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Sammanfattning 
Vattenlösliga fluorescerande färgämnen (även kallade spårämnen) kan detekteras i extremt låga 
koncentrationer och kan användas för att studera spridning och utspädning av vattenlösliga 
ämnen i vattendrag. Resultaten från sådana studier kan i sin tur användas för att utforma åtgärder, 
tillståndsvillkor och miljöövervakningsstrategier kopplade till utsläpp av vattenlösliga ämnen från 
olika verksamheter.  

Ett spårämnesförsök med det fluorescerande färgämnet Rhodamine WT utfördes längs en 5,4 km 
lång sträcka av vattendraget Liukattijoki i Svappavaara 7–8 september 2016. Vattendraget är 
recipient för bräddat vatten från LKAB:s gruvverksamhet i närområdet. Syftet med försöket var att 
undersöka uppehållstider, spridning och utspädning av vattenlösliga ämnen i vattendraget. 
Rhodamine WT analyserades i sammanlagt 217 vattenprov som togs vid sex provtagningspunkter 
(L1–L6) längs med vattendragssträckan mellan Nores bro och väg E10. Vattenföringsmätningar 
utfördes längs med Liukattijoki för att karaktärisera flödesförhållandena i vattendraget under 
försöket. 

Resultaten visar att medeltransporttiderna längs de sex olika långa delsträckorna under försöket 
varierade mellan 0,08 och 0,26 m/s för en vattenföring som ökade från 0,776 m3/s vid 
injektionspunkten Nores bro till 1,571 m3/s vid den längst nedströms belägna provtagningspunkten 
vid väg E10. Spårämnets maxkoncentration vid de olika provtagningspunkterna visar att 
utspädningen (definierad för provtagningspunkt L2–L6 som andel av maxkoncentrationen vid 
provtagningspunkt L1) ger en minskning av maxkoncentrationen på 40 gånger längs den 5,4 km 
långa delen av Liukattijoki.  

Informationen från försöket med avseende på transporthastigheter och utspädning har i en annan 
studie direkt kunnat användas för kalibrering och känslighetstest av parametrar i den 
hydrodynamiska modell, MIKE 11 HD, som använts för att beskriva transporten av vattenlösliga 
ämnen i vattendraget. 
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1 Inledning 
Förståelsen för hur spridning och utspädning av vattenlösliga ämnen sker längs ett vattendrag kan 
bidra till att effektiva åtgärder kan planeras för att minska eventuell påverkan från ämnena på 
vattenmiljön, men även för att utforma tillståndsvillkor och miljöövervakningsstrategier. 
Vattenlösliga färgämnen beter sig på samma sätt som vattenmolekyler och att använda 
fluorescerande färgämnen som går att detektera vid extremt låga koncentrationer (s.k. spårämnen) 
är ett effektivt sätt att beräkna transporttider, spridning och utspädning av vattenlösliga ämnen för 
olika delsträckor i ett vattendrag.  

Principen för ett spårämnesförsök är enkel: ett fluorescerande färgämne tillsätts momentant i en 
punkt i vattendraget och detekteras genom direkt mätning av fluorescensen, som motsvarar 
spårämneskoncentrationen, vid en nedströms belägen punkt. Medeltransporttiden på sträckan är 
tiden från spårämnesinjektionen till dess att den högsta koncentrationen passerar mätpunkten. Den 
totala uppehållstiden för ett vattenlösligt ämne i vattenmassan, exempelvis ett vattendrag eller en 
damm, är tiden från när det först anländande spårämnet detekteras vid mätpunkten tills dess att 
allt spårämne lämnat vattenmassan.  

Tillsammans med data som beskriver flödesförhållandena i vattendraget är resultaten från 
spårämnesförsök mycket användbara för modelltillämpningar och särskilt för hydrodynamisk 
modellering där dispersionsparametrar, som beskriver spridningen av lösta ämnen i vattenmassan, 
annars är svåra att uppskatta. 

Denna rapport beskriver ett spårämnesförsök som utfördes 7–8 september 2016 i vattendraget 
Liukattijoki nedströms Nores damm, till vilken LKAB bräddar vatten från gruvverksamheten i 
Svappavaara. Syftet med försöket var att undersöka ämnestransport, spridning och uppehållstider 
i Liukattijoki, och att samtidigt karaktärisera flödesförhållandena i vattendraget. Sammantaget 
används denna information sedan för att kalibrera en hydrodynamisk modell som i sin tur 
används för att beskriva ämnestransport i vattendraget under olika förhållanden. 

2 Metod och utförande 

2.1 Spårämnesförsök med Rhodamin WT 
Spårämnesförsöket utfördes genom att 0,5 liter av spårämnet Rhodamine WT löstes upp i 8 l vatten 
som sedan tillsattes momentant i Liukattijoki vid Nores bro, precis nedströms Nores damm (Figur 
1). Därefter detekterades spårämnet i vattenprover som togs med jämna mellanrum vid sex 
provtagningspunkter (L1–L6) längs med vattendraget (Tabell 1 och Figur 1). Sammanlagt 
inhämtades 217 vattenprover under försöket (Tabell 1, Figur 2). Provtagningen började 2016-09-07 i 
samband med injektionen klockan 09:35 vid Nores bro och avslutades 2016-09-08 klockan 13:45 vid 
provtagningspunkten längst nedströms (L6).  

Provtagningens frekvens anpassades för att på bästa sätt beskriva spårämnets genombrottskurva 
vid de olika mätpunkterna. Genombrottskurvan beskriver hur koncentrationen av spårämnet vid 
en plats i vattendraget nedströms injektionsplatsen ökar, uppnår maxkoncentration och sedan 
avklingar efter en momentan injektion av spårämne uppströms (d.v.s. då allt spårämne tillsätts på 
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en gång). Ur kurvans utseende kan transporttider och utspädningsförhållanden beräknas. Nära 
injektionsplatsen anländer spårämnet snabbt (se Tabell 1) och kurvan är brant med hög 
maxkoncentration och en koncentrationsökning som varar under en kort tid. Vid mätplatser längre 
nedströms tar det längre tid innan spårämnet anländer, kurvan är flackare, har lägre 
maxkoncentration och det tar lång tid innan koncentrationen återgått till bakgrundsvärdet.  
Provtagningen gjordes därför med högre frekvens vid mätpunkter längre uppströms i 
vattendraget samt i anslutning till genombrottskurvans topp, och med lägre frekvens vid 
mätpunkter längre nedströms samt under avklingningen efter att spårämnestoppen passerat. 

Tabell 1. Beskrivning av provtagningspunkter samt teoretisk tid till maxkoncentration med ett flöde på 0,5 
m3/s vid Nores bro och 1,0 m3/s vid E10. 

Prov-
tagnings-
punkt  

Beskrivning Koordinat 
RT90 
(nord, öst) 

Avstånd från 
injektionspunkt 
(m) 

Teoretisk tid till 
maxkoncentration 
(timmar) 

Antal prov 
per station  
(-) 

L1 Uppströms 
våtmark 1 

7513314,  
1717858 

230 0,75 20 

L2 Nedströms 
våtmark 1 

7513784, 
1717535 

800 2,3 34 

L3 Strax uppströms 
Tansarijoki 

7515893, 
1718356 

3550 4,8 40 

L4 600 m nedströms 
Tansarijoki 

7516244, 
1718780 

4220 5,1 42 

L5 Uppströms 
järnvägstrumman 

7517056, 
1719208 

5020 7,0 41 

L6 E10 7517244, 
1719244 

5350 7,1 40 
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Figur 1. Provtagningspunkternas läge längs med Liukattijoki, se även Tabell 1. Tillflödet Tansarijoki 
rinner samman med Liukattijoki nedanför punkten L3. De blå linjerna markerar vattendrag och de röda 
linjerna delavrinningsområdesgränser. Blåmarkerade areor markerar sjöar och dammar, i mitten och nedre 
delen av kartan syns dammarna vid gruvområdet i Svappavaara. Injektionsplatsen vid Nores bro är 
belägen precis nedströms Nores damm, som är den lilla dammen som syns precis under punkten L1 på 
kartan. 

 

Koncentrationen av spårämnet i varje inhämtat 2-liters vattenprov bestämdes direkt i fält med 
hjälp av en handhållen fluorimeter av modell Turner Databank med en Cyclops 7F-sensor för 
detektion av Rhodamine WT. När spårämnet är löst i vatten detekteras det genom att vattenprovet 
belyses med fluorimetern (Figur 2), och spårämnet emitterar då ljus (fluorescens) som detekteras 
av instrumentets sensor. Detektionen sker i två steg vid olika våglängder, vilkas kombinationen är 
unik för Rhodamine WT, så sannolikheten för interferens från andra tillsatta substanser i 
vattenmassan är mycket låg. Fluorimetern mäter intensiteten av det ljus som emitteras av det 
fluorescerande spårämnet som är löst i vattnet. Spårämneskoncentrationen är proportionell mot 
flourescensens intensitet och anges i RFU (relative fluorescence unit) som inte är någon fysikalisk 
enhet utan är beroende av hur det aktuella instrumentet mäter ljusintensiteten. 

 



 Rapport C 441  Undersökning av ämnestransport och uppehållstider i Liukattijoki med fluorescerande 
spårämne   

 

8 

 

   
Figur 2. Liukattijoki nedströms Nores bro precis efter injektionen där spårämnet Rhodamine WT syns 
tydligt som en rödfärgning av vattnet (överst). Vattenprovtagning vid provtagningspunkt L4 där 
spårämnet inte längre syns i vattendraget (nederst till vänster), och mätning av spårämne i vattenprover 
med fluorimeter (nederst till höger). 

2.2 Vattenföringsmätningar 
Flödesförhållandena i vattendraget kartlades dels med hjälp av data från befintliga mätstationer 
och dels med momentana vattenföringsmätningar. Vattenföringen i Liukattijoki mäts kontinuerligt 
vid mätstationen vid Nores bro belägen precis nedströms Nores damm. Injektionen av spårämnet i 
vattendraget skedde precis i anslutning till denna station. Mätningarna görs med index-
hastighetsmetoden som baseras på mätning av både nivå och vattenhastighet med en akustisk 
Dopplergivare. Dessa vattenföringsdata, samt data för E10-stationen (L6, som är beräknade utifrån 
data vid Nores bro och Nores damm), beskrivs av Westerberg och Huseby Karlsen (2019) och 
användes här för jämförelse med momentana mätningar med hydrologisk flygel (se nedan). 
Eftersom flödesmätningarna är gjorda vid olika tidpunkter görs jämförelsen mot 
dygnsmedelvärdena vid Nores bro och E10. 
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Momentana vattenföringsmätningar gjordes med elektromagnetisk hydrologisk flygel vid 
provtagningspunkterna L2–L4, samt i Tansarijoki cirka 100 meter uppströms Tansarijokis utlopp i 
Liukattijoki (som är beläget precis nedströms provtagningspunkten L3, Figur 1). 
Vattenföringsmätningen går till så att vattenhastigheten först mäts vid valda punkter i en 
tvärsektion av vattendraget. Därefter interpoleras hastigheten över tvärsnittet så att 
medelhastigheten kan beräknas. Vattenföringen kan sedan beräknas som medelhastigheten 
multiplicerad med tvärsektionens area.  

3 Resultat 

3.1 Ämnestransport och uppehållstider i 
Liukattijoki 

Injektionen av spårämne vid Nores bro skedde kl. 09:35 den 7 september 2016. I Tabell 2 redovisas 
den tid som passerat från det att spårämnet tillsattes vid injektionspunkten, mitt i huvudfåran 
under bron, tills dess att den maximala spårämneskoncentrationen vid varje mätplats uppmättes. 
Det är tydligt att medelhastigheten på de olika långa delsträckorna varierar avsevärt. För de 
teoretiska medeltransporttiderna (Tabell 1), som beräknades inför planeringen av mätningarna för 
en vattenföring som var 64 % av den uppmätta för sträckan mellan Nores bro och E10, så 
approximerades vattendragets geometri till att antas ha en medeltvärsnittsarea på 5 m2. En 
jämförelse mellan den teoretiska och uppmätta transporttiden mellan Nores bro och E10 (L6), utan 
att korrigera den högre vattenföringen vid försökstillfället, visade att den teoretiskt beräknade 
transporttiden var underskattad med ca 5 timmar i förhållande till den uppmätta. Anledningen till 
den stora skillnaden är den förenklade beskrivningen av vattendraget i beräkningarna som 
utfördes inför planeringen av spårämnesundersökningen: den tar enbart hänsyn till vattendragets 
antagna medeltvärsnittarea. I verkligheten är medelvattenhastigheten för en given vattenföring i 
en tvärsektion även beroende av variabler som vattenytans lutning, förhållandet mellan 
vattendjupet och bredden och bottenbeskaffenheten.  

Liukattijoki på sträckan mellan Nores bro och E10 är ett i högsta grad varierat vattendrag med 
både kortare och längre strömsträckor som kan vara både smala och breda, där delar av 
vattendraget rinner genom våtmarksområden med liten fallhöjd och mycket vegetation i eller i 
anslutning till vattendraget. Sammantaget ger detta ett vattendrag med en stor hydraulisk 
variation. Fallhöjden på den 5,35 km långa sträckan från Nores bro till E10 är 32 m, vilket ger en 
medellutning på 6 ‰, men variationen i fallhöjd mellan de individuella mätpunkterna är stor, med 
bottenlutningar från 1,3 till 7,8 ‰ (Figur 3). Den högsta medelvattenhastigheten uppmättes på 
sträckan mellan Nores bro och mätpunkten L1, men delsträckan har bara den tredje största 
fallhöjden. Sträckan Nores bro till L1 är dock relativt homogen med liten variation i bredd, djup, 
fallhöjd och inte minst med avseende på bottensubstratet som består av sten och företrädesvis 
mindre block samt saknar områden med tätare bottenvegetation. Nedströms punkten L1 ökar 
variationen och vattendraget meandrar genom de första våtmarksområdena på försökssträckan. 
Detta visar sig inte minst i fallhöjden som på den drygt 500 m långa sträckan mellan L1 och L2 bara 
är 0,7 m. Huvudfåran är relativt smal men djupet ökar och vattenhastigheterna minskar betydligt. 
Av praktiska skäl placerades ingen mätpunkt på sträckan mellan L2 och L3. Den 2,8 km långa 
delsträckan har en bottenlutning på 7,7 ‰ men en medelvattenhastighet på bara 0,12 m/s, vilket är 
den nästa lägsta som observerades under försöket. Det förklaras av att vattendraget på denna 
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delsträcka varierar betydligt, först och främst med avseende på fallhöjden där vattendraget över en 
längre sträcka nedströms mätpunkt L2 rinner genom våtmarksområden som avgränsas av lägre 
trösklar för att strax uppströms L3 övergå till att bli en forssträcka där fallhöjden avtar snabbt. 
Figur 3 är något missvisande i detta avseende där den stora fallhöjdsvariationen längs delsträckan 
inte framgår. Från mätpunkt L3 och vidare nedströms till L5 växlar vattendraget mellan att vara 
lugnt flytande i våtmarksområden, där även uttalade sel förekommer, till att rinna över trösklar in 
i bredare strömsträckor. Detta avspeglas också i vattenhastigheterna som är beskedliga 0,08 till 0,14 
m/s. Mellan mätpunkterna L5 och L6 är medellutningen 7,9 ‰ och vattendraget är här en bred 
strömsträcka ned till järnvägsbanken där Liukattijoki avbördas genom två vägtrummor för att 
sedan bli ett sel ned till den sista mätpunkten, L6 vid väg E10.  

Tabell 2. Tid till spårämnesgenombrottets maxkoncentration samt beräknad medelhastighet och 
utspädning vid mätplatserna L1–L6. Maxutspädningen beräknas som spårämnets maxkoncentration vid 
varje mätplats relativt den maximala spårämneskoncentrationen vid mätplats L1 (där spårämnet anses fullt 
omblandat i vattenmassan). 

Provtagnings-
punkt  

Avstånd från 
injektionspunkt 
(m) 

Tid till 
maxkoncentration 
(tim:min) 

Medelhastighet 
per delsträcka 
(m/s) 

Maxutspädning 
(-) 

L1 230 00:15 0,26 1,0 

L2 800 01:25 0,14 3,7 

L3 3 550 07:35 0,12 18,9 

L4 4 220 09:55 0,08 35,2 

L5 5 020 11:35 0,13 38,4 

L6 5 350 12:15 0,14 39,9 

 

 

Figur 3. Fallhöjden i Liukattijoki på sträckan mellan Nores bro och väg E10.  
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Maxutspädningen beräknas som den maximala spårämneskoncentrationen vid varje mätplats 
relativt den maximala spårämneskoncentrationen vid mätplatsen L1 där spårämnet antas vara fullt 
omblandat i vattenmassan (Tabell 2). Till mätpunkt L1 som endast är belägen 230 m nedströms 
injektionspunkten anländer spårämnet efter ca 10 minuter, men dispersionen av spårämnet i 
vattenmassan gör att det ändå tar ca 1,5 timmar innan allt spårämne passerat mätplatsen (Figur 
4a). Genombrottskurvan för mätplats L2 har en markerad topp på samma sätt som vid mätplats L1 
på grund av att avståndet från injektionspunkten fortfarande är relativt kort, 800 m (Figur 4b). 
Trots detta har maxkoncentrationen minskat med ca 4 gånger jämfört med mätpunkt L1. 
Genombrottskurvorna vid mätplatserna L3–L6 uppvisar mindre markerade toppar på grund av 
dispersionen som skett under transporten på avstånd från 3,6 till 5,4 km från injektionspunkten 
(Figur 4a–c). Utspädningen av spårämnet under transporten i vattenmassan har här ökat och är vid 
L3 19 gånger lägre än maxkoncentrationen vid mätplats L1 och hela 40 gånger lägre vid mätplats 
L6. Tansarijoki mynnar i Liukattijoki strax nedströms mätpunkten L3 och bidraget av vatten kan 
observeras tydligt i maxkoncentrationen som mellan L3 och L4 minskar kraftigt på en sträcka (670 
m) som är jämförbar med sträckan mellan L4 och L5 (800 m) där avklingningen av 
maxkoncentrationen är förhållandevis liten. Vid mätpunkt L5 fluktuerar 
spårämneskoncentrationen något istället för att öka konstant mellan mättillfällena under ökningen 
från bakgrundsvärdet till maxkoncentrationen (Figur 4c). Förklaringen är sannolikt att en viss 
flödesseparering sker strax uppströms mätplatsen, där vattendraget övergår från att vara lugnt 
strömmande till att rinna in i ett tröskelområde samtidigt som bredden ökar betydligt. 

 

 

Figur 4a. Genombrottskurva för spårämnesförsöket i Liukattijoki vid alla mätplatser, L1–L6. 

 

 



 Rapport C 441  Undersökning av ämnestransport och uppehållstider i Liukattijoki med fluorescerande 
spårämne   

 

12 

 

Figur 4b. Genombrottskurva för spårämnesförsöket i Liukattijoki vid mätplatserna L2–L6. 

 

 

Figur 4c. Genombrottskurva för spårämnesförsöket i Liukattijoki vid mätplatserna L3–L6. 

 



 Rapport C 441  Undersökning av ämnestransport och uppehållstider i Liukattijoki med fluorescerande 
spårämne   

 

13 

3.2 Vattenföring i Liukattijoki under 
spårämnesförsöket 

3.2.1 Momentana vattenföringsmätningar 
De interpolerade hastighetsfördelningarna för vattenföringsmätningarna som utfördes med 
hydrologisk flygel visas i figur 5–8. Alla mätningar i Liukattijoki hade väl fördelade hastigheter i 
mättvärsnitten. Mätplatsen i Tansarijoki var däremot långt ifrån ideal med turbulent flöde och 
höga hastigheter enbart på ett fåtal ställen i tvärsektionen. Det gjorde att många fler vertikaler 
behövde mätas där jämfört vid de övriga mätplatserna. 

 

Figur 5. Hastighetsfördelning i vattendragets tvärsnitt vid mätplatsen L2 under flödesmätning 2016-09-07 
klockan 11:40–12:47 
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Figur 6. Hastighetsfördelning i vattendragets tvärsnitt vid mätplatsen L3, uppströms Tansarijoki, under 
flödesmätning 2016-09-07 klockan 15:20–17:00.  

 

 

Figur 7. Hastighetsfördelning i vattendragets tvärsnitt vid mätplatsen L4 under flödesmätning 2016-09-07 
klockan 19:45–20:47 

 

 

Figur 8. Hastighetsfördelning i vattendragets tvärsnitt vid mätplatsen i Tansarijoki, precis uppströms 
Tansarijokis utlopp i Liukattijoki under flödesmätning 2016-09-08 klockan 14:38–15:51 
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3.2.2 Vattenföring i Liukattijoki 
Vattenföringen vid Nores bro var under försöket relativt konstant och det skedde ingen bräddning 
från Metträsk till Nores damm uppströms om injektionsplatsen. Ett häftigt regn som inträffade på 
eftermiddagen 2016-09-07 påverkade flödet något, med en ökning på 80 l/s vid Nores bro under 
eftermiddagen och kvällen. De momentana flygelmätningarna jämfördes med dygnsmedelflödet 
vid Nores bro och E10 och den inbördes relationen mellan mätningarna stämde väl överens 
eftersom de hade en liknande specifik avrinning (inom 15% av medelvärdet för alla områden, se 
även Tabell 3). 

Tabell 3. Vattenföring vid olika platser i Liukattijoki under spårämnesförsöket. Avrinningsområdena för 
L2 och L4 har inte beräknats utifrån en höjdmodell som för övriga mätplatser, utan är skattade utifrån 
storleken och utsträckningen av de övriga avrinningsområdena. 

Mätplats 
(avrinningsområdets 
area) 

Datum Start och 
sluttid 

Vattenföring 
(m3/s) 

Andel av 
flödet vid 
Nores bro (-) 

Specifik 
avrinning 
(l/s/km2) 

Nores bro (40.9 km2) 2016-09-07 Dygnsmedel 0,776 1 19,0 

L2 (≈42 km2) 2016-09-07  11:40–12:47 0,793 1,02 18,9 

L3 (54.2 km2) 2016-09-07 15:20–17:00 0,845 1,09 15,6 

L4 (≈82.2 km2) 2016-09-07 19:45–20:47 1,417 1,83 17,2 

Tansarijoki (27.7 km2) 2016-09-08 14:38–15:51 0,576 0,73(1) 20,8 

E10 (83 km2) 2016-09-07 Dygnsmedel 1,571(2) 2,02 18,9 

(1) Jämförs med dygnsmedelflödet vid Nores bro 2016-09-08, vilket var 0,787 m3/s 

(2) Vattenföringen vid E10 är beräknad från uppmätt vattenföring vid Nores bro och LKAB:s mätningar av bräddning till 
Nores damm från Metträsk, se Westerberg och Huseby-Karlsen (2019). 

 

4 Diskussion och slutsatser 
Resultaten från spårämnesförsöket visar att medelhastigheten på de olika delsträckorna varierar 
avsevärt och att skillnaden mellan de teoretiska transporthastigheter som beräknades inför 
utförandet av försöket och de uppmätta hastigheterna är stor. Anledningen är att Liukattijoki på 
sträckan mellan Nores bro och väg E10 är ett vattendrag med stor variation med avseende på 
vattenytans lutning, förhållandet mellan vattendjup och bredd men även av bottenbeskaffenheten. 
Att det inte på ett förenklat sätt går att beräkna transporttider med bra resultat blir tydligt då stora 
skillnader i viktiga variabler, exempelvis medelbottenlutningen, mellan de olika delsträckorna inte 
tydligt reflekteras i skillnader i medelvattenhastighet. På försökssträckan rinner vattendraget 
igenom och i anslutning till ett antal mer eller mindre uttalade våtmarksområden och förekomsten 
av strömsträckor av varierande karaktär är riklig. Detta ger upphov till hastighetsvariationer och 
turbulens i främst vattendragets strömsträckor som innebär att den longitudinella spridningen av 
lösta ämnen blir stor.  
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Informationen från försöket med avseende på transporthastigheter och spårämnesgenombrott har 
direkt kunnat användas för kalibreringen av den hydrodynamiska modell, MIKE 11 HD (DHI, 
2017), som använts för att beskriva transporten av vattenlösliga ämnen i vattendraget. 
Modellparametrar som vattendragets bottenråhet, som beskrivs av Manning tal, har anpassats för 
att ge rimliga transporttider och dispersionskoefficienten, D, som beskriver spridningen av 
vattenlösliga ämnen har kunnat anpassas för att ge rimliga koncentrationer för 
spårämnesgenombrotten vid de olika mätpunkterna. Kalibreringen av modellen mot 
spårämneskoncentrationer och genombrottstider visar på stor variation för 
dispersionskoefficienten för olika de delsträckor som simulerats, men har också kunnat bidra till 
att känslighetstesta modellparametrarna. 
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