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1 Vattenprovtagning-resultat 
och analys 

 

1.1 Bakgrund och inledning 
Mölndals stad har givit i uppdrag att som ett komplement till Åtgärdsprogram 

för Kålleredsbäcken även utföra vattenprovtagningar i Kålleredsbäcken i syfte 

att utreda var huvudparten av näringstillförseln och andra förorenande äm-

nen tillförs bäcken.  

Provtagningen skedde vid två tillfällen på utvalda tillflödespunkter utmed 

sträckan strax ovan Kållereds köpcentrum - Sammanflödet med Balltorpsån.  

Vattenprovtagningarna gjordes under en torrperiod (juni) och efter en kort 

tids regnande (september). Undersökningen gjordes av Patrik Lindberg ge-

nom vattenprovtagning och analys utfördes av SGS Analytics. 

I Viss anges Ekologisk status - Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer som otill-

fredsställande i Kålleredsbäcken (baserat på mätningar i MP 8, vid samman-

flödet med Balltorpsbäcken). Utifrån drygt 60 provtagningar (12 gånger per 

år) under perioden 2013-2017 har ett medelvärde räknats ut på 60 µg/l total-

fosfor. För att räkna ut statusklassningen för näringspåverkan räknas ett refe-

rensvärde ut som därefter delas med medelvärdet för uppmätt totalfosfor. Då 

erhålls ett EK-värde (ekologisk kvot) som uppgår till 0,29. Ek-värdet används 

sedan i tabell 1 för att bestämma statusklass. 

I ett Trafikverksprojekt benämnt Pilekrogen har totalfosforhalten provtagits 

vid två olika tillfällen under år 2021 (mars och juni) i Kålleredsbäcken upp-

ströms MP8 nära station 6 och 7 (se figur 1). Resultaten visar på totalfosfor-

halter som ligger mellan 37-52 µg P/l ±5,6. 

Ingående i Ekologisk status - Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer ingår även 

särskilt förorenande ämnen (SFÄ) som i Viss klassas som god i Kållereds-

bäcken. Dock saknas uppgifter om ett eller flera ämnen (Viss 211005). 

1.2 Metod och ingående parametrar 
Undersökningen gjordes den 22/6-2021 och den 15/9-2021. Syftet var att ut-

föra vattenprovtagningarna efter en längre tids torka och efter en kortare tids 

regnande för att utröna eventuella skillnader. På grund av tidsbrist kunde 

provtagningarna enbart ske under växtsäsongen. Den första provtagningen 

gjordes efter en period med ca 10 dagars uppehåll och den andra provtag-

ningen utfördes en dag efter ett två dagars regn på ca 10 mm. Provtagningslo-

kalerna utgjordes av tre tillflödande vattendrag ((Hedbäcken, Hagabäcken och 

Alebäcken samt två lokaler i bäckens huvudfåra och en i sammanflödet med 
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Balltorpsbäcken (MP8). Slutligen utsågs även en lokal strax nedströms Alve-

reds golfbana för att spegla eventuell påverkan från golfbanan och ytterligare 

en lokal vid Torrekullamotet i syfte att undersöka vägdagvattnet från E6/E20. 

Vid den andra mät omgången utfördes inga mätningar vid golfbanan (nr 3) 

samt på lokalen nedströms järnvägen (nr 4) då det rådde brist på provtag-

ningsflaskor och dessa bedömdes som mindre viktiga. 

Provtagningsparametrar valdes ut, studien omfattade bland annat följande 

vattenkemiska parametrar:  

  

Oorg-N = Oorganiskt kväve (µg N/l) d.v.s. summan av ammoniumkväve (bun-

det till markpartiklar inte så lättrörligt, indikerar läckande avloppsledningar, 

läckage från deponier), nitratkväve (lättrörligt källa jordbruk, atmosfäriskt 

nedfall) och nitritkväve (läckage från deponier). Dessa parametrar utgör den 

biologiskt mest lättillgängliga delen av kvävet. Alla dessa former är löst kväve i 

vattnet och därmed lättillgängligt. 

 
Totalkväve halt 

Totalkvävehalten anger vattnets totala innehåll av kväve och inkluderar alla 

kvävefraktioner; nitratkväve (NO3), nitritkväve (NO2), ammoniumkväve 

(NH4) samt organiskt bundet kväve (till exempel plankton eller ej fullständigt 

nedbrutna växtrester), med undantag av kvävgas (N2). 

 

PO4-P = Fosfatfosfor (µg N/l) eller egentligen molybdatreaktivt fosfor är den 

biologiskt mest lättillgängliga fraktionen av fosfor. Fosfat kan förutom gödsel-

medel komma från avlopp och deponier. Likaså är fallet med Kalium som in-

går som ytterligare en provtagningsparameter. 

 

P - Total fosfor = Den totala mängden fosfor i provet. 

 
Metaller och vad de indikerar påverkan från:  

Aluminium, Al – försurning och lågt pH 

Järn, Fe – Vägdagvatten, järnrika mossar  

Bly, PB – Vägdagvatten, järnväg. 

Koppar, Cu – vägdagvatten, kopparledningar och tak, järnväg. 

 

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar indikerar påverkan 

från bl a väg och järnvägsmiljöer. 
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Ekologisk status - Fysikalisk-Kemiska kvalitetsfaktorer 

Vid beräkning av statusklass för Ekologisk status fys-kem kvalitetsfaktorer an-

vänds halten av näringsämnet fosfor som beräkningsgrund. Ek-värdet beräk-

nas genom att dela referensvärdet (17,3 ug/l) med det uppmätta årsmedelvär-

det av fosfor. 

 
Tabell 1. Ekologisk kvot för näringsämnen. EK-värdet jämförs mot klassgränserna 
enligt följande:  
 

Status EK-värde 

Hög  >0,7 

God 0,5-0,7 

Måttlig 0,3-0,5 

Otillfredsställande 0,2-0,3 

Dålig <0,2 

Då endast ett fåtal vattenprover har tagits som avser tungmetaller är det svårt 

att räkna fram ett årsmedelvärde. De provtagningar som skett under vår och 

sommarhalvåret år 2021 är ändå värda att beskriva och jämföra mot pnec-

värden (predicted no effect conc). Som en vägledning för när störningar av 

ekosystemet kan förekomma vid för höga halter av metaller kan värdena i ta-

bellen nedan användas. Dessa värden är baserade på utvärderingar av biolo-

giska effekter samt internationella gränsvärden. Med känsliga vatten avses 

vatten som är mjuka, närings- och humusfattiga och har låga pH-värden. Med 

effekter menas att här att arter eller artgrupper tar skada främst genom för-

sämrad reproduktion eller som en sämre överlevnad i tidiga livsstadier. I ta-

bellen anges även uppskattade halter för opåverkade vatten 

(http://info1.ma.slu.se/Miljotillst/Metaller/metaller.ssiSLU). 

 

Tabell 2. Halter av metaller där det uppstår biologiska effekter samt bakgrunds-
halter i opåverkade vattendrag. 

  
Risk för effek-
ter i känsliga 
vatten (µg/l) 

Naturlig halt i 
opåverkade 
vatten (µg/l) 

 

Cu > 3 < 1 

Zn > 20 < 3 

Cd > 0,1 < 0,005 

Pb > 1 < 0,005 

Cr > 5 < 0,2 

Ni > 15 < 0,5 

As > 5 < 0,2 

http://info1.ma.slu.se/Miljotillst/Metaller/metaller.ssiSLU
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Många fiskarter och andra vattenlevande organismer är känsliga för höga hal-

ter av ammonium. Riktvärden och gränsvärden finns för fiskvatten i förord-

ningen om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten (SFS 2006:1140), 

där gränsvärdet är 800 µg/l ammoniumkväve. 

 

1.3 Resultat 

1.3.1 Flödesmätningar 

Flödesmätningar har inte ingått i uppdraget men har utförts som ett komple-

ment till vattenprovtagningarna i syfte att bestämma vilka av Kålleredsbäck-

ens tillflöden som tillför mest vatten. Flödesmätningarna gjordes i mitten på 

september på Hedbäcken, Hagabäcken och Alebäcken samt i huvudfåran strax 

innan sammanflödet med Balltorpsbäcken. Vid tidpunkten för mätningarna 

var vattenflödet i Hagabäcken (44 l/s), Hedbäcken (8 l/s) och Alebäcken (2,5 

l/s). Huvudfåran nedströms strax ovan sammanflödet med Balltorpsbäcken 

hade vid mättillfället ett flöde på ca 65 l/s. Vattenståndet var vid mättillfället 

lågt. Resultaten visar att ytterligare ca 10 l/s tillrinner längs vägen till exempel 

mättes inte flödet från diket vid golfbanan men resultatet ger dock en finger-

visning om vilka som är de större tillflödena till vattensystemet vid detta spe-

cifika tillfälle. 

1.3.2 Vattenprovtagningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Karta över provtagningsstationer 



 

5 (9) 
 

1.3.2.1 Närsalter 

Halten av kväve varierade kraftigt mellan stationerna. De högsta halterna upp-

mättes i Hagabäcken och i Alebäcken och med hänsyn taget till flödesmäng-

derna tillför Hagabäcken den största mängden kväve till Kålleredsbäcken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Mängden totalkvävehalter för de olika mätstationerna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Lättillgängliga kvävehalter (för växter lätt upptagbara) för de olika mät-
stationerna. 
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Fosfor liksom kväve utgör de viktigaste näringsämnena och i figur 3 visas 

halter av de olika uppmätta fosforfraktionerna. Med hänsyn taget till 

flödesmängderna för tillflödena är det Hagabäcken som tillför mest fosfor per 

tidsenhet men Alebäcken hade vid tillfället (efter en tids regn) de absolut 

högsta koncentrationerna. Intressant är att station MP8 håller en ca dubbelt så 

hög halt av fosfor jämfört med den närmaste stationen i Kålleredsbäcken. 

Resultatet visar att Balltorpsbäcken bidrog med en betydande del av 

fosfortillförseln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Lättillgängliga fosforhalter (fosfatfosfor) (för växter lätt upptagbara) samt 
svårlösligt fosfor för de olika mätstationerna. Tillsammans utgör de den totala hal-
ten fosfor. 

1.3.2.2 Tungmetaller 

Halten metaller uppmättes vid två olika tillfällen på alla mätstationerna. I ta-

bell 3 visas resultatet tillsammans med resultatet från Trafikverkets mät-

ningar utmed sträckan Rävekärr-Pilekrogen. Halterna redovisas som medel-

värden av två eller fyra olika provtillfällen. Alla mätstationerna visar på gene-

rellt låga halter (se tabell 3) samt analyserade provresultat Bilaga 1. De högsta 

halterna kunde noteras i punkten MP8 vilket tyder på att Balltorpsbäcken bi-

drar med en hel del. Halterna av metaller var ca 2-3 gånger högre vid denna 

punkt. Emellertid var halterna även där generellt låga (se bilaga 1). 
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Tabell 3. Medelvärdet av uppmätta halter av metaller vid vattenprovtagningarna i 
Kålleredsbäcken mellan Möbelgatan upp till Pilekrogen, vid 21-03-31, 21-06-17, 
21-06-23 och 21-09-15 (EnviroPlannings och Trafikverkets mätningar).  
 

Ämne µg/l 

Vanadin, V  1,1 

Molybden, Mo 0,95 

Zink, Zn  11,15 

Koppar, Cu  0,751 

Kobolt, Co  0,29 

Barium, Ba  19 

Nickel, Ni  1,6 

Krom, Cr  0,5 

Kadmium, Cd  0,1 

Bly, Pb  0,391 

Arsenik, As  0,66 

Antimon, Sb 0,2 

Kvicksilver <0,1 

Järn, Fe 0,495 

1. N=4 

1.3.2.3 Oljeföroreningar 

I likhet med metallerna var halten av oljeföroreningar på samtliga mätstat-

ioner låga till och med under det detekterbara. Resultatet visar på en ytterst 

marginell påverkan från vägar och järnvägar samt övrig infrastruktur vad gäl-

ler oljeföroreningar vid mättillfällena. 
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1.4 Samlad bedömning 
Kålleredsbäcken har utifrån ovanstående resultat att döma främst problem 

med alltför hög tillförsel av närsalter i vattensystemet.  De högsta halterna 

kunde noteras efter några dagars regnande under september månad vilket ty-

der på att det är dessa perioder av extra tillförsel av vatten efter en längre tids 

torka som utgör de största problem under åtminstone växtsäsongen. 

Dessvärre har inte några mätningar av vattenkvalitén kunnat genomföras un-

der icke växtsäsong vid alla mätstationer. Emellertid har Trafikverket i projekt 

Pilekrogen genomfört en del mätningar i huvudfåran vid Pilekrogen som tyder 

på att halterna av näring under mars månad var i paritet eller mycket över be-

roende på vilken närsalt som avses. Halterna av totalfosfor var likvärdiga med 

fosforhalterna vid station 7 (strax ovan sammanflödet) medan totalkvävehal-

terna var ca 4 ggr högre jämfört med samma station under juni och september 

månad. Tyvärr finns inga uppgifter om nederbörden under marsmånad men 

resultaten tyder på att det främst är tillförseln av kväve som är det största 

problemet i vattensystemet.  

Vid statusklassningen av ekologisk status används främst fosfor och Kålle-

redsbäcken klassas statusen för närvarande som otillfredsställande baserat på 

ca 60 stycken mättillfällen mellan 2013-2017. Baserat på mätningarna i denna 

studie skulle statusen klassas som måttlig. Det faktum att Balltorpsbäcken 

verkar bidra med en större mängd fosfor till mätpunkten MP8 (som nuva-

rande klassificering bygger på) gör att det finns anledning att se över place-

ringen av mätstationer för Kålleredsbäcken. Vår rekommendation är att mät-

punkten för Kålleredsbäcken flyttas upp till station 7 vid möbelgatan alterna-

tivt strax uppströms den sista kulverten innan bäcken når sammanflödet med 

Balltorpsbäcken. Lokalen för Hedbäcken och Hagabäcken bör också utredas 

ytterligare för att fastställa vilken bäck som bidrar med det största tillflödet 

och det mesta av näringstillförseln. 

 

1.5 Kompletterande undersökningar 
För att säkerställa vattenkvalitén i Kålleredsbäcken under hela året bör kom-

pletterande vattenprovundersökningar göras under perioden november-

mars. Det bör även utföras mer mätningar av vattenflöden från de olika tillflö-

dena för att säkerställa att ovanstående resultat gäller för hela året. Detta kan 

ligga till grund för slutlig placering av de vattenförbättrande åtgärder som tas 

upp i tillhörande åtgärdsprogram. 
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