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Planering 

 

1. Vad är en källa ? 

 

2. Vad händer med vattnet innan källutflödet ? 

 

3. Vad är intressant att observera ? 

 

4. Vad påverkar en källas karaktär och stabilitet ? 

 

5.  Observationer – några exempel 

           



 
Vad är en källa ? 

 
                              

   En källa (kallkälla) är ett koncentrerat 
utflöde av grundvatten ur jord eller berg 
och som vanligen bildar en liten 
vattensamling med avrinning.  

 

  (definition en hemsidan www.kallakademin.se ) 

 

 

 

 

http://www.kallakademin.se/kallor/index.php
http://www.kallakademin.se/


 

Vattnets kretslopp i naturen  

 
Bilden från Källboken  

 

 
 
 



 

Vad händer med vattnet innan 

källutflödet ? 

  

En del av regnvattnet rinner ner i marken 

och en del rinner av på ytan. 

 

Vattnet som penetrerar marken bildar 

grundvatten.  



Vattenkvalitet 

Viktiga processer vid bildning av 

grundvatten 
                   

                  

1:    Fotosynes och respiration  

       (bildning av organiskt material, vilket sker vid markytan): 

 

 Koldioxid+vatten  =  organiskt material+syre  

  CO2         +    H2O    =      CH2O     +     O2 

____________________________________________________________ 

 

2:    Vittring (upplösning av berg ),  

       (bildning av mikronäringsämnen) 

 

 Koldioxid+vatten+berg (tex kalksten) =  kalciumjoner + vätekarbonatjoner  

  CO2         +    H2O   +   CaCO3 =    Ca2+  +   2HCO3
-    

 
                                   

 

 



Bildning av organiskt material 

Detta sker i markytan. Växter och djur lämnar 

rester, som påverkar vattnet. Det som är kvar 

när det mesta brutits ned kallas humus (brun 

färg), vilket kan följa med ner i grundvattnet. 
 

Bilden från Källboken  

 

  



Nedbrytning av organiskt 

material 
Humus bryts ned till  

koldioxid och vatten 

(Vattenrening). Sker i lösa 

jordlagren och i berg 

(sprickor)  

Grus är särskild 

effektiv miljö för 

vattenrening  

(Används i moderna 

vattenreningsverk). 

 
Bilden från Wikipedia  



Mineralogi 

• Berggrunden har stor betydelse för källvattnets 

egenskaper 

 

     1. Kalksten (Kalcit) är mycket lättvittrat (lättlösligt).  

         Därför blir ledningsförmågan hög. 

 

     2. Kalksten är också basiskt 

         Därför blir pH högt  

     

     3. Kvarts är ett svårlösligt och surt mineral 

         Därför blir pH lågt och ledningsförmågan låg 

 



 

Vad är intressant att observera ? 

 
• Flödar vattnet ? 

• Är vattnet kallt ? 

• Smakar vattnet bra ? 

• Har vattnet någon särskild färg ? 

• Källans läge ? 

……………………………………………… 

• pH 

• Elektrisk ledningsförmåga 



Färger:  Några bilder som berättar 

om vattnet 

• Gaser i vattnet 

                             *Vitt:  luftbubblor 

• Partiklar i vattnet 

                             * Grönt eller blått:  mineral 

                             * Brunt: humus, DOC eller 

                                löst organiskt material 

                             * Rött, järnhydroxid (rost)  

                             * Svart; Järnsulfid 



Lösta gaser 

  



Mineralpartiklar 



Humuspartiklar 

 



Alger 

 



Utfälld järnhydroxid (rost) 

 



Belägenhet – föroreningar ? 

  1. Ligger källan vid en grusås med kraftigt    

       flöde ?   

       Det är positivt 

       Bra vattenflöde och bra rening 

 

   2. Ligger källan vid vägar  

       Detta är tveksamt  

       Vägsalt och föroreningar från bilar 



Jämförelsevärden från 

Stockholm Vatten 
• Mälaren är en ren stabil sjö med bra 

neutralt vatten 



Vattenkvalitet 
Mälaren (Norsborgs Vattenverk) 

                 Allmänna parametrar 

 

                           Mälaren  Dricksvattnet 

• pH                    7,7          8,5 

• Konduktivitet   18            22    mS/m 

• Smak                 -            ingen   

• Lukt                   -            ingen  

• Temperatur    0 - 25         8       oC 

• COD                 5,7          2,7 

 

•    

 



Vattenkvalitet 
Mälaren (Norsborgs Vattenverk) 

                 Salter positiva joner 

                           Mälaren  Dricksvattnet 

• Na+  mg/l         10           10 

• K+ mg/l              2             2     

• Ca2+ mg/l         16           21         

• Mg2+ mg/l          4             4      



Vattenkvalitet 
Mälaren (Norsborgs Vattenverk) 

                 Salter negativa joner 

                           Mälaren  Dricksvattnet 

• Cl-       mg/l            11           12 

• SO4
2-   mg/l            23            33     

• HCO3
- mg/l            45            50         

      



Vattenkvalitet 
Mälaren (Norsborgs Vattenverk) 

                 Gaser i vattnet  

                 (syrgas och koldioxid)    

                                   

• O2    mg/l               9  vid 25oC            

• CO2  mg/l               1 vid 25oC      

      

 Syreförbrukning:   Mälaren  Dricksvattnet 

  CODMn mg O2 /l        5,7           2,6 

  (Chemical Oxygen Demand)                          

 



Några exempel från Haninge 

söder om Stockholm 
 



• Två examensarbeten om källor i Haninge, KTH 2013 

 

• 1. Shahab Akrami:  

• Källor i Haninge – Vattenkvalitet och tillgänglighet  

 

• 2. Marzieh Golkhar 

• Källor i Haninge - Tradition och utveckling 

•   



 
Undersökta källor i Haninge 

 

Gubbkärret 
Mellanbergskällan 

Sandemar 

Trefaldighetskällan 

Lillsjön 

Källbacken 

Söderby 

Nytorp 



Gubbkärret 

 



Gubbkärret 

K[mS/m] COD [mg O₂/L] pH Cl[mg] Alk 

43 5 6,4 66 43 



Mellanbergskällan  

 



Mellanbergskällan  

K[mS/m] COD [mg O₂/L] pH Cl[mg/L] ALK 

19,6 5 6,2 62 75 

 



Sandemar 

 



Sandemar 

K[mS/m] COD [mg O₂/L] pH Cl[mg/L] ALK 

58,9 3 7,4 53 249 

 



Nytorp 

 



Nytorp 

K[mS/m] COD [mg O₂/L] pH Cl[mg/L] Alk 

A 19,1 22 6 interferens 3 

B 19,1 66 6,4 interferens 121 

 



 

Trefaldighetskällan på Utö 

 
 



 

Trefaldighetskällan på Utö 

 

K[mS/m] COD[mg O₂/L] pH Cl[mg/L] ALK 

19,6 20 6,2 interferens 21 

 



 

Mönster för några buteljerade vatten 

 



 

 

Bonaqua hade samma mönster som 

källvattnen ovan  

 


