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Luode Technical Report
Automatisk mätning av vattenkvalitet i Sannarpsån vid Gamla Fjällalunda gård

Bakgrund
Sedan 2020-03-18 har Luode Consulting mätt vattenkvalitet åt Falkenbergs kommun i Sannarpsån,
ett biflöde till Ätran. Denna rapport beskriver mätningarna och datan från platsen. Alla data
rapporteras digitalt via e-post till Lina Floer (Åtgärdssamordnare Vatten på Falkenbergs kommun).
Mätplatsen ligger långt ner avrinningsområdet på mark tillhörande Gamla Fjällalunda gård (figur 1).
Sträckan nedströms till Ätran är c:a 500 m fågelvägen. På platsen finns en lite vägbro vars tröskel och
passage utgör en bestämmande sektion för vattendraget. Själva mätningarna görs c:a 40 m
uppströms denna bro nära åns botten. Ån har där en typisk bredd om 5 m och ett djup på 1-2 m ute i
fåran. Ån meandrar här på botten av en relativt djup dalgång. Dalgången domineras av betesmark
med ett band av träd och frodig slyvegetation nära ån. Jorden verkar bestå av siltsand, vilket gör att
åns brinkar är fasta och i stort sett vertikala med en höjd om c:a 1 m.
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Figur 1. Karta över Sannarpsån vid Gamla Fjällalunda

Mätningar
Mätningarna är inriktade på vattennivå, temperatur, turbiditet och NO3-N. Mätsystemet består av
flera olika komponenter och sensorer:
1) Nivåmätare från STS med ”vented level”: detta är en trycksensor av god kvalitet som mäter
vattennivå med hög noggrannhet (+/- 2 mm). Sensorn ligger fast monterad på åns botten
men står i förbindelse med luften via en slang i kabeln, vilket gör att den automatisk
korrigerar mätningarna för variationer i lufttrycket. Mätplatsen är placerad c:a 40 m
uppströms en bestämmande sektion, vilket gör att vattennivån skulle kunna räknas om till
vattenföring efter kalibrering mot ett antal oberoende flödesmätningar
2) s::can nitro::lyser multiparametersond för vattenkvalitet. Detta är en optisk sond som mäter
temperatur, turbiditet och NO3-N. Sonden rengörs automatiskt med tryckluft vilket borgar
för god kvalitet på mätningarna. Från turbiditeten kan ofta koncentrationen Tot-P beräknas
med hjälp av kalibreringsprover analyserade på lab; huvuddelen av fosforn sitter bunden till
partiklar och kan beräknas från turbiditeten
Ovanstående är sammankopplade med en batteridriven datalogger (Luodes egen produkt) på
landbacken vilken sparar all data lokalt och i samma fil. Dataloggern sköter även rengöringen av
nitro::lysern med hjälp av en tryckluftsflaska. Varje parameter mäts var 15:e minut och all ny data
överförs sedan två gånger per dygn till över mobiltelefonnätet till Luodes dataservice på
www.luodedata.fi. Datan kontrolleras där kontinuerligt och automatiskt av en s.k. datarobot.
Manuell kontroll sker en gång per dygn. Data som är dåligt eller orimlig undersöks och rättas/tas bort
vid behov.

Data
Datakvaliteten har i stort sett varit god under mätperioden. Inga stora fel eller brister i mätningarna
har upptäckts. Systemet har varit rent och välfungerande vid kontroll. Det finns korta perioder under
mätningarna där data delvis eller helt uteblivit av tekniska skäl, korrigerats eller bedömts som så pass
dålig att den tagits bort av dataroboten/kontrollanten. Det kan handla om tillfällen då systemet setts
till och servats, skräp fastnat i känsliga delar eller temporära problem med dataöverföringen. Dock
har två perioder har varit mer besvärliga:
2020-08-18--20: Trasig cell i batteriet skapade skarpa svängningar i strömförsörjningen, vilka slog ut
den digitala dataöverföringen från nitro::lysern till loggern. Nivåmätningarna fungerade däremot
utmärkt, och inga stora händelser kan ses i den
2020-10-22--30: Troligtvis kortslutning p.g.a. oväntat högt vattenstånd eller kontakt med elstängsel.
All data uteblev, mätningarna återställda efter en dryg vecka
Datan som mäts av nitro::lysern, turbiditet och NO3-N, är kalibrerad i lab innan stationen är utsatt i
vattendraget. Dessa mätningar bygger på etablerade optiska metoder. Dock så är dessa metoder
känsliga för varje vattendrags unika vattenkvalitet, speciellt dess innehåll av färgat organiskt material
och även turbiditeten i sig vid värden över c:a 300 FTU. Därför bör man alltid komplettera sådana
mätningar med kalibreringsprover som analyserats på lab. Därefter utförs en s.k. ”lokal kalibrering”
mot dessa kalibreringsprover. Falkenbergs Kommun (Harald Lagerstedt/Lina Floer) har under
mätperioden tagit fyra sådana prover, och korrelationen mot mätningarna i fält var mycket bra med

korrelationskoefficienter (r2) på 0.97 till 0.99. Den kalibrerade datan kan således bedömas som
mycket bra.

I denna rapport görs inga avancerade försök till tolkning av datan. För det saknas mycket
information, t.ex. bra nederbördsdata, flödesdata, information om vad som händer i
avrinningsområdet, data från grundvattnet etc. Men, att det finns intressanta perioder att studera
står klart. En överskådlig bild av all mätdata ges i figur 2a-c.
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Figur 2. All mätdata under hela mätperioden. a) Vattenstånd; b) Turbiditet och c); NO3-N

Under vintern 2019-2020 fanns ingen snö och troligtvis ingen tjäle att tala om i avrinningsområdet.
Dessutom var perioden mars till september oväntat torr. Detta avspeglas i datan genom att
vattennivån långsamt går ner under vårvintern från omkring 100 cm till att stadigt ligga på 60-70 cm.
Sänkningen under våren beror på att vegetationen i avrinningsområdet börjar ta upp vatten i takt
med att lufttemperaturen ökar och att växtsäsongen därmed sätter fart. Under denna period ligger
turbiditeten ganska stadig på mellan 10 och 20 FTU med variation uppåt 30-40 FTU framförallt i
samband med små flödestoppar. NO3-N ligger på motsvarande sätt stadigt på drygt 2 mg/l och Tot-P

(som alltså är kalibrerad mot turbiditeten) ligger på 20-60 ug/l. Dock undantag finns i månadsskiftet
juni-juli den 30/6 samt 4/7 (figur 3). Då kommer två flödestoppar på c:a 100 cm respektive 140 cm,
antagligen som resultat av sommarens första rejäla regn. Den första toppen är snabb, den andra
ligger kvar under 3-4 dygn. Vid SMHI:s väderstation station Eftra D, 9 km söderut utanför Slöinge, föll
då 9 mm resp 50 mm vid under de bägge perioderna (www.smhi.se). Notera dock att nederbörd är
ökänd för att vara oregelbunden både i tid och rum. Turbiditeten toppar bägge gångerna på runt
280-290 FTU. Den andra toppen kommer snabbare i förhållande till den första. NO3-N tredubblas
från 2.3 mg/l till 7.5 mg/l under den första toppen, sjunker tillbaka, och går sedan upp till 7.7 mg/l
under den andra. Den andra toppen är något längre i varaktighet än den första och därmed betydligt
större ur transportsynpunkt. Den beräknande Tot-P hamnar på 650-600 ug/l. Efter dessa
flödestoppar återgår i stort sett situationen till den tidigare med samma nivåer och koncentrationer
fram t.o.m. 6/9.
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Figur 3. Mätdata under periodens första toppar 29/6-8/7.

Under denna period så kan man se att topparna av turbiditet resp. NO3-N har olika karaktärer. Bägge
topparna kommer snabbt efter att nivån vattennivån börjat stiga och flödet därmed ökat.
Turbiditeten ökar runt 10-15 gånger och sjunker sedan snabbt tillbaka. Dess toppar får ett väldigt
”vasst” utseende med kort utbredningstid. NO3-N ökar som sagt snabbt, men inte alls lika mycket
som turbiditeten. Istället tredubblas den strax under eller i början av nivåtoppen och sedan ligger de
höga värdena kvar något längre. Detta är troligtvis en effekt av att turbiditeten består av partiklar
som mestadels har sitt ursprung i vattendragets botten (resuspension) och kant (erosion). NO3-N
kommer däremot från avrinningsområdet och processen att föra ut det i vattendraget är
långsammare och mer komplicerad genom en kombination av grund/markvatten, ytavrinning och
små biflöden.
Fr.o.m. 7/9 så ändra bilden totalt; regnen kommer. Fram till mätningarnas slut vid änden av
november kommer det ett 10-tal flödestoppar av olika storlek. Den högsta nivån och därmed det
högsta flödet nås på kvällen 11/10 då en serie av tre toppar byggt på varandra under flera dagar
(figur 4). Vattnet börjar stiga under 7/10 från 70 cm till 148 cm vid midnatt 9/10. Nivån sjunker
tillbaka till 95 cm för att sedan stiga till en andra topp på 192 cm under eftermiddagen 10/10. En

temporär sänkning sker till 172 cm och sedan en kommer den tredje toppnoteringen på 209 cm
under kvällen 11/10. Denna tredje topp är alltså c:a 140 cm över den normala vattennivån.
Vattenytan steg över brinkarna och skapade troligtvis en lokal översvämning i hagmarken kring
vattendraget. Spår av sediment kunde ses t.o.m. på dataloggerutrustningen som dittills antagits varit
på betryggande höjd ovanför högsta möjliga vattenstånd. Att nederbörden varit riklig råder det ingen
tvekan om. Under denna period, från 7/10 och en vecka framåt, föll 100 mm regn vid SMHI:s station
Eftra D.
Turbiditeten ökas mellan tjugo och trettio gånger från stabila värden på 20-30 FTU till toppar på 400500 FTU under dessa tre toppar. Förloppen är snabba och turbiditeten följer vattennivån i stort på
sådant sätt att den inte hinner sjunka tillbaka ner till utgångsvärdet mellan topparna. NO3-N beter sig
däremot annorlunda. Under den första nivåökningen 9/10 går NO3-N från under 3 mg/l till 12.4 mg/l.
Dess topp är bred och påminner till formen om de vid månadsskiftet juli-augusti (ovan), men den
kommer några timmar senare. Under den andra flödestoppen 10/10 så är förloppet mindre
dramatiskt. I början så fladdrar både NO3-N och turbiditet upp och ner, sedan ökar NO3-N från 4.8
mg/l till 10.8 mg/l. Ökningen sker fr.a. under vattennivåns uppåtgående fas och NO3-N ligger kvar på
höga värden under c:a sex timmar. Under den tredje flödestoppen så är höjningen av NO3-N ännu
mindre, från 5.7 mg/l till 11 mg/l. Efteråt går NO3-N långsamt tillbaka ner till och når ett värde på 3.7
mg/l den 21/10.
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Figur 4. Mätdata under mitten av oktober mid den högsta vattennivån under mätperioden.
Trots att den ovanstående perioden har det högsta flödet så toppar turbiditeten och NO3-N vid en
helt annan, senare tidpunkt. Den högsta toppen på 679 FTU resp. 13.7 mg/l kommer istället 2/11,
fyra timmar före en nivåtopp på 181 cm. Detta verkar inträffa i slutet av en regnig period. Vid SMHI:s
station Eftra D hade då 104 mm fallit under de föregående fjorton dagarna.
Under återstoden av mätperioden är mönstret detsamma. Turbiditeten toppar strax innan
vattennivån. NO3-N toppar samtidigt med turbiditeten men höjningarna är inte lika kraftiga. När
mätningarna avslutas 27/11 ligger koncentrationen NO3-N på 2.7 mg/l (figur 5).
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Figur 5. Mätdata från periodens sista del
Att sambanden mellan flöde, turbiditet och NO3-N är komplexa står klart. Vattennivån och flödet
styrs i hög grad av nederbörden inom hela avrinningsområdet uppströms. Markanvändning och
vegetationens status spelar också in. Turbiditeten i sin tur består av eroderat och resuspenderat
material från framförallt vattendragets brinkar och bottnar. Den följer nederbörden med kraftiga
toppar under höga flöden, men inte bara nederbördens intensitet utan också dess varaktighet. Tot-P
är i detta arbete beräknat från turbiditeten och följer således denna. NO3-N verkar förekomma i en
låg ”baskoncentration” på drygt 2 mg/l. När nederbörden faller under sommaren och hösten så lakas
NO3-N ut från avrinningsområdet i form av toppar. Dess toppar är relativt sett lägre än turbiditetens
och ibland mer utsträckta i tiden. Mellan topparna i vattnennivån så återgår NO3-N till
”baskoncentrationen” drygt 2 mg/l.

