i de fyra
norrlandslänen. När det gäller kväve fanns toppnoteringarna i Halland. Via nederbörden
i Timrilt noterades 16,9 kg kväve per hektar (varav 14,4 kg oorganiskt och 2,5 kg organiskt kväve). På ytterligare två lokaler i Skåne och Bohuslän bidrog nederbörden med
mer än 10 kg kväve per hektar. Motsvarande för de två nordligaste lokalerna i Västerbottens och Norrbottens län var 2 kg per hektar. Många lokaler i södra Sverige bär tydliga spår av flera decenniers belastning av försurande ämnen med ökad risk för utlakning av försurande och övergödande ämnen. Speciellt i Hallands län har en risk för
utlakning av kväve från områden med växande skog noterats.
Lufthalter av svavel och kväve i bakgrundsmiljö visar en tydlig gradient över Sverige.
Under hydrologiska året 2001/02 noterades tre gånger högre halter av svaveldioxid på
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lokalerna i södra Sverige (genomsnitt 1 µg/m3) jämfört med i norra Sverige (genomsnitt
0,3 µg/m3). För kvävedioxid var gradienten ännu tydligare med tio gånger högre halter i
södra Sverige jämfört med i norra Sverige; 5 µg/m3 i södra Sverige och 0,5 µg/m3 i
norra Sverige. Bakgrundsvärden av svavel- och kvävedioxid är dock långt under gällande gränsvärden. Däremot indikerar halterna av marknära ozon risk för minskad tillväxt inom både jord- och skogsbruk.

Summary
Deposition and soil solution chemistry were monitored at 109 locations in Sweden by
IVL Swedish Environmental Research Institute. Ambient air concentrations were measured at about 30 of these locations. The investigations, collectively called Throughfall
Monitoring Network, were performed on behalf of several Air Quality Protection Associations, and regional forestry and environmental authorities. This Throughfall Monitoring Network started 1985 with 10 locations in SE Sweden. Since then, the network
has expanded throughout Sweden. Methods have been the same during the whole period, which permits comparison of all data. The purpose of the network is to describe
environmental conditions, regional differences, and temporal changes. Most of the locations are permanent forest plots, established for scientific observations (Level II network within ICP-Forest), thus data concerning deposition, soil solution, and air quality
can be compared with forest observations.
Deposition loads of sulphur and nitrogen are greatest in SW Sweden, diminishing towards the NE parts of southern Sweden. Further north, gradients with highest values
around Stockholm and coastal areas of northern Sweden, diminishing toward inland locations in northern Sweden occur. Since monitoring started in 1985, deposition of sulphur has decreased and regional differences have become equalised somewhat. Meanwhile precipitation has become less acidic, due to diminished emissions of sulphur in
most of Europe. Despite diminished deposition of acidifying compounds, soil solution
has not clearly shown recovery from acidification. Recovery of forest soil from acidic
conditions is a slow process, and critical loads are still exceeded in several regions in
southern Sweden, which may cause the delay in soil solution recovery.
During October 2001 through September 2002 less precipitation was recorded than
during the previous year, during which large precipitation amounts were measured in
many Swedish regions. Sulphur and nitrogen deposition was also less compared to
2000/01. Highest deposition of sulphur was noted at four spruce forest locations in SW
Sweden, where 8.0-8.7 kg of anthropogenic sulphur per hectare was measured during
the hydrological year 2001/02. During the same period, average value for 27 locations
(mainly spruce forests) in southern Sweden (Götaland) was 3.8 kg/ha. Corresponding
value for eleven locations in central Sweden (Svealand) was 2.0 kg/ha and 1.1 kg/ha for
seven locations in northern Sweden. Concerning nitrogen, highest values were registered at Timrilt, county of Halland (SE Sweden). Bulk deposition showed 16.9 kg/ha (of
which 14.4 kg were inorganic and 2.5 kg were organic nitrogen). Two other locations in
SE Sweden also showed more than 10 kg/ha of nitrogen in bulk deposition. Corre-
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sponding value for the two most northern locations in Sweden was 2 kg/ha. Several locations in southern Sweden show effects of several decades of high deposition of acidifying compounds; increased leaching of nutrients and acidifying compounds. Greatest
risk for losses of nitrogen from areas with growing forests has been noted in the county
of Halland.
Ambient air concentrations of sulphur and nitrogen in rural areas show a clear gradient
throughout Sweden. During the hydrological year 2001/02, concentrations of sulphur
dioxide were three times higher at locations in southern Sweden (average 1 µg/m3) than
at locations in northern Sweden (average 0,3 µg/m3). For nitrogen dioxide the gradient
was even more obvious with ten times higher values in southern Sweden (average 5
µg/m3) compared to northern Sweden (average 0,5 µg/m3). Even though national gradients exist, concentrations of sulphur and nitrogen dioxide generally are considered low
in rural Sweden. To the contrary, levels of surface ozone are often considered high, indicating a risk for reduced production in forestry and agriculture.
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Inledning
På uppdrag av regionala intressenter i form av luftvårdsförbund, länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser och kommuner mäter IVL i Aneboda deposition och markvatten på över
100 lokaler i Sverige. Figur 1 illustrerar att det finns betydligt fler lokaler i södra
Sverige, där belastningen av försurande ämnen är större, än i norra Sverige.

Figur 1.

Krondroppsnätet under 2001/02. Samordnade mätningar av luftföroreningar i skogliga
observationsytor.

Huvuddelen av undersökningarna av luftföroreningar sker i Skogsvårdsorganisationens
(SVO) skogliga observationsytor. SVO undersöker regelbundet skogens och
skogsmarkens tillstånd, som tillväxt, kronutglesning samt barr- och markkemi. Det gör
att luftföroreningarnas inverkan på skogens och markens tillstånd kan analyseras. De
skogliga observationsytorna ingår i såväl ett regionalt som ett nationellt och ett Europeiskt nät. De regionala undersökningarna avseende nedfall och markvatten startade i
Blekinge 1985 och har sedan samordnats och omfattar nu så gott som hela landet. Me-
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toderna har i princip bibehållits sedan början av mätningarna och ingår nu i EUs manualer för miljöövervakning.
Nuvarande program är ett resultat av ett samarbetsprojekt (under åren 1997-2000) mellan Länsstyrelser, Naturvårdsverket (NV) och IVL, där samtliga organisationer medverkat till att utveckla och rationalisera metoder för mätningar, utvärdering och rapportering. Det nya programmet, som löper sedan hösten 2000, innebär bland annat ökad samordning med nationell miljöövervakning av luft, redovisning av resultat via ordinarie
rapporter och hemsida, förbättrade metoder för att undersöka torrt nedfall i skog samt ett
program för kvalitetssäkring av mätningarna. Krondroppsnätets hemsida nås via
www.ivl.se, via länk från respektive luftvårdsförbunds eller länsstyrelses hemsida.
Denna redovisning är den andra i ordningen, efter det att det nya treåriga programmet
för regional övervakning av luftföroreningar har startat. När det gäller rapportering 2003
(data till och med september 2002) ingår följande:

½ Föreliggande rapport med redovisning av data från hela Sverige.
½ Som komplement till uppmätta värden för deposition redovisas modellberäknade
värden genom samarbete med SMHI. Dessa data redovisas via hemsida. Överensstämmelse mellan uppmätta och modellberäknade värden redovisas i en separat
rapport, IVL B 1530.

½ Ordinarie länsrapporter utgår. Figurer med data avseende deposition och markvatten
från enskilda stationer (”stationsfigurer”) och figurer som visar tidsutvecklingen för
depositionen i respektive län redovisas dock på krondroppsnätets hemsida, liksom
data i form av tabeller och övriga figurer.

½ Resultat från respektive län har levererats till uppdragsgivarna i form av disketter
med samtliga data avseende deposition, markvatten och lufthalter (excelfiler).

½ En styrgrupp, bestående av representanter från länen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och IVL, ser över verksamheten inom nuvarande program med syfte att gemensamt ta fram bästa möjliga program under kommande mätperiod, både med avseende på mätningar och redovisningsrutiner. Resultatet av detta samarbete (programförslag för kommande mätperiod) inklusive ytterligare utvärdering av mätningarna inom nuvarande program, kommer redovisas i en rapport hösten 2003.
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Mätprogram

En viktig egenskap för nuvarande mätprogram är att tillvarata dataserier från tidigare
program för att kontinuerligt följa utvecklingen av miljötillståndet. De miljöproblem
som studeras följer relativt långsiktiga förlopp, vilket ställer krav på tidsserier av data
för uppföljning av förväntade förbättringar till följd av utsläppsbegränsande åtgärder.
Följande moment ingår:

½
½
½
½
½

Mätningar avseende deposition, halter i luft och markvatten
Modellberäkningar (samarbete med SMHI, redovisning via hemsida)
Lagring, bearbetning och utvärdering av data
Redovisning
Samordning, kvalitetssäkring och programutveckling

Under 2001/02 har mätningar utförts på 109 lokaler. Fördelning mellan kategori av yta,
trädslag och olika delar av landet framgår av tabell 1.1. Undersökta parametrar för
deposition och markvatten framgår av tabell 1.2.
Tabell 1.1

Skogsytor med mätningar under 2001/02. Av dessa är 63 lokaler basytor och 46 är EUytor( ingår i Europeiskt nät). 11 av EU-ytorna är dessutom Intensivytor (ingår i Naturvårdsverkets nationella program för krondroppsmätningar).
Län
AB
AC
BD
C
D
E
F
G
H
K
L/M
N
O
S
T
U
W
Y
Z
Summa

Gran
9
4
1
1
4
5
5
5
4
2
5
5
8
4
2
5
2
4
1
76

Tall
3
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
1
3
1
24

Löv
1
1
3
3
1
9

Hela kedjan från programskrivning till rapportering är viktig för att slutresultatet skall
vara av god kvalitet. För att uppnå detta finns provtagningsmanualer som noga beskriver provtagningsförfarandet i fält och provtagarna utbildas enligt ett speciellt program.
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Med undantag för speciering av aluminium (markvatten) används endast ackrediterade
analysmetoder och laboratorier.
Tabell 1.2

Parameterlista för depositions- och markvattenprover.

Analys
pH, surhetsgrad
alkalinitet, buffertkapacitet
konduktivitet, ledningsförmåga
SO4-S sulfatsvavel
Cl, klorid
NO3-N, nitratkväve
NH4-N, ammoniumkväve
Kj-N, Kjeldahl-kväve
TOC, totalt organiskt kol
Ca, kalcium
Mg, magnesium
Na, natrium
K, kalium
Fe, järn
Mn, mangan
TAl, totalt aluminium
ToAl, totalt organiskt aluminium
ooAl, oorganiskt aluminium

Deposition, kategori av yta
Intensiv
EU
Bas
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

Markvatten
Samtliga ytor
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lufthalter av olika föroreningar har mätts på 38 lokaler i landet, varav merparten ligger
i södra halvan av Sverige (se avsnitt 2.5.) Parameterlistan omfattar i flertalet fall
svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak och ozon.

1.1 Använd metodik
Depositionen (nedfallet) vid en lokal påverkas av nederbördens mängd och sammansättning samt luftens innehåll av olika ämnen. Då dessa parametrar är kända kan deposition per tidsenhet och ytenhet beräknas för varje analyserat ämne. Mätningarna görs
genom att nederbörd provtas i en insamlare som har en känd area, varefter nederbördsvattnet analyseras med avseende på olika kemiska ämnen. Provtagning sker av lokala provtagare en gång per månad och resultaten utvärderas per hydrologiskt år; perioden 1 oktober till och med 30 september.
Även markanvändningen har betydelse för depositionens storlek. På grund av vissa
egenskaper hos träden, till exempel att de fungerar som filter för luftburna föroreningar,
är depositionsförhållandena annorlunda i en skog än på intilliggande öppen mark. På
samtliga intensivytor görs depositionsmätningar både i en skogsyta (krondroppsmätning) och på en öppen yta (öppet fält-mätning) för varje lokal. På flertalet övriga lokaler
har de nederbördskemiska mätningarna på öppet fält ersatts av yttäckande modellberäkningar (samarbete med SMHI).
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I skogsytorna analyseras markvatten från 50 cm djup med hjälp av undertryckslysimetrar. Resultaten används som indikation på skogsmarkens reaktion på nedfallet av luftföroreningar, men är i hög grad även påverkat av markens ursprungliga karaktär.
Markvatten provtas tre gånger per år och skall representera förhållandena före, under
respektive efter vegetationsperioden.
Lufthalter ingår på vissa lokaler och mäts med hjälp av diffusionsprovtagare, "passiva
provtagare". Detta innebär att gasen fångas upp på ett filter, impregnerat med en kemikalie som kvantitativt absorberar det ämne man vill analysera. Provtagning görs en gång
per månad.
För att erhålla högsta kvalitet i resultaten krävs stor noggrannhet i alla steg av arbetet.
Därför har stor vikt lagts vid en omfattande kvalitetskontroll. Ytterligare metodbeskrivningar finns på Krondroppsnätets hemsida under www.ivl.se.
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Resultat från mätningarna

Resultat i form av databaser, notiser och rapporter att ladda hem redovisas även på
Krondroppsnätets hemsida, under www.ivl.se.

2.1 Koncentration i nederbörd
Antalet lokaler med nederbördskemiska mätningar på öppet fält har reducerats kraftigt
från och med hydrologiska året 2001/02 och endast utförts på 29 lokaler inom Krondroppsnätet, figur 2.1.1. Figur 2.1.2 – 2.1.11 visar nederbördsmängd och genomsnittlig
koncentration (volymvägd) av olika ämnen under oktober 2001 till och med september
2002. När det gäller tidsutveckling av nederbördens mängd och bidrag till nedfall av
svavel och kväve hänvisas i första hand till denna rapports bilagor; länsvis rapportering,
i form av pdf-filer, på hemsidan.
Mest nederbörd (970-1200 mm) noterades på lokalerna i sydvästra Sverige och i centrala delarna av Värmland. Rockneby, strax norr om Kalmar var nederbördsfattigast
med mindre än hälften av detta (417 mm). Den suraste nederbörden noterades på lokalerna i Skåne, Halland och Västra Götaland (4,7-4,8). I norra Sverige var pH-värdet
generellt betydligt högre (5,0-5,1) medan lokalerna i sydöstra Sverige (Kalmar,
Jönköping, Östergötland, Södermanland och Stockholms län) i allmänhet visade pHvärden strax under 5,0 . Även halterna av antropogent svavel visade en tydlig gradient
över landet med betydligt högre värden i sydligaste Sverige, cirka 0,5 mg/l, jämfört med
situationen i Dalarna och norrut, där halterna oftast var under 0,3 mg/l. Vidare noterades
högre halter i Stockholmsområdet jämfört med situationen i Östergötland. Avståndet till
Västerhavet speglas tydligt genom nederbördens innehåll av kloridjoner. Det varierade
mellan 7,3 mg/l i Halland till 0,2-0,3 mg/l på lokalerna i landets norra hälft. Fördelningen mellan oxiderat nitratkväve (NO3-N) och reducerat ammoniumkväve (NH4-N) i
nederbörd brukar vara relativt jämn. I södra Sverige var halterna av respektive ämne
under senaste året cirka 0,5 mg/l jämfört med 0,1-0,2 mg/l i norra Sverige och snarast
något högre avseende nitratkväve än av ammoniumkväve. Även halterna av baskatjoner
visar en gradient över landet med högre värden i södra Sverige än i norra Sverige. En
viss förhöjning avseende nederbördens innehåll av kalcium och kalium kan också
noteras i Stockholmsområdet.
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Figur 2.1.1. Lokaler med nederbördskemiska mätningar inom Krondroppsnätet, 2001/02.
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Figur 2.1.2. Nederbördsmängd (mm) på 29 lokaler inom Krondroppsnätet, 2001/02.
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Figur 2.1.3. Nederbördens genomsnittliga pH-värde (mg/l) på 29 lokaler inom Krondroppsnätet,
2001/02.
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Nederbördens genomsnittliga halt av sulfatsvavel, SO4-Sex (mg/l) på 29 lokaler inom
Krondroppsnätet, 2001/02.
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Figur 2.1.5. Nederbördens genomsnittliga halt av kloridjoner, Cl- (mg/l) på 29 lokaler inom
Krondroppsnätet, 2001/02.

15

Luftföroreningar i skogliga provytor – Resultat till och med september 2002

IVL-rapport B 1521

Figur 2.1.6. Nederbördens genomsnittliga halt av nitratkväve, NO3-N (mg/l) på 29 lokaler inom
Krondroppsnätet, 2001/02.
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Figur 2.1.7. Nederbördens genomsnittliga koncentration av NH4-N (mg/l) på 29 lokaler inom
Krondroppsnätet, 2001/02.
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Nederbördens genomsnittliga koncentration av magnesium, Mg (mg/l) på 27 lokaler inom
Krondroppsnätet, 2001/02.
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Nederbördens genomsnittliga koncentration av kalcium, Ca (mg/l) på 27 lokaler inom
Krondroppsnätet, 2001/02.
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Figur 2.1.10. Nederbördens genomsnittliga koncentration av natrium, Na (mg/l) på 27 lokaler inom
Krondroppsnätet, 2001/02.
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Figur 2.1.11. Nederbördens genomsnittliga koncentration av kalium, K (mg/l) på 27 lokaler inom
Krondroppsnätet, 2001/02.
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2.2 Deposition på öppet fält och via krondropp
Nedfallet av ett urval ämnen på öppet fält och via krondropp redovisas i figur 2.2.1 –
2.2.6. Generaliserade data från 45 EU-ytor i landet, samma analysomfattning på alla,
redovisas i bilaga 1, tabell 2.2.1. Figur 2.2.1 visar nederbördens bidrag till nedfallet av
oorganiskt kväve (NO3-N + NH4-N) under senaste hydrologiska året, oktober 2001 till
och med september 2002. Figuren visar en betydande gradient över landet med störst
kvävebelastning i sydvästra Sverige och minst i norra Sverige. Det högsta värdet (14,4
kg/ha) noterades i Timrilt i Halland och det lägsta värdet (1 kg/ha) noterades i Högbränna i de inre delarna av Västerbottens län. Elva av dessa lokaler ingår i den nationella
miljöövervakningen där de nederbördskemiska mätningarna fortsätter och organiskt
kväve analyseras. En viss gradient med högre värden i södra Sverige än i norra Sverige
noterades men som genomsnitt för samtliga lokaler bidrog nederbörden med 1,4 kg organiskt kväve per hektar. Figur 2.2.2 visar dock att andelen organiskt kväve ökar ju
längre norrut i landet man kommer. När det gäller krondropp analyseras organiskt kväve
på 45 lokaler i landet (EU-ytor) och där är det ännu tydligare med ökad andel organiskt
kväve ju längre norrut i landet man kommer (figur 2.2.3). På så gott som samtliga lokaler i Svealand och Norrland var minst hälften av uppmätt kväve bundet i organiska föreningar. Genomsnittet för mängden organiskt kväve via krondropp på dessa lokaler var
1,8 kg/ha. IVL har mätt nedfallet av organiskt kväve via nederbörd och krondropp i
Gårdsjöområdet i Bohuslän under 3 olika tidsperioder mellan 1980 och 1993 (1980/81,
1983/86 och 1991/93). Resultaten visar ingen direkt tidsutveckling mellan de olika tidsperioderna. På öppet fält (bulkprovtagning) noterades 0,5, 2,2 respektive 0,3 kg organiskt kväve per hektar och år. Motsvarande via krondropp var 2,5, 2,5 respektive 3,0
kg/ha och år (Ferm och Hultberg, 1998). När det gäller koncentration av oorganiskt
kväve i nederbörd från öppet fält har halterna visat viss tendens till minskning under
1990-talet, speciellt i mellersta och norra Sverige. Dock har detta kompenserats av ökade nederbördsmängder och uppmätt nedfall av oorganiskt kväve på öppet fält har snarare varit större i slutet av 1990-talet än i början.
Nedfallet av svavel har minskat kraftigt sedan mätningarna startade i Blekinge 1985 och
figur 2.2.4 speglar utvecklingen i granskog under 1990-talet. Figuren visar interpolerade
värden från de mätningar som gjorts i granskog respektive år. I början av 1990-talet
noterades årligen mer än 14 kg/ha som genomsnitt för granytorna i södra och västra
Götaland, 5-8 kg/ha i nordöstra Götaland och stora delar av Svealand och upp till 5
kg/ha i Norrland. Jämförbara resultat från det senast hydrologiska året visar att detta
minskat till i genomsnitt 5-8 kg/ha i sydvästra Sverige, 2-5 kg/ha i övriga delar av Götaland och södra Svealand samt mindre än 2 kg/ha i så gott som hela Norrland.
På de elva ytor som ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning för deposition till skog (programområde Luft) mäts innehållet av totalt organiskt kol (TOC) i både
nederbörd och krondropp. Figur 2.2.5 visar inte samma tydliga gradient från södra till
norra Sverige för organiskt kol som för kväve och svavel. Cirka 25 kg per hektar och år
har i genomsnitt noterats från samtliga lokaler på öppet fält under de två senaste hydrologiska åren. Motsvarande för krondropp var 65 kg/ha, med något högre värden 2000/01
jämfört med 2001/02. Bidragande orsak är sannolikt mer nederbörd under 2000/01.
Aktuellt nedfall av klorid beror på avståndet till västerhavet och förekomsten av saltfö-
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rande vindar. Figur 2.2.6 visar situationen under det senaste året ställt i relation till
1992/93. Det senaste året visar tämligen normala värden med 60-80 kg/ha längs västkusten och en kraftigt avtagande gradient med <20 kg/ha i större delarna av landet. Januari 1993 präglades av riklig förekomst av västliga vindar, ibland med stormstyrka,
vilket ledde till betydande nedfall av havssalter (mätt som klorid) under denna månad.
Detta bidrog till mycket höga värden för hela det hydrologiska året 1992/93.
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Figur 2.2.1. Deposition av kväve på öppet fält, mätt som summa nitrat- och ammoniumkväve, (kg/ha) på
öppet fält 2001/02.
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Figur 2.2.2. Deposition av kväve på öppet fält, mätt som summa oorganiskt och organiskt kväve (kg/ha)
på öppet fält under 2001/02. Pajdiagrammets area är relaterad till total mängd kväve.
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Figur 2.2.3. Deposition av kväve, mätt som summa oorganiskt och organiskt kväve (kg/ha) via
krondropp i skogsytor, 2001/02. Pajdiagrammets area är relaterad till total mängd kväve.
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Figur 2.2.4. Deposition av antropogent svavel, SO4-Sex (kg/ha) via krondropp i granytor inom Krondroppsnätet.
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Figur 2.2.5. Deposition av totalt organiskt kol, TOC (kg/ha) på öppet fält och via krondropp i elva intensivytor under 2000/01 och 2001/02.
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Figur 2.2.6. Deposition av klorid (kg/ha) via krondropp i granytor under 1992/93 och 2001/02.
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2.3 Nedfall av luftföroreningar i fjällområden
Nederbörd, dimfrekvens och vindhastighet ökar med höjden i terrängen och det gör att
nedfallet av luftföroreningar kan vara förhöjt i fjällområden. Nedfallsmätningar påbörjades vintern 1994/95 i fjällområden i nordvästra Dalarna samt i Jämtland. Mätningarna
är inriktade på att beskriva nedfallet av främst försurande luftföroreningar (svavel och
kväve). Undersökningen under 2001/02 omfattar en lokal i Dalarna, Fulufjället, samt tre
fjällokaler i Jämtland; Sånfjället i södra delen av länet, Hundshögen i den centrala delen
samt Fiskåfjället i norra Jämtlands län. På två lokaler finns en mätstation för nederbördsinsamling på öppen mark på ”hög” höjd (1170-1250 m.ö.h) och en på ”låg” höjd
(420-670 m.ö.h.). Krondroppsmätningar i trädgränsen för granskog (620-790 m.ö.h.)
utförs på samtliga lokaler sedan hösten 1997. I det fallet fungerar träden som provtagare
av torra föroreningar inklusive föroreningar i dimma. Insamlarna är placerade rakt under
trädkronorna, vilket gör att mätningarna inte är helt jämförbara med ordinarie skogsytor
på låg höjd, där insamlarna är slumpmässigt utplacerade.
Mätningarna har visat att nederbördskemiska undersökningar på kalfjället medför betydande osäkerheter i både uppmätta nederbördsmängder och halter av olika ämnen. Det
beror på hård vind och hög dimfrekvens som kan bidra med torrdeposition i nederbördsinsamlaren på ett sätt som inte är representativt för kalfjället. Nederbördskemin på
hög höjd kan dock indikera episoder med förhöjda halter av föreningar i molndroppar.
Dessa kan avsätta sig främst i skog nära trädgränsen som har hög dimfrekvens.
Provtagningen under vintertid omöjliggörs ibland av svåra förhållanden som gör att insamlingen måste pågå mer än en månad. Resultat med månadsupplösning som redovisas
i denna rapport är framför allt hämtade från Hundshögen där speciella ansträngningar
görs av länsstyrelsen för att ta prover varje månad.
Uppmätt skillnad i halter av sulfatsvavel (utan svavel från havssalt) på hög och låg höjd,
samt i krondropp i granskog, på Hundshögen visas i figur 2.3.1.
4
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Figur 2.3.1. Uppmätta halter av svavel (SO4-S ex) i nederbörd på öppen mark på hög (1250 m.ö.h.) och
låg höjd (670 m.ö.h.) respektive krondropp i granskog(780 m.ö.h.) på Hundshögen (Z93)
under hösten 1997 till hösten 2002.
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Skillnaderna var relativt stora vissa månader och tillskottet på hög höjd beror sannolikt
på att förorenade molndroppar fastnar på träden och den uppstickande insamlaren. I
nederbörd med tillskott av endast våtdeposition bör halterna inte skilja så mycket, utan
endast nederbördsmängden beroende på höjden över havet. Alla stationerna på Hundshögen samvarierade oftast, men på ”låg höjd” var halterna sällan över 0,5 mg/l. Halterna på ”hög höjd” var ofta mer än dubbelt så höga, eftersom torrdeposition bidrog på
samma sätt som i krondroppet där depositionen fångats upp av träden. Halterna i krondroppet var i regel högst, delvis beroende på en koncentrering när nederbörden avdunstar från barrytorna. Frekvensen av förhöjda halter i krondropp och i nederbördsinsamlaren på hög höjd har minskat efter 1999, men förekommer hela perioden.
Utveckling av halterna av sulfatsvavel sedan de första nederbördskemiska mätningarna
startade på låg och hög höjd på Hundshögen hösten 1994 visas i figur 2.3.2.
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Figur 2.3.3. Uppmätta halter av svavel (SO4-S ex) i nederbörd på öppen mark på hög (1250 m.ö.h.) respektive låg (670 m.ö.h.) höjd på Hundshögen (Z93) under hösten 1994 till hösten 2002.

Insamlaren på hög höjd har ofta haft betydligt högre halter än på låg höjd. Den exponerade insamlaren på hög höjd fångar sannolikt in torra föroreningar och stora skillnader mot låg höjd kan indikera tillfällen med risk för omfattande torrdeposition i fjällnära skog och annan terräng på fjällen som utgör ett ”skrovligt” underlag. Frekvensen
av tillfällen med höga halter på hög höjd har avtagit efter 1999. Figur 2.3.3 visar motsvarande mätningar men halter av nitratkväve i insamlarna. Halterna av nitratkväve
samvarierar i regel med sulfatsvavel, men tendensen till lägre halter och färre tillfällen
med förhöjda halter under de senaste två åren är inte lika tydlig för nitratkväve som för
halterna av sulfatsvavel.
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Figur 2.3.3. Uppmätta halter av nitratkväve (NO3-N) i nederbörd på öppen mark på hög (1250 m.ö.h.)
respektive låg (670 m.ö.h.) höjd på Hundshögen (Z93) under hösten 1994 till hösten 2002.

Figur 2.3.4 visar det månatliga svavelnedfallet sedan oktober 1997 under granar i trädgränsen på Hundshögen jämfört med granytan i sydöstra Jämtlands län, Sör-Digertjärn.
Nedfallet samvarierade i regel, men nedfallets storlek i skogen på fjället är väsentligt
högre vissa månader. Utsläppen av svavel har successivt minskat i hela Europa, men
skillnaderna i nedfall mellan månader och år de senaste åren beror sannolikt på väderförhållandena i första hand.
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Figur 2.3.4. Uppmätt månadsdeposition av svavel (SO4-S ex) i krondropp i granskog på Hundshögen
(Z93) respektive skogsytan på låg höjd i östra Jämtlands län, Sör-Digertjärnen (Z04) under
hösten 1997 till hösten 2002.

Betydelsen av högre nedfall av sulfatsvavel i fjällskog för det sammanlagda nedfallet
indikeras i figur 2.3.5. Figuren visar det ackumulerade nedfallet under fem år. Störst
nedfall noterades för Fiskåfjället, nära 13 kg svavel per hektar under perioden. Det är
nästan dubbelt så mycket som skogsytan på låg höjd nedanför Fulufjället i nordvästra
Dalarna och Nymyran i Östra Jämtland. De tre lokalerna på Fulufjället, Sånfjället och
Hundshögen hade ett mycket likartat ackumulerat nedfall. Svavelnedfallet är en bra indikator på belastning av flera andra luftföroreningar. Nedfallet av kväve uppträder i
stort sett på samma sätt som svavel, även om bidraget från torrdeposition ofta är något
mindre.
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Figur 2.3.5. Ackumulerad deposition av svavel (SO4-S ex) i granskog på Fulufjället (W92), Sånfjället (Z
91), Hundshögen (Z 93), Fiskåfjället (Z 96) samt på låg höjd nedanför Fulufjället (W90)
och vid Nymyran (Z 05) under hösten 1997 till hösten 2002.

Nedfallet av klorid som huvudsakligen kommer från havssalt indikerar att skogslokalerna på hög och låg höjd är olika exponerade. Figur 2.3.6 visar det ackumulerade nedfallet av klorid som var betydligt högre i skogen på Fiskåfjället än övriga lokaler. Det
beror sannolikt både på lokala (läge i terrängen) och regionala (läge i länet) faktorer.
Klorid förekommer i stor utsträckning som partiklar och aerosoler som fångas upp av
vindexponerad skog. Kloridnedfallet är naturligt, men indikerar att även depositionen av
föroreningar i partikelform kan variera kraftigt beroende på exponeringen.
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Figur 2.3.6. Ackumulerad deposition av klorid (Cl) i granskog på Fulufjället (W92), Sånfjället (Z 91),
Hundshögen (Z 93), Fiskåfjället (Z 96) samt på låg höjd nedanför Fulufjället (W90) och vid
Nymyran (Z 05) under hösten 1997 till hösten 2002.

Det var oftast högre halter av luftföroreningar i nederbörd och krondropp under vinterperioden än under sommarperioden, såväl på hög och låg höjd som i den fjällnära skogen. Hög nederbörd på sommaren kan dock göra att depositionen är störst den årstiden,
även om halterna är lägre. Nivån på depositionen var måttlig jämfört med områden i
södra Sverige, men fjällområdena i norra Sverige är i många fall mycket känsliga för
tillförsel av försurande luftföroreningar. Det kan göra att även måttlig deposition kan
leda till att kritiska belastningsgränser överskrids.
Hösten 2002 påbörjades mätningar av IVL i fjällområdet inom den nationella miljöövervakningen. Mätningarna, som sker på sex platser från Katterjåkk i norr till Hundshögen i söder, har syftet att komplettera befintliga mätningar av halter av föroreningar i
luft (gaser och partiklar). Resultaten skall i första hand användas till att göra förbättrade
beräkningar för fjällområdet av nedfallet av svavel och kväve (bland annat dimdeposition) med SMHIs MATCH-modell. Utöver halter i luft sker även undersökningar av
krondropp och nederbördskemi på de platser som inte tidigare hade dessa mätningar.
Mätningar är en förutsättning för att kunna utföra modellberäkningarna på ett riktigt
sätt.
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2.4 Markvattendata
Figur 2.4.1 – 2.4.4 visar situationen i markvatten från 50 cm djup i mineraljord i granskog, räknat som medianvärde från samtliga provtagningar under de tre senaste åren.
Det suraste markvattnet har noterats i sydvästra Sverige, där pH-värdet oftast varit under 4,4. Betydligt högre värden har förkommit längre norrut, till exempel värden över
6,0 på vissa lokaler i norra delen av Stockholms län, en lokal i Västmanlands län och ett
par lokaler i Västernorrlands och Västerbottens län. Detta indikerar tillfredsställande
förekomst av baskatjoner i marken. När förrådet av utbytbara baskatjoner på markpartiklarna är litet aktiveras ett aluminiumbaserat buffertsystem. Det motverkar försurning
av markvattnet i samband med försurande nedfall och resultatet blir att mängden oorganiskt aluminium i markvattnet ökar. Förhållandet mellan baskatjoner och oorganiskt
aluminium anges ofta som en kvot och används som indikation på markens försurningsstatus. Kvoter under 1 anses medföra en ekologisk risk och figur 2.4.2 visar att detta är
en realitet i stora delar av södra Sverige, där kvoterna ofta är under eller mycket nära 1.
När det gäller Svealand har de lägsta kvoterna i allmänhet påvisats i de västra delarna;
lokaler i Stockholms och Södermanlands län har i allmänhet haft högre kvoter än lokaler i Värmland. I Norrland har de lägsta kvoterna (största riskerna) noterats på kustnära
lokaler utanför Umeå och Skellefteå. En numera nedlagd lokal utanför Luleå visade
samma bild. På lokaler i Norrlands inland har kvoterna i allmänhet varit betydligt högre.
Figur 2.4.5 – 2.4.9 visar situationen i markvattnet under tre perioder sedan början av
1990-talet. De olika värdena representerar ett medianvärde från tre år i början och mitten av 1990-talet jämfört med den senaste treårsperioden. För att figurerna skall bli tydliga avseende nivåer i olika delar av Sverige och tidsutveckling för respektive ämne redovisas data från samtliga lokaler som har mätningar under hela denna period, oavsett
trädslag. Figur 2.4.5 visar att markvattnets innehåll av sulfatsvavel (SO4-S) varit betydligt lägre i Norrland än i södra och mellersta Sverige. Vidare noteras högre halter i
landets östra delar än i väster, vilket delvis kan förklaras av en koncentrationseffekt till
följd av mindre nederbörd i öster och därigenom mindre vattenflöde genom marklagren.
När det gäller utveckling i tiden visar flertalet lokaler successivt minskande medianvärden. Detta är en naturlig följd av minskat svavelnedfall över landet.
Även för kalcium (Ca) noteras betydligt lägre halter i västra Sverige än i öster (figur
2.4.6). Även här kan naturligtvis koncentrationseffekter inverka, vilket exempelvis kan
gälla Arkelstorp i nordöstra Skåne där nederbördsmängderna ofta är relativt små och
markvattnet generellt mycket surt. Men mer betydelsefullt som förklaring till de låga
halterna i de södra delarna av västra Sverige är sannolikt en utarmning av markens förråd av utbytbara baskatjoner till följd av långvarig och hög försurningsbelastning på
magra marker med låg vittringshastighet. Några lokaler med högre värden än kringliggande lokaler i respektive område är Ammarnäs i nordvästra Västerbottens län och
Omberg i västra Östergötlands län, med sina kalkrika bergrunder, samt en björkyta i
centrala Kronobergs län där inslaget av ytligt grundvatten sannolikt är betydande (vilket
generellt har betydligt högre kalciumhalter än markvatten, se avsnitt 2.6).
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När det gäller utveckling i tiden visar flertalet lokaler lägre värden i slutet än i början av
dessa elva år. Främsta orsaken är sannolikt en kombination av utarmat förråd av utbytbart kalcium på markpartiklarna och minskat buffertbehov till följd av reducerad försurningsbelastning. Även för totalt organiskt kol (TOC) redovisas generellt lägre värden
i västra än i östra Sverige, där värdena ofta varit runt 10 mg/l, (figur 2.4.7). Från flertalet lokaler redovisas betydligt högre värden i början av 1990-talet jämfört med de två
senaste treårsperioderna i figuren.
Försurningsstatus kan även uttryckas som syraneutraliserande förmåga eller ANC (Acid
Neutralizing Capacity). Det är ett uträknat värde baserat på mängden starka basers katjoner (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) minus mängden starka syrors anjoner (SO42-, NO3-, Cl-) och
anges i ekvivalenter per liter. Om den syraneutraliserande förmågan är god har ANC ett
högt och positivt värde, vilket till exempel gäller Ammarnäs i nordvästra Västerbottens
län (figur 2.4.8). Positiva värden för ANC gäller stora delar av norra Sverige och Stockholmsområdet. I södra och västra Sverige ser situationen helt annorlunda ut med negativa värden för ANC. Notera att staplarna i figur 2.4.8 för dessa delar av landet generellt
är vända neråt. En prick markerar lokalens läge varifrån staplarna utgår, oavsett de är
positiva eller negativa värden för ANC. Figuren visar dock en positiv utveckling med
ökad syraneutraliserande förmåga på så gott som samtliga lokaler. I figuren syns det genom att på lokaler med positiva värden (över lokalpricken) har den gröna stapelns höjd
ökat och på lokaler med negativa värden (under lokalpricken) har den gröna stapelns
höjd minskat.
Det bör poängteras att markvattnets ANC i stor utsträckning kan påverkas av episoder
med stort nedfall av havssalter, där ett betydande kloridnedfall under några få dagar kan
påverka ANC under flera år framöver. Detta diskuterades närmare i rapporterna från
våren 2000 (exempelvis IVL B 1361, 1365 och 1378 www.ivl.se. Markvattnets innehåll
av oorganiskt aluminium visas i figur 2.4.9 för de lokaler som haft mätningar under hela
1990-talet. På ett antal av dessa har halterna ökat, men generellt gäller att det finns fler
lokaler med signifikant minskande halter än med signifikant ökande halter av oorganiskt
aluminium.
Markvattnets tidsutveckling kan också speglas genom resultat från enskilda lokaler.
Detta exemplifieras i figur 2.4.10 som visar utvecklingen avseende markvattnets innehåll av kalcium på tre lokaler från norra till södra Sverige. Figuren visar minskande
halter av kalcium på samtliga lokaler. Denna trend är signifikant på cirka hälften av lokalerna inom Krondroppsnätet. Figur 2.4.11 indikerar en risk för onormalt hög utlakning av kväve från växande skog till omkringliggande vattendrag i de områden i
sydvästra Sverige som har det högsta nedfallet av kväve. Detta gäller speciellt under
vårarna då halterna av nitratkväve i markvatten varit höga på flera lokaler i Hallands
län.
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Figur 2.4.1. Markvattnets pH-värde, medianvärden i granytor under perioden oktober 1999 – september 2002. Observera att triangelns storlek ökar då värdet minskar (surarare markvatten).
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Figur 2.4.2. Kvot mellan baskatjoner och oorganiskt aluminium, BC/ooAl i markvatten, medianvärden i
granytor oktober 1999 – september 2002. Triangelns storlek ökar då kvoten minskar!
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Figur 2.4.3. Nitratkväve i markvatten, medianvärden i granytor oktober 1999 – september 2002.
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Figur 2.4.4. Ammoniumkväve i markvatten, medianvärden i granytor oktober 1999 – september 2002.
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Figur 2.4.5. Sulfatsvavel i markvatten, medianvärden under tre perioder.
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Figur 2.4.6. Kalcium i markvatten, medianvärden under tre perioder.
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Figur 2.4.7. TOC i markvatten, medianvärden under tre perioder.
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Figur 2.4.8. ANC i markvatten, medianvärden under tre perioder.
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Figur 2.4.9. Oorganiskt aluminium i markvatten, medianvärden under tre perioder.
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CA_mgl, mg/l

BD32 A-2
Ursprungliga data med linjär regression

Antal värden
Max
Medel
Min
Ändring/år
Medeltrend %
Totaltrend %
Korr. koeff.
P-värde
Signifikans

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1991

1993

1995

1997

1999

2001

L 05 A-2
Ursprungliga data med linjär regression
12.0

CA_mgl, mg/l

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

S 05 A-2
Ursprungliga data med linjär regression

CA_mgl, mg/l

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1990

1992

1994

1996

1998

2000

IVL-rapport B 1521

2002

18
2.92
1.76
0.869
-0.0573
-3.26
-29.8
-0.37
0.126

Antal värden
Max
Medel
Min
Ändring/år
Medeltrend %
Totaltrend %
Korr. koeff.
P-värde
Signifikans

34
9.85
4.27
1.08
-0.239
-5.6
-50.9
-0.45
0.007
**

Antal värden
Max
Medel
Min
Ändring/år
Medeltrend %
Totaltrend %
Korr. koeff.
P-värde
Signifikans

36
1.97
1.058
0.368
-0.0669
-6.32
-54.5
-0.61
0.000
***

Figur 2.4.10 Markvattnets innehåll av kalcium vid samtliga provtagningstillfällen på tre lokaler i norra,
(tallyta Stockfors, BD 02 i Norrbotten, Älvsbyns kommun), mellersta (granyta Södra Averstad, S 05, på Värmlands Näs) och södra Sverige (granyta Arkelstorp, L 05 i nordöstra
Skåne). Utvecklingen framgår av regressionslinjen och huruvida den är signifikant framgår
av stjärnorna längst ner i respektive tabell.
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NO_mgl, mg/l

N 13 A-2
Ursprungliga data med linjär regression
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Ursprungliga data med linjär regression
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1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

IVL-rapport B 1521

Antal värden
Max
Medel
Min
Ändring/år
Medeltrend %
Totaltrend %
Korr. koeff.
P-värde
Signifikans

17
1.3
0.254
0.0005
-0.0515
-20.3
-68.2
-0.25
0.335

Antal värden
Max
Medel
Min
Ändring/år
Medeltrend %
Totaltrend %
Korr. koeff.
P-värde
Signifikans

16
2.3
1.31
0.2
0.168
12.8
103
0.43
0.097

Antal värden
Max
Medel
Min
Ändring/år
Medeltrend %
Totaltrend %
Korr. koeff.
P-värde
Signifikans

16
1.27
0.368
0.0005
0.00975
2.65
15.3
0.03
0.904

Figur 2.4.11 Markvattnets innehåll av nitratkväve vid samtliga provtagningstillfällen på tre lokaler i
Halland. Ingen av figuren visar en statistiskt säkerställd trend åt något håll, men samtliga
indikerar onormalt hög utlakning av kväve från skogsekosystemet i samband med höga
kvävehalter under vårarna.
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2.5 Lufthalter
IVL har mätt halter av föroreningar i luft på 38 platser i landet under det hydrologiska
året oktober 2001 - september 2002. De föroreningar som ingår i mätprogrammen är
svaveldioxid, kvävedioxid, ammoniak och ozon. Svaveldioxid och kvävedioxid mättes
på drygt 30 platser, ammoniak på 25 och ozon på 38 platser. Samtliga komponenter
mättes med diffusionsprovtagare på månadsbasis. Den längsta mätserien med månadshalter av svaveldioxid och kvävedioxid i luft har Södra Averstad i Värmlands län, där
mätningarna startade i november 1992 och fortfarande pågår. I Stockholms och Västmanlands län har mätningarna av svaveldioxid och kvävedioxid i luft pågått på flera
stationer sedan oktober 1993 och i Skåne län sedan juli 1994. De längsta mätserierna
med månadshalter av ammoniak och ozon finns på två av stationerna i Skåne län, där
mätningarna utförts sedan juli 1994.
Generellt är halter i luft av olika föroreningar högre i södra Sverige än i norra. Detta
beror främst på att intransport av förorenade luftmassor från centrala Europa påverkar
södra Sverige oftare än norra.
Lufthalter av svavel- och kväveföreningar är generellt högre på vintern jämfört med
sommaren. Denna säsongsvariation beror dels på att emissionerna är högre under de
kallare vintermånaderna, dels på meteorologiska skillnader mellan vinter- och sommarhalvåret. Ozonhalter i luft varierar inte på samma sätt som svavel- och kväveföreningar
gör. Eftersom bildningen av ozon är beroende av solljus är halterna högre på våren och
sommaren än på hösten och vintern och följdaktligen även högre på dagen än på natten.
Episoder
Kortare episoder med förhöjda halter kan ofta vara svåra att upptäcka vid månadsprovtagning av halter i luft. Mätningar med tidsupplösning på dygns- eller veckonivå är
nödvändiga om snabba förändringar av luftföroreningssituationen i ett område är av
intresse. Månadsmätningar ger dock oftast en tillräckligt god uppfattning om luftkvaliteten i ett område. En del episoder kan vara tydliga även vid månadsprovtagning. Ett
exempel är den episod som uppstod då vindar från syd och sydost förde med sig höga
svaveldioxidhalter (10-12 µg/m3) in över Sverige den 21-23 januari 2001. De förhöjda
halterna under dessa dagar märktes tydligt vid månadsprovtagningen på stationer i
Skåne och Kalmar län, vilket beskrevs i föregående års rapporter.
Den 15 oktober 2001 deponerades ett gulaktigt stoft över främst sydvästra Sverige.
Stoftet syntes tydligt på t.ex. bilar och fönsterrutor. Analyser av stoftet och beräkningar
av luftmassornas rörelse visade att stoftet hade sitt ursprung från en sandstorm i Sahara
omkring den 11 oktober. Påverkan från ökenstoftet märktes tydligast i form av mycket
förhöjda halter av kalcium vid dygnsprovtagning av nederbörd i Västsverige. På stationerna inom detta program syntes inga spår av ökenstormen vid luftprovtagningen under
oktober månad i södra och västra Sverige.
Under påsk 2002 strömmade för årstiden varm luft in över Sverige. Vid dygnsprovtagningen av halter i luft i Vavihill (nordvästra Skåne) och Råö (söder om Göteborg)
märktes luftmassan genom kraftigt förhöjda halter av total-nitrat och total-ammonium
vid månadsskiftet mars - april. Även halterna av svaveldioxid, kvävedioxid, sot, sulfat
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och PM10 var något förhöjda. På Hoburgen (södra Gotland) mäts endast halter av
svaveldioxid, kvävedioxid, sot och sulfat, vilka också var något förhöjda under perioden. I Bredkälen syntes episoden främst genom förhöjda sothalter i början av april.
Inom ”URBAN-mätnätet”, som mäter föroreningshalter i tätortsluft, syntes episoden
genom förhöjda halter av PM10 i tätorter i speciellt södra Sverige (Persson m. fl. 2002).
Vid månadsprovtagningen av halter i nederbörd inom det nationella ”Luft- och nederbördskemiska nätet”, var halterna av nitrat, sulfat, ammonium och kalcium kraftigt
förhöjda över nästan hela landet till följd av denna episod. För några av stationerna
inom detta program i Skåne, Södermanland, Östergötland, Jönköping (näst högsta),
Kronoberg, och Värmlands län uppmättes periodens högsta svaveldioxidhalter i april
2002. Dock är inte någon av svaveldioxidhalterna extremt höga, utan samma haltnivåer
har uppmätts tidigare år.
Svaveldioxid
De högsta periodmedelhalterna (oktober 2001 - september 2002), på 1 µg/m3 eller
högre, av svaveldioxid uppmättes på stationer i Skåne, Kalmar och Stockholms län, se
Figur 2.5.1. Den allra högsta periodmedelhalten, 1,5 µg/m3, uppmättes i Ottenby på
Ölands södra udde. Halterna var som väntat lägst på stationerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och i norra Värmland, där periodmedelhalterna endast uppgick
till 0,3 µg/m3.
Den enda anmärkningsvärda månadshalten för perioden mättes upp i Risebo i norra
Kalmar län under november 2001. Månadshalten i Risebo, 1,7 µg/m3, är den högsta i
landet i november 2001 och på stationen sedan mätningarna började i april 1998. Månadshalterna i Risebo ligger normalt mellan 0,2-1,0 µg/m3. Det är även första gången
som halten i Risebo varit högre än den i Ottenby, som normalt är den mest belastade av
länets fyra stationer. Inga observationer har gjorts som skulle kunna förklara den höga
månadshalten på stationen.
I Figur 2.5.1 visas även medelhalterna av svaveldioxid i Stockholms län under tre olika
tolvmånadersperioder; 93/94, 97/98 och 01/02. I början av 1990-talet kunde månadsmedelhalten av svaveldioxid i Sticklinge, som är den station i länet med högst svaveldioxidhalter, nå upp till 8 µg/m3 under vinterhalvåret. Månadshalterna under sommarhalvåret var runt 1-1,5 µg/m3. Under 2000-talet har vinterhalterna i Sticklinge varit 1,52 µg/m3 och sommarhalterna under 1 µg/m3. Trots att den största minskningen av
svaveldioxid i luft skedde under 1980-talet, syns dock tydliga tendenser till minskade
halter även under 1990-talet.
Inte på någon av stationerna inom detta mätprogram har miljökvalitetsnormen gällande
ekosystem på 20 µg/m3 som årsmedelvärde och vinterhalvårsvärde överskridits under
mätperioden oktober 2001 till september 2002. Årsmedelhalterna har även varit lägre än
de 5 µg/m3 till skydd av kulturvärden och material, som Naturvårdsverket föreslagit
som delmål år 2005 för miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”, se ”Faktaruta: Lufthalter av
svaveldioxid”.
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Lufthalter av svaveldioxid (µg/m3) som medelvärde under oktober 2001 - september 2002.
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Kvävedioxid
De högsta periodmedelhalterna (oktober 2001 - september 2002), på 4 µg/m3 eller
högre, av kvävedioxid uppmättes på stationer i Skåne, Kalmar, Västra Götaland och
Stockholms län, se Figur 2.5.2. Den allra högsta periodmedelhalten, 13,0 µg/m3,
uppmättes i Ulriksdal i Stockholms län vilket förklaras av lokalens läge. Mätstationen i
Ulriksdal är tänkt att representera en högt belastad yta med närhet till centrala Stockholm och de höga kvävedioxidhalterna orsakas av närheten till tät trafik. På samma sätt
som för SO2 var halterna av kvävedioxid lägst på stationerna i norra Sverige.
I Figur 2.5.2 visas även medelhalterna av kvävedioxid i Stockholms län under tre olika
tolvmånadersperioder; 93/94, 97/98 och 01/02. Halterna av kvävedioxid har inte minskat lika kraftigt som halterna av svaveldioxid har gjort mellan 1993 och 2002. Vintermånadshalterna under mitten av 1990-talet varierade mellan 10-23 µg/m3 och sommarmånadshalter mellan 5-12 µg/m3 i Sticklinge. Under början av 2000-talet var vintermånadernas halter mellan 10-15 µg/m3 och sommarens mellan 5-8 µg/m3.
På samtliga stationer i hela Sverige uppmättes periodens högsta månadshalt av kvävedioxid i januari 2002. Detta tyder på att halterna påverkats av en luftmassa som trängt in
över hela landet. Den högsta januarihalten, 17,7 µg/m3, registrerades i Ulriksdal i
Stockholms län. Den lägsta kvävedioxidhalten i januari, 1,7 µg/m3, uppmättes i
Storulvsjön i Västernorrlands län. En månadshalt på 1,7 µg/m3 kan verka lågt jämfört
med halter på andra stationer i landet, men är den högsta som uppmätts i Storulvsjön
sedan mätningarna började i november 2000. Månadsmedelhalter på nio stationer från
Storulvsjön i norr till Rockneby i söder redovisas i Figur 2.5.3.
På stationer med dygnsprovtagning av lufthalter uppmättes höga dygnshalter under
januari 2002 över hela landet. Månadens högsta dygnshalt (4,2 µg/m3) i norra Sverige
uppmättes i Bredkälen den 16 januari. Ett dygn senare, den 17 januari, registrerades de
högsta dygnshalterna i södra Sverige; Hoburgen på Gotland (17,0 µg/m3), Råö söder om
Göteborg (20,8 µg/m3) och Vavihill i Skåne (23,1 µg/m3).
Inte på någon av stationerna inom Krondroppsnätet har den kommande miljökvalitetsnormen på 40 µg/m3 som årsmedelvärde till skydd av människors hälsa överskridits under mätperioden oktober 2001 till september 2002. Årsmedelhalterna har även varit
lägre än de 20 µg/m3 till skydd av hälsa, kulturvärden och material, som Naturvårdsverket föreslagit som delmål år 2010 för miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”, se ”Faktaruta:
Lufthalter av kvävedioxid”.
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Lufthalter av kvävedioxid (µg/m3) som medelvärde under oktober 2001 - september 2002.
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Halter av kvävedioxid (µg/m3) på nio stationer i Sverige från Storulvsjön i Västernorrland
till Rockneby i Kalmar oktober 2001 till september 2002.

Ammoniak
Lufthalterna av ammoniak har under perioden (oktober 2001 - september 2002)
generellt varit högst i Skåne, se Figur 2.5.4. Den högsta medelhalten för sommarhalvåret på 1,1 µg/m3 uppmättes i Klintaskogen i Skåne. Precis som för svaveldioxid var
ammoniakhalterna lägst i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och i norra Värmland.
På många stationer i landet är halterna av ammoniak lägre än eller mycket nära analysmetodens detektionsgräns för provtagning under en månad, 0,3 µg/m3. I Skåne, Halland,
Västra Götaland och Stockholms län är månadshalterna dock ofta högre än 0,3 µg/m3.
Dessutom förekommer enstaka högre månadshalter på samtliga stationer runt om i
landet. Under mätperioden oktober 2001 - september 2002 uppmättes enstaka månadshalter av ammoniak, i nivån 1,5-2,1 µg/m3, i Tunby, Allerum och Klintaskogen i Skåne,
Hensbacka i Västra Götaland, Tagel i Kronoberg, Solltorp i Östergötland, Edeby i Södermanland, Storulvsjön i Västernorrland och Myrberg i Norrbotten. Halterna är inte
höga jämfört med halter i exempelvis områden med intensiv djurhållning, men dock i
nivå med de högsta som har mätts upp inom detta mätprogram.
I Figur 2.5.4 visas även medelhalterna av ammoniak i Skåne län under tre olika sommarhalvår; 1995, 1998 och 2002. De högsta halterna under sommarhalvåret har sedan
mätningarna började generellt återfunnits i Tunby och de lägsta i Arkelstorp. Ammoniakhalterna på stationerna i Skåne län har varierat mellan åren utan att visa på några
trender.
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Lufthalter av ammoniak (µg/m3) som medelvärde under april 2002 - september 2002.
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Marknära ozon
De två högsta periodmedelhalterna (oktober 2001 - september 2002) av marknära ozon
uppmättes i Ottenby på Ölands södra udde (72 µg/m3) och i Timrilt i Halland (71
µg/m3), se Figur 2.5.5. För övrigt uppmättes periodmedelhalter över 65 µg/m3 i Skåne,
Kronoberg, Jönköping och Värmlands län. Till skillnad mot övriga komponenter återfinns inte några av de högre halterna i Stockholms län. Detta kan bero på att utsläppen
av NOX och VOC i Stockholm sannolikt bidrar till lokalt lägre halter av O3, till följd av
ozons reaktion med dessa emissioner. Utsläpp av NOX och VOC bidrar totalt sett till
bildning av ozon. Men i ett initialskede av reaktionen reagerar befintligt ozon med NOX
och VOC för att därefter bidra till ny ozonbildning. Detta medför att halterna lokalt,
nära en utsläppskälla, ofta är lägre än halterna regionalt.
Normalt mäts de högsta månadsmedelhalterna av ozon under året upp i april eller maj.
På grund av att augusti 2002 var en månad med ovanligt många solskenstimmar över
hela landet har många av stationerna en mindre sensommartopp i augusti. Bland stationerna kan speciellt nämnas samtliga stationer i Skåne utom Allerum (sex av sju stationer), Fagerhult i Jönköping, Ottenby, Rockneby och Risebo i Kalmar, Solltorp i
Östergötland, Edeby i Södermanland, Blåbärskullen, Transtrandsberget och Böckeln i
Värmland, Karsbo i Västmanland, Högskogen i Uppsala samt Lämshaga och Farstanäs i
Stockholms län.
I Figur 2.5.5 visas även medelhalterna av ozon i Skåne län under tre olika sommarhalvår; 1996, 1999 och 2002. Ozonhalterna på stationerna i Skåne visar inga tendenser till
trender under perioden. Halternas variation beror troligtvis mer på mellanårsvariationer
orsakade av meteorologiska förhållanden än på en minskning eller ökning av föroreningshalter i luften. De högsta halterna under sommarhalvåret har ofta mäts upp i
Klintaskogen eller Tunby och de lägsta i Allerum, Fogdaröd eller Åkeboda. Dock är
skillnaden i haltnivåer mellan stationerna mycket liten. Sommarhalvårshalterna har sedan mätningarnas början varit som lägst 53 µg/m3 (Allerum 2001) och som högst 72
µg/m3 (Klintaskogen 1999).
Medelvärdet under sommarhalvåret 2002 har varit högre än de 50 µg/m3 till skydd av
hälsa, miljö, kulturvärden och material, som Naturvårdsverket föreslagit som delmål år
2020 för miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” (se ”Faktaruta: Lufthalter av marknära ozon”)
på samtliga stationer i landet. På 26 av stationerna mäts halter av ozon under samtliga
månader på året, resterande stationer mäter endast under sommarhalvåret. Enligt EU:s
senaste direktiv ska inte årsmedelhalten överstiga 40 µg/m3 till skydd av material. På
samtliga 29 stationer med mätningar året runt överstegs dock denna halt under tolvmånadersperioden. De lägsta medelhalterna under hydrologiska året 2001/02, under 50
µg/m3; noterades i Ulriksdal i Stockholms län (46 µg/m3), Risebo i Kalmar län och
Finnbo i Västmanlands län (49 µg/m3).
Med mätningar på månadsbasis är det svårt att beräkna överskridanden över gräns- och
riktvärden samt AOT40-nivåer. För dessa beräkningar krävs generellt mätningar som
resulterar i timmedelhalter, se även ”Faktaruta: Lufthalter av marknära ozon”. Inom det
europeiska samarbetsprojektet EMEP (Co-operative programme for monitoring and
evalution of the long range transmission of air pollutants in Europe) mäts timhalter av
ozon på sju stationer i Sverige. Stationerna är placerade i Esrange (Norrbottens län),
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Vindeln (Västerbottens län), Grimsö (Örebro län), Aspvreten (Södermanlands län),
Norra Kvill (Kalmar län), Råö (Norra Halland) och Vavihill (Skåne län). För att visa på
antal överskridanden över 120 µg/m3 som glidande 8-timmarsmedelvärde respektive
180 µg/m3 som timmedelvärde samt AOT40-nivåer maj - juni i Sverige under 2002 har
en sammanställning gjorts i Tabell 2.5.1. Resultat från Aspvreten var inte klara vid
denna rapports tryckning och finns därför inte med i tabellen. På Råö uppmättes den
högsta sommarhalvårshalten, flest antal överskridanden över 120 µg/m3 som glidande 8timmarsmedel samt det högsta AOT40-värdet. Den lägsta halten under sommarhalvåret
registrerades i Vindeln, medan Esrange hade minst antal överskridande över 120 µg/m3
som glidande 8-timmarsmedel och den lägsta AOT40-nivån. Överskridanden över 180
µg/m3 som timmedelvärde skedde inte på någon av EMEP-stationerna under året. På
alla stationer utom Esrange överskreds den kritiska AOT40-nivån på 6000 µg/m3h till
skydd av grödor.
Det bör observeras att ett medelvärde för en halt under sommarhalvåret inte är direkt
jämförbar med ett AOT40-värde. Medelvärdet baseras på alla dygnets 24 timmar medan
AOT40-värdet beräknas på dygnets ljusa timmar (8.00-24.00 Central European Time
som standard) då växternas klyvöppningar är öppna. Till exempel hade Norra Kvill, Råö
och Vavihill sommarhalvårshalter runt 80 µg/m3 under 2002. Däremot hade de tre stationerna mycket olika AOT40-värde. Detta beror på att ozonkoncentrationernas dygnsvariationer är olika på olika platser, delvis till följd av lokala klimatologiska förhållanden t.ex. nattinversion. En station med höga halter under dagen och låga under natten
kan få höga AOT40-värden, medan en station med en mer jämn halt under dygnet kan
få lägre AOT40-värden. Dock kan medelhalten under sommarhalvåret på de båda stationerna vara mycket lika.

Tabell 2.5.1 Sommarhalvårsvärde, antal överskridande och AOT40 under maj-juli gällande marknära
ozon på sex EMEP-stationer med dygnsprovtagning av ozon under 2002.
Esrange

Vindeln

Grimsö

Norra
Kvill

Råö

Vavihill

Sommarhalvårsmedel 2002

67

61

60

80

82

79

Antal överskridanden över 120 µg/m3 som glidande
8-timmarsmedelvärde under 2002

2

4

4

16

27

26

Antal överskridanden över 180 µg/m3 som timmedelvärde under 2002
AOT40 maj-juli 2002

0

0

0

0

0

0

4 110

7 046

8 297

10 426

18 712

13 809
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Lufthalter av ozon (µg/m3) som medelvärde under perioden april 2002 - september 2002.
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Faktaruta: Lufthalter av svaveldioxid
Svaveldioxid är en vattenlöslig gas, som huvudsakligen härrör från förbränning av svavelhaltiga bränslen för energiproduktion samt industriella processer. Svaveldioxid oxideras i
atmosfären till sulfatpartiklar som är mycket fina. I atmosfären har de fina partiklarna lång livslängd och kan transporteras långa sträckor, 100-200 mil. Svaveldioxid i gasfas
kan påverka människors hälsa genom att den tas upp av de
övre luftvägarna och kan i höga halter skapa irritation där.
Långvarig exponering för höga halter har visats orsaka ökad
frekvens av luftvägsinfektioner hos barn (Leksell m.fl.,
1997). Svaveldioxid i utomhusluft utgör idag inget hälsoproblem i Sverige.
När svaveldioxid och surt sulfat deponeras försuras mark,
vatten och skog. Försurningen är ett av våra stora miljöproblem i Sverige.
I extremfallet kan även skog skadas direkt av höga lufthalter
av svaveldioxid. Den skogsdöd som observerats i bergsområden i östra Centraleuropa var sannolikt en följd av lokalt
höga SO2-halter. Eftersom halterna av SO2 i Sverige är låga,
föreligger inte några risker för sådana haltrelaterade skador.
Faktaruta: Lufthalter av kvävedioxid
Kväveoxider släpps huvudsakligen ut till luft genom förbränning när förbränningsluftens syre och kväve reagerar.
Kvävehalt i bränsle ger också visst tillskott. I Sverige bidrar
dock industriella processer, liksom fasta förbränningskällor i
mindre utsträckning till kväveoxidutsläppen. Trafiken står
för de stora utsläppen, samt arbetsmaskiner och inte minst
fartygstrafik.
Kvävedioxid har låg vattenlöslighet och kan därför föras
långt ner i lungorna. Höga halter av kvävedioxid kan skada
luftvägarna och ge vävnadsskador i lungorna samt nedsatt
lungfunktion. Kvävedioxiderna kan även irritera ögon, näsa
och hals.
Kväve är, till skillnad från svavel, ett näringsämne som växterna behöver för sin tillväxt och som kan vara begränsande.
Nedfall av kväve har därför bland annat en gödslande effekt
på grödor och skog. Nedfall i stora mängder kan därför ge
övergödning. I den mån deponerat kväve, från kväveoxidoch ammoniakutsläpp, inte tas upp av vegetation och mark
bidrar det, tillsammans med svavelföroreningar, till försurningen av mark, vatten och skog.
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Svaveldioxid och dess sura oxidationsprodukt (svavelsyra)
kan orsaka korrosion och söndervittring av material. Påverkan på material har dock minskat i takt med minskande halter.
Miljökvalitetsnormer för svaveldioxid i utomhusluft till
skydd av människors hälsa började gälla den 1 januari 1999.
Normerna för svaveldioxid gällande hälsa är 200 µg/m3 som
98-percentil för timmedelvärden och 100 µg/m3 som 98percentil för dygnsmedelvärden under ett år.
En miljökvalitetsnorm till skydd av ekosystem har tagits fram
och gäller från den 31 december 2005. Nivån som anges är
dock inte tillräcklig för att skydda de känsliga lavarna. Enligt
normen får inte 20 µg/m3 överskridas, varken som årsmedelvärde eller som vinterhalvårsvärde (oktober-mars).
Svaveldioxid kan orsaka korrosion och söndervittring av
material. I miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” har Naturvårdsverket föreslagit ett delmål som innebär att år 2005 skall
årsmedelhalten av svaveldioxid inte överstiga 5 µg/m3 för
skydd av kulturvärden och material.

Kväveoxider kan orsaka skador på material som plaster, textilier, metaller och sten i t.ex. kulturbyggnader och fornminnen. Dessutom är kväveföreningar, tillsammans med flyktiga
organiska ämnen, utgångsämne vid bildandet av marknära
ozon.
De gränsvärden som gäller kvävedioxid i utomhusluft under
vinterhalvåret är 110 µg/m3 som 98-percentil för timmedelvärden och 75 µg/m3 som 98-percentil för dygnsmedelvärden
under ett vinterhalvår. Dessutom får inte 50 µg/m3 som vinterhalvårsvärde överskridas. Gränsvärdena gäller fram till
den 31 december 2005 då miljökvalitetsnormerna tar över. I
normerna har gränserna ovan sänkts till 90, 60 respektive 40
µg/m3 och gäller helår istället för vinterhalvår.
En miljökvalitetsnorm till skydd av ekosystem gäller från den
31 december 2005. Enligt denna får 30 µg/m3 inte överskridas som årsmedelvärde.
Naturvårdsverkets förslag till delmål gällande miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” innebär bland annat att årsmedelhalten
inte ska överskrida 20 µg/m3 till skydd av hälsa, kulturvärden
och material år 2010.
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Faktaruta: Lufthalter av ammoniak
Ammoniakutsläpp kommer till allra största delen från jordbruket, men mindre bidrag erhålles även från industriella
källor samt bildas i bilarnas katalysatorer respektive emitteras som så kallade slip i vissa reningsprocesser.
Ammoniak deponeras ofta närmare utsläppskällan än övriga
kväveföreningar, eftersom ammoniak lätt tas upp av vegetationen och dessutom lätt tvättas ut med nederbörden. Ammoniak är, liksom kväveoxider, en kväveförening som bidrar
till gödning och försurning.
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I anslutning till källområden för ammoniak erhålles ofta en
grön påväxt av alger på träd och byggnader som visar den
näringsrika miljön.
För att direkteffekter på vegetation ska uppstå behövs höga
halter av ammoniak. Så höga halter förekommer normalt inte
i utomhusluft, utan den huvudsakliga effekten av ammoniak
är dess bidrag till gödning och försurning.
Det finns idag inga gränsvärden eller miljökvalitetsnormer
för halter i luft av ammoniak.

Faktaruta: Lufthalter av marknära ozon
Marknära ozon är en sekundär luftförorening som bildas ur
kemiska reaktioner mellan kväveoxider, (NOX) och flyktiga
organiska kolväteföreningar (VOC) under solljusets inverkan. Väder som gynnar ozonbildning är högtryckssituationer
då vädret är varmt och soligt med låga vindhastigheter.
Ozonhalterna i Sverige beror till största delen på föroreningar från Europas stora utsläppsområden. Men utsläpp av
kolväten och kväveoxider från främst industrier och trafik
bidrar även regionalt.
Ozon är en gas med låg vattenlöslighet och kan, precis som
kvävedioxid, föras långt ner i lungorna. Höga ozonhalter kan
skada människors hälsa genom att irritera slemhinnor och
lungor. Andningsbesvär hos personer med känsliga luftvägar
har påvisats vid ozonhalter runt 160 µg/m3. Särskilt känsliga
personer kan få besvär även vid lägre halter. Ozonhalterna i
Europa och tidvis även i Sverige är så höga att känsliga personer kan påverkas.
Ozon kan också skada känslig vegetation. Skador kan
påvisas vid relativt låga halter som inte är mycket högre än
den naturligt förekommande förindustriella nivån. De genomsnittshalter av ozon som uppmätts idag är tillräckliga för
att skada viktiga jordbruksgrödor som vete, potatis och vallväxter, speciellt i södra Sverige. Produktionsbortfallet i
Sverige till följd av ozonskador beräknas till cirka en miljard
kronor om året. Ozon har förmågan att påskynda nedbrytningen av vissa organiska material, t.ex. gummi och plaster.
Enligt EU:s senaste ozondirektiv (2002/3/EG) ska inte halten
av marknära ozon överskrida 120 µg/m3 som åttatimmars
medelvärde år 2010 till skydd av människors hälsa. Enligt
direktivet ska dessutom allmänheten informeras vid timmedelhalter över 180 µg/m3 och varnas vid timmedelhalter
över 240 µg/m3.
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Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet
har angivit en lågrisknivå på 80 µg/m3 som timmedelvärde
som ej bör överskridas om hälsoeffekter ska kunna undvikas
i möjligaste mån. Denna halt finns även föreslagen som ett
”Generationsmål för luftkvalitet” i Statens offentliga utredningar 2000:52.
Naturvårdsverkets förslag till delmål gällande miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” innebär bl.a. att årsmedelhalten inte ska
överskrida 50 µg/m3 till skydd av hälsa, kulturvärden och
material år 2020.
Vid bedömningen av ozonskador på växter används ett dosrelaterat mått, AOT40, där AOT står för Accumulated exposure Over Threshold. AOT40 innebär ackumulerat överskridande av halten 40 ppb (=80 µg/m3) under en viss tidsperiod.
Som målvärde för år 2010 anger EU i sitt ozondirektiv att
AOT40 under maj-juli inte ska överskrida 18000 µg/m3timmar som skydd för jordbruksgrödor, vilda örter och gräs.
Som långsiktigt mål inom EU gäller att AOT40 under majjuli inte ska överskrida 6000 µg/m3-timmar år 2020. Den
gällande AOT40-nivån till skydd av skog är 20000 µg/m3timmar under april-september.
AOT40 avspeglar inte direkt växternas upptag av ozon utan
räknas fram från uppmätta halter. Utvecklingen mot ett
upptagsbaserat exponeringsindex för ozon har påbörjats.
Forskning för att översätta månadsresultat från diffusionsprovtagare till både existerande AOT40-begrepp samt till ett
upptagsbaserat exponeringsindex pågår för närvarande. En
metod för att översätta 14-dagarsmedelvärde av ozon till
AOT40 har föreslagits. Dock fungerar inte metoden tillfredsställande för månadsmedelvärden.
Enligt EU:s senaste ozondirektiv för skydd av material ska
årsmedelhalten av ozon inte överstiga 40 µg/m3.
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2.6 Grundvattendata från Stockholms län
Sedan våren 2000 undersöker länsstyrelsen i Stockholms län grundvattnets sammansättning på två av länets skogliga observationsytor där deposition och markvatten studeras.
Prover tas vår och höst på 2,65-3,15 m djup (Höglund, B., 2002) och analyseras av
SLU. Figur 2.6.1 visar halter och relationer mellan ett urval parametrar i mark- och
grundvatten vid de tillfällen som grundvatten har provtagits. Alla grundvattendata redovisas i tabell 2.6.1 (bilaga 2) och kan jämföras med markvattendata som redovisas i
Stockholms bilaga till denna rapport, se Krondroppsnätets hemsida under www.ivl.se.
I Alby visar resultaten att grundvattnet haft högre värden än markvattnet för så gott som
samtliga ämnen. Figur 2.6.1 visar detta för pH, kalcium, totalt aluminium, sulfatsvavel
och nitratkväve. Högre pH-värden och halter av baskatjoner, såsom kalcium, är normalt.
Förhållandevis höga halter av sulfatsvavel i grundvattnet förklaras sannolikt av någon
form av sulfidinslag i berggrunden. Det enda ämne som visar högre halter i markvattnet
jämfört med grundvattnet är totalt organiskt kol (TOC), vilket är logiskt med tanke på
att mineraliseringen pågår medan vattnet rör sig neråt i marken. Uppmätt alkalinitet var
relativt hög och indikerar acceptabel buffertförmåga. Halterna av kväve var mycket låga, vilket är normalt för svensk skogsmark. Under 2000/01 analyserades ett antal tungmetaller. Halterna av kadmium och zink indikerar påverkan av långväga metalltransport
via atmosfären, även om halterna får betraktas som måttliga (Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för grundvatten). Detsamma gäller blyhalterna vid vårprovtagningen.
Höstprovtagningen 2000 visade dock ett mycket högt blyvärde. Möjligen har den påverkats av kolloidalt eller partikulärt material som medfört onormalt förhöjda halter av
både aluminium, bly, järn och mangan. De senaste provtagningarna saknar resultat avseende tungmetaller.
Liksom i Alby har grundvatten från cirka 3 m djup provtagits i Farstanäs1 och vissa
data redovisas i figur 2.6.1. Liksom i Alby redovisas högre värden i grundvattnet än i
markvatten (0,5 m djup) för framför allt pH (6,8-6,9), kalcium (35-40 mg/l), magnesium
(9 mg/l), natrium (16 mg/l) och järn (cirka 0,2 mg/l). Alkaliniteten var hög och indikerar
tillfredsställande buffertförmåga. Liksom i Alby var halterna av nitrit- och nitratkväve i
grundvattnet mycket låga (0,01-0,04 mg/l), även om de var högre än i markvattnet. Låga
halter av nitratkväve (<0,5 mg/l) är normalt för svensk skogsmark. Till skillnad mot i
Alby har halterna av sulfatsvavel, ammoniumkväve och totalt aluminium varit högre i
markvattnet än i grundvattnet. På samma sätt som i Alby har mängden organiskt material (mätt som TOC) varit betydligt högre i markvattnet än i grundvattnet. När det gäller
metaller har både koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd) och bly (Pb) visat tydligt lägre
halter i Farstanäs än i Alby och halterna får betraktas som låga. Provtagningen i april
2001 visade högre värden av både zink, kadmium och bly än hösten 2000, men får betraktas som låga/måttliga enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för grundvatten.
1

I tabell 2.6.1 redovisas data från ”Farstanäs 2”, som ligger i en slänt, och ”Farstanäs 3” som ligger närmare krondroppsytan (ej i slänt). Vatten från ”Farstanäs 2” är sannolikt påverkat av vattenströmningar i
sidled i större utsträckning och sammansättningen mer lik markvatten. I fortsättningen används därför
”Farstanäs 3”, som bör be en bättre bild av grundvattnets sammansättning och därmed vara bättre, för
jämförelse med nedfalls- och markvattendata.
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Alby (A 21 A)
pH

NO3-N (m g/l)

Ca2+ (m g/l)

7
6
5
4
vår 00

hös t 00

vår 02

hös t 02

40

0.04

30

0.03

20

0.02

10

0.01
0.00

0
vår 00

SO4-S (m g/l)

hös t 00

vår 02

vår 00

hös t 02

hös t 00

vår 02

hös t 02

Al (m g/l)

15

20
15

10
5
0
vår 00

hös t 00

vår 02

hös t 02

10
5
0
vår 00

hös t 00

vår 02

hös t 02

Farstanäs 3 (A 35 A)
NO3-N (m g/l)

Ca2+ (m g/l)

pH

40

0.04

30

0.03

20

0.02

5

10

0.01

4

0

7
6

hös t
00

vår
01

hös t
01

vinter
01

vår
02

hös t
02

0.00
hös t
00

vinter
02

SO4-S (m g/l)

vår hös t
01 01

vinter vår
01
02

hös t
02

vinter
02

hös t
00

vår
01

hös t
01

vinter
01

vår
02

hös t
02
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Figur 2.6.1. Uppmätta halter i grundvatten (cirka 3 m djup) och markvatten (0,5 m djup) i Alby och
Farstanäs

2.7 Modellberäkningar
Inom programmet görs yttäckande och modellberäknad deposition genom samarbete
med SMHI. Beräkningarna görs länsvis och med en upplösning av 5*5 km2. Dessa data
redovisas via internet för uppdragsgivarna inom varje län. En separat jämförelse mellan
överensstämmelsen mellan uppmätta och modellberäknade data redovisas i IVL-rapport
B 1530.
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H+
0,07
0,05
0,04
0,062

SO4-S
5,2
2,4
1,2
3,9

SO4-Sex
3,8
2,0
1,1
3,0

Cl30,0
7,8
2,7
20,3
NO3-N
3,3
1,4
0,4
2,4

NH4-N
3,0
1,1
0,4
2,1

oorg N1
6,3
2,5
0,9
4,5
org N
2,7
2,1
1,3
2,3

oorg+org N
8,9
4,6
2,2
6,8

Ca2+
3,9
2,4
1,1
3,1

Mg2+
2,6
1,0
0,5
1,9

Na+
16,4
3,6
1,3
10,9

K+
14,2
10,6
6,7
12,2

Mn2+
0,6
0,3
0,2
0,5

TOC
64
61
37
56

2)

64

oorg N = NO3-N + NH4-N
0,06 kg H+ via 499 mm krondropp motsvarar volymvägt pH-värde 4,9. Som jämförelse kan nämnas att volymvägda pH-värden i nederbörd från 19 lokaler i
Götaland var 4,8, från 9 lokaler i Svealand var det 4,9 och 5,0 från 6 lokaler i Norrland.

1)

27 i Götaland
11 i Svealand
7 i Norrland
Medel alla 45

Nedb
543
474
371
499

Tabell 2.2.1 Medelvärden från krondroppsmätningar på EU-ytor i olika delar av Sverige. Gemensamt för EU-ytorna är att analyserna omfattar både organiskt kväve och organiskt kol. Siffrorna anger medelvärden för uppmätt deposition under hydrologiska året 2001/02. Nederbörd (nedb) anges i
mm/år och övriga parametrar i kg per hektar och år.
27 lokaler i Götaland fördelas på 15 granytor, 6 tallytor och 6 lövytor. 11 lokaler i Svealand fördelas på 7 granytor och 4 tallytor. 7 lokaler i
Norrland fördelas på 4 granytor och 3 tallytor. Totalt 45 EU-ytor fördelas på 26 granytor, 13 tallytor och 6 lövytor.
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NO2-N + NO3-N
2)
Syralösligt aluminium

1)

12,2
5,5
11,3
5,6
2,6
9,9
18,0
8,0
9,0

Farstanäs 3
Farstanäs 3
Farstanäs 3
Farstanäs 3
Farstanäs 3
Farstanäs 3
Farstanäs 3
Farstanäs 3

2000-09-06
2001-04-26
2001-08-01
2001-12-01
2002-03-25
2002-05-28
2002-07-31
2002-10-30
median

8,9
6,3

Datum Temp
°C
2000-05-29
8,7
2000-09-06 10,2
2002-03-25
3,6
2002-05-28 12,6
2002-07-31 15,5
median 10,2

Farstanäs 2 2000-05-22
Farstanäs 2 2001-12-01

Alby
Alby
Alby
Alby
Alby

Lokal

6,9
6,8
6,9
6,8
6,9
6,9
6,8
6,9
6,9

2,933

3,028
3,205
2,869
2,972
2,908
2,913
2,933

33,1
31,5
30,2
31,1
30,5
30,7
30,9
28,9
30,8

7,9
8,2

4,43
4,61
4,71
6,27
6,81
6,45
4,68

0,023
0,008
0,040
0,015
0,009
0,012
0,008

0,016
0,008
0,021
0,004
0,009
0,004
0,004
0,006
2,92 4,71 0,012 0,007

2,73
2,56
3,25
2,90
2,92
3,09
3,00
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0,003
0,003
0,021
0,005
0,004
0,007
0,006
0,014
0,006

5,29 4,96 0,029 0,066 0,092
4,06 5,99 0,007 0,036 0,035

36,78

9,16 16,41

8,71 15,50
8,86 15,70
9,46 16,30

36,73
36,13
36,83

4,92

5,33
6,16
5,75
5,49
6,00
5,75

Na

9,67 17,29
9,45 16,51
8,77 16,69

2,43

5,71
5,35
5,25
4,87
5,24
5,25

Mg

37,82
39,62
35,45

4,81

Alk Kond SO4-S ClN 1) NH4-N PO4-P
Ca
mekv/l mS/m mg/l
1,425 27,3 14,52 6,13 0,037 0,037 0,050 39,42
1,409 27,7 14,64 8,69 0,037 0,045 0,035 37,25
1,218 25,5 16,70 9,29 0,012 0,002 0,004 36,67
1,123 24,3 16,32 8,37 0,009 0,016 0,019 34,35
1,228 25,8 16,46 7,41 0,040 0,097 0,133 37,23
1,228 25,8 16,32 8,37 0,037 0,037 0,035 37,23

5,9 0,141
5,7 0,277

6,7
6,9
6,5
6,5
6,5
6,5

pH

Tabell 2.6.1 Grundvattendata från Stockholms län.
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Mn

Fe

Al 2)

0,86

0,125

0,86 0,010 0,250 0,170
0,98 0,018 0,145 0,125
0,78
1,060
0,135
1,06
0,015
0,86
0,045
0,74
0,045

0,31 0,064 6,800 8,000
1,420

1,68 0,063 1,890 2,050
3,71 0,250 26,300 20,500
1,72
0,215
1,64
1,750
1,84
12,800
1,72
2,05

K

1,6

1,7
1,4
8,5

1,4
2,8
1,5

5,9

2,2
2,8
3,1
2,6
9,5
2,8

TOC

0,5

0,54
0,51
0,50
0,53
0,43
0,47
0,48

6,96

6,28
6,25
7,45
7,05
7,01
6,03
6,96

0,08 11,57
0,15 8,49

Si

6
7

10

Cu
µg/l
0,02 14,14 13
0,12 9,30 54
0,10 7,25
0,10 7,01
0,12 12,07
0,1
9,3

F-
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Cd

8 0,02
26 0,06

28,0 0,06

64 0,29
100 0,14

Zn

0,3
1,6

6,6

2,6
17,0

Pb

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

IVL är ett oberoende och fristående forskningsinstitut som ägs av staten och näringslivet. Vi erbjuder
en helhetssyn, objektivitet och tvärvetenskap för sammansatta miljöfrågor och är en trovärdig partner i
miljöarbetet.
IVLs mål är att ta fram vetenskapligt baserade beslutsunderlag åt näringsliv och myndigheter i deras
arbetet för ett bärkraftigt samhälle.
IVLs affärsidé är att genom forskning och uppdrag snabbt förse samhället med ny kunskap i arbetet för
en bättre miljö.

Forskning- och utvecklingsprojekt publiceras i
IVL Rapport:
IVL Nyheter:
IVL Fakta:
IVLs hemsida:

IVLs publikationsserie (B-serie)
Nyheter om pågående projekt på den nationella och internationella marknaden
Referat av forskningsrapporter och projekt
www.ivl.se

Forskning och utveckling som publiceras utanför IVLs publikationsservice registreras i IVLs A-serie.
Resultat redovisas även vid seminarier, föreläsningar och konferenser.

,9/6YHQVND0LOM|LQVWLWXWHW$%

,9/6ZHGLVK(QYLURQPHQWDO5HVHDUFK,QVWLWXWH/WG

32%R[6(6WRFNKROP
+lOVLQJHJDWDQ6WRFNKROP
7HO
)D[

32%R[6(*|WHERUJ
'DJMlPQLQJVJDWDQ*|WHERUJ
7HO
)D[

www.ivl.se

$QHERGD6(/DPPKXOW
$QHERGD/DPPKXOW
7HO
)D[

