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Om referensvärden  
och tillförlitlighet

Hur går det egentligen till när man mäter och 
statusklassar våra vatten? Med anledning av de 
nya referensvärdena görs här en genomgång 
av tillvägagångssättet och vad de nya värdena 
fått för konsekvenser. Dessutom diskuteras 
tillförlitligheten i statusbedömningarna. Något 
som förstås är viktigt för att kostsamma åtgär-
der inte ska riktas mot en vattenförekomst där 
statusen är oklar.

P Inom vattenförvaltningen finns referensvärden fast-
ställda för de vattenförekomster som ska statusklassas. 
Referensvärdet ska motsvara nära naturliga förhållanden, 
med endast marginell mänsklig påverkan. När mätdata lig-
ger nära referensvärdet klassas statusen som Hög. En viss 
mänsklig påverkan utan negativa miljöeffekter tolereras, 
men statusen måste klassas som minst God. 

Den mänskliga påverkan som accepteras innan åtgärder 
måste vidtas, definieras av ett gränsvärde uttryckt som en 
viss avvikelse från referensvärdet. Då gränsvärdet passeras 
försämras den bedömda statusen från God till Måttlig. In-
för årets bedömning har flera av referensvärdena korrige-
rats, vilket i vissa fall förändrar statusbedömningens utfall.

Salthalten styr referensvärdena
Bedömningsgrunderna för totalkväve och totalfosfor utgår 
från referensvärden fastställda för de yttre kustvattnen och 
för sötvatten i tillrinnande vattendrag. Sötvattnet innehål-
ler naturligt högre nivåer av kväve och fosfor och har där-
för högre referensvärden än det yttre kustvattnet. Utifrån 
dessa båda referensvärden beräknas det mellanliggande 
kustvattnets värden utifrån graden av sötvatteninbland-
ning, som avgörs av vattnets salthalt. Ju mer utsötat kust-
vattnet är, desto högre blir det beräknade referensvärdet 
eftersom sötvattnets referensvärden är högre. En enkel 
beräkningsmodell används i bedömningsgrunden med ett 
linjärt samband mellan salthalt och referensvärde.

Gränsvärdena, däribland den viktiga gränsen mellan God 
och Måttlig status, är fastställda som en viss avvikelse från det 
salthaltsstyrda referensvärdet. Uttryckta i koncentrationer av 
kväve och fosfor kommer gränsvärdena därmed att variera 
med de beräknade referensvärdena. I typområden i Egent-
liga Östersjöns kustvatten påverkas även statusklassningen för 
klorofyll, växtplanktons biovolym och siktdjup av salthalten, 

eftersom referensvärdena för dessa variabler justeras utifrån 
referensvärdet för totalkväve. För övriga typområden har det 
fastställts fasta gränsvärden för dessa variabler.

Tidigare underskattning har rättats till
Referensvärdena för tillrinnande sötvatten är baserade på mo-
dellberäkningar av det naturliga läckaget av näringsämnen 
från mark till vattendrag och sjöar och beräkningar av reten-
tionen, alltså förluster av näringsämnen via exempelvis sedi-
mentation och denitrifikation under vattnets väg till havet. 

De senaste modellberäkningarna har visat på en tidi-
gare underskattning av det naturliga läckaget från land till 
vattendrag som mynnar i Stockholms och Södermanlands 
skärgård. Inför den senaste statusklassningen 2013 har re-
ferensvärdena därför höjts. I norra Stockholms län och i 
Uppsala län har tvärtom referensvärdet för fosfor sänkts.

Eftersom klassgränserna är uttryckta som en viss avvi-
kelse från referensvärdet kommer statusbedömningen att 
påverkas. Effekten av förändringen är inte särskilt stor. 
Framför allt är det i kraftigt utsötade områden som ef-
fekten blir tydlig, eftersom det är referensvärdena i tillrin-
nande sötvatten som ändrats. Även här är det främst vat-
tenförekomster som tidigare legat nära en klassgräns där 
statusen blivit en nivå bättre. 

✒ Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

Kartorna visar de vatten
förekomster som fått förän
drad klassning tack vare de 
nya referensvärdena. det är 
den nya klassen som visas, 
och den har i samtliga fall 
förbättrats med ett steg. det 
är främst vattenförekomster 
som tidigare legat nära en 
klassgräns som förändrats. 
också statusklassningen för 
klorofyll, biovolym och sikt
djup påverkas av förändringen 
eftersom referensvärdena 
för dessa variabler beräknas 
utifrån referensvärdet för 
totalkväve. X

FÖRäNdRade ReFeReNSVäRdeN

Siktdjup

ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig



11SvealandSkuSten 2014 • Svealands kustvattenvårdsförbund

Sämst status styr
Vid den slutliga bedömningen av ekologisk status för en 
vattenförekomst ska man i första hand utgå från statusen 
för växtplankton, bottenfauna och bottenväxter. Den säm-
sta statusen som någon av dessa biologiska kvalitetsfaktorer 
visar ska användas. I andra hand vägs näringsämnen och 
siktdjup in, och kan sänka statusen ytterligare, dock lägst 
till Måttlig. Det är dock sällsynt att det finns undersök-
ningar av alla de biologiska kvalitetsfaktorerna i en vatten-
förekomst. 

Osäkerhet i statusbedömningar 
Vid tidigare statusbedömningar har det saknats bra och 
systematiska redovisningar av bedömningens tillförlitlig-
het. En sådan uppskattning är viktig för att kostsamma åt-
gärder inte ska riktas mot en vattenförekomst där statusen 
är oklar. De kan också visa på behov av ytterligare provtag-
ning för att öka tillförlitligheten. 

Sett till enskilda indikatorer, av exempelvis klorofyll, 
kan klassningen vara mer eller mindre väl statistiskt säker-
ställd. Av särskilt intresse är om man klart är över eller un-
der gränsen mellan God och Måttlig status, eller om detta 
är statistiskt osäkert. 

När olika kvalitetsfaktorer ska vägas samman och vissa 
typer av data saknas, blir tillförlitlighetsskattningen mer 
komplex och en övergripande kvantitativ bedömning av 
osäkerheten i klassningen mycket svår eller omöjlig ta 

fram. Vissa områden kan vara statusbedömda utifrån bra 
tillgång till data av god kvalitet från flera kvalitetsfaktorer. 
I andra områden kan grunden vara en enkel form av ex-
pertbedömning. 

Vattenmyndigheterna har därför tagit fram en kvalita-
tiv klassning av statusbedömningens tillförlitlighet enligt 
en fyragradig skala. Tillförlitlighetsbedömningen tar bara 
hänsyn till god-måttlig gränsen och hur data förhåller sig 
till denna. Osäkerhet kring övriga gränser, till exempel 
mellan Otillfredsställande och Måttlig finns inte bedömd.

Data av högsta klass
På grund av förbundets geografiskt vältäckande provtag-
ningsprogram för flera variabler, med representativa data 
av bra kvalitet, är datatillgången generellt bra för de flesta 
vattenförekomster. Vid rapportering av statusbedömningar
till vattenmyndigheten 2013 användes ett 95% konfidens-
intervall beräknat utifrån mellanårsvariationen för sex års 
data (2007-2012) för att gradera tillförlitligheten för varje 
variabel. 

Så länge konfidensintervallet för mätningarna inte över-
lappar den viktiga god-måttlig-gränsen har tillförlitlighe-
ten satts till A – Mycket bra. Om konfidensintervallet
överlappar denna gräns har tillförlitligheten satts till C – 
Medel. Diagrammen på nästa sida illustrerar detta, och 
kartorna där visar alla Svealandskustens områden med osä-
kerhet kring god-måttlig-gränsen med gulgrön färg. 

FöRänDRingaR i ReFeRenSväRDen Referensvärden i µmol per liter och (µg/l)

Sötvatten yttre kustvatten

gammalt nytt oförändrat

totalkväve, typområde 12, 24 (Stockholms och Sörmlands kustvatten) 23 (322) 28 (392) 15 (210)

totalfosfor, typområde 12, 24 (Stockholms och Sörmlands kustvatten) 0,4 (12,4) 0,6 (18,6) 0,3 (9,3)

totalkväve, typområde 16 (Bottenhavet) 23 (322) 20 (280) 16 (224)

totalfosfor, typområde 16 (Bottenhavet) 0,4 (12,4) 0,4 (12,4) 0,25 (7,8)

Totalkväve Totalfosfor klorofyll Biovolym
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Y För klorofyll är statusen tydligt måttlig eller sämre i Söder
manlands skärgård och i stora delar av Stockholms skärgård, 
men i delar av Stockholms mellanskärgård är statusen inte 
statistiskt säkerställd. I uppsala län är statusen tydligt måttlig 
eller sämre i inre kustvatten, medan yttre delar ligger när
mare godmåttliggränsen och har en mera osäker status. För 
växtplanktons biovolym, där statusen generellt blir bättre än för 
klorofyll, är variationen ofta såpass stor att det ändå mestadels 
är oklart om statusen är god eller måttlig, utom i ett fåtal om
råden. Flest områden med säkerställt god status blir det för to
talkväve, främst i uppsala läns yttre kustvatten, dvs. Bottenhavet 
och ålands hav. Här är också godmåttliggränsen för totalkväve 
något högre än för egentliga Östersjön.

Biovolym

Siktdjup

Totalfosfor

klorofyll

Totalkväve

Kartorna visar områden med 
osäkerhet kring godmåttlig
gränsen, dvs. tillförlitlighets
klass c, med gulgrön färg.
gröna områden visar var 
det är statistiskt säkerställt 
att statusklassningen är 
god eller bättre, och gula 
områden där statusen säkert 
är måttlig eller sämre, dvs. 
tillförlitlighets klass a.

oSäKeR StatuS

Y Förändringen av referensvärdena har gett den största effekten 
i Stockholms innerskärgård, eftersom sötvattenpåverkan på 
vattenförekomsterna där är mycket stor. de svarta punkterna 
visar kvalitetskvoterna med de nya högre referensvärdena, de grå 
punkterna visar resultatet med den gamla bedömningsgrunden. 
Här illustreras också statusklassningens osäkerhet. det lodräta 
strecket visar var medelvärdet bör ligga med 95 % sannolikhet. 
Så länge strecket inte överlappar godmåttliggränsen är tillför
litligheten a – Mycket bra. För de tre stationerna Strömmen, 
Säbyvik och Överbyfjärden är tillförlitligheten i variabeln klorofyll 
klassad till c – Medel.

Totalkväve 
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Förklaring av tillförlitlighetsklassning
•	 Klass	A	–	Mycket	bra.	Representativa	mätdata	av	god	

kvalitet finns, och har god marginal till godmåttlig
gränsen. påverkansanalys och relevanta kvalitetsfak
torer överensstämmer.

•	 Klass	B	–	Bra.	Representativa	data	av	god	kvalitet	finns	
men vissa indikatorer saknas. god marginal till god
måttliggränsen.

•	 Klass	C	–	Medel.	Data	av	god	kvalitet	finns,	men	ligger	
nära godmåttliggränsen, eller så baseras klassningen 
på extrapolering av data av god kvalitet från närliggande 
vattenförekomst och med samma påverkanstryck, 
eller formell påverkansanalys och annat som styrker 
bedömningen.

•	 Klass	D	–	Låg.	Baserat	på	grov	påverkansanalys	och	
utan data från exempelvis extrapolering. 
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