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Sammanfattning 
Sötvatten är en naturlig källa för atmosfärisk metangas. Gasen som bland annat bildas i sjöar 
och vattendrags sediment stiger upp genom vattenfasen via bubblor och diffusion och når 
därigenom atmosfären. Metangasen fungerar i atmosfären som en växthusgas då den inverkar 
på vårt klimat och är den gas som näst efter koldioxid bidragit mest till de sentida 
förändringarna av den naturliga växthuseffekten. Förändringarna orsakas av att de 
klimatpåverkande gaserna ökar i atmosfären och som följd bidrar till en så kallad förstärkt 
växthuseffekt med globala temperaturökningar som följd. 
 
I denna studie har metanemissioner till atmosfären undersökts från vattendrag, nämligen 
Stångån, som rinner genom Östergötland och mynnar ut i sjön Roxen. Anledning till att ett 
vattendrag valdes beror på att de är relativt outforskade när det gäller metanförekomst. Fem 
provplatser valdes ut på en sträcka av ca 15 km och undersökningen utfördes genom att tre 
flytkammare förankrades på vattenytan vid varje provplats. Den generella principen innebär 
att flytkamrarna fångar upp den transporterande gasen från vattenfasen och som sedan tas upp 
ur flytkammaren med hjälp av en spruta. Den uppsamlade gasen analyserades sedan genom 
gaskromatografi där metoden syftar till att separera komponenter för kvantifiering. Övriga 
ekologiska faktorer som undersöktes var mängd organiskt material i sedimenten, absorbans 
och ytvattenhastighet. Temperatur, pH och lufttryck kontrollerades kontinuerligt under 
provtagningarna. 
 
Resultatet påvisade att metanemissioner förekom längs hela provsträckan både genom 
diffusion och via bubblor. Vattendraget var också övermättat med metan i jämförelse med 
atmosfären. Stora lokala variationer kunde konstateras samt att en av provplatserna skiljde sig 
markant från de övriga både när det gällde metanflöde och övriga ekologiska faktorer. Den 
statistiska analysen visade att absorbans och ytflödeshastighet var de enda ekologiska faktorer 
som hade ett samband med metanflödet. 
 
Jag anser mot bakgrund av teori och redovisade resultat i denna studie att det kan vara 
värdefullt med utökade mätningar av metanemissioner i vattendrag. Studien har påvisat att 
naturlig metanproduktion och flöde förekommer i hela den undersökta sträckan i Stångån och 
kan därför vara en källa till den idag förhöjda metanhalten i atmosfären. Ett varmare klimat 
kan i sin tur leda till en acceleration av metanproduktion och som följd ytterligare emissioner 
till atmosfären som kan leda till ännu större klimatförändringar. På så sätt kan denna 
undersökning bidra med kunskap om ett komplext problem som kan öka lokalt, regionalt och 
globalt. 
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1 INLEDNING 
Atmosfären består av en mängd olika gaser och till stor del av kväve, syre, vattenånga och 
koldioxid. Flera av dessa gaser är så kallade växthusgaser, det vill säga de bidrar till att 
värmestrålning hålls kvar i atmosfären. Fanns inte dessa gaser skulle medeltemperaturen på 
jorden vara ca -18oC, således är det tack vare dessa gaser i atmosfären som gör att 
medeltemperaturen är ca 15oC (Sundqvist, 2003). Mätningar och klimatmodeller har påvisat 
att vårt klimat på senare tid förändrats och att orsaken till detta sannolikt är att emissionerna 
av klimatpåverkande gaser oavbrutet ökar och orsakar globala temperaturökningar som följd 
(Warfvinge, 1997). En av de gaser som räknas till växthusgaserna är metan (CH4). Förutom 
vattenånga och koldioxid är metan den viktigaste växthusgasen med ca 20 gånger högre 
potential för global uppvärmning men den är också involverad i kemiska reaktioner som 
bryter ner andra växthusgaser, till exempel ozon i troposfären och stratosfären (Johansson, 
2002; Wuebbles och Hayhoe, 2002). Koncentrationen av metan i atmosfären är idag ca 1,7 
ppm och har sedan den förindustriella tiden ökat från 0,7 ppm eller med ca 1 % per år, och en 
av orsakerna till denna ökning är den antropogena påverkan (Fenchel et al, 1998). Ända sedan 
industrialismen startade för 200 år sedan har människopopulationen ökat i omfång och 
förutom en ökning av sopor ökar också jordbruk med idisslande djur som avger metangas. 
Metan avgår också genom fossila bränslen såsom naturgas och kol. Förutom de antropogena 
utsläppen av metangas bidrar även naturliga källor (se figur 1) från till exempel våtmarker, 
sjöar och hav med emissioner till atmosfären (Wuebbles och Hayhoe, 2002). Eftersom 
koncentrationen av CH4 mer än fördubblats finns det en anledning till oro över den stora 
ökningen. Enligt Wuebbles och Hayhoe (2002) finns de naturliga metankällorna väl kartlagda 
och enligt figur 1 produceras mest metan i våtmarker. Dessa våtmarker förekommer till stor 
del på våra breddgrader. Likaså har vi här i Sverige stora arealer sötvatten som också 
producerar metan. Ca 9 % eller 40 660 km2 av totala landytan i Sverige är sjöar och 
vattendrag (Lantmäteriet, 2004). Det finns just inga eller ytterst få undersökningar som visar 
hur mycket naturlig metangas som bildas och avgår från just vattendrag till atmosfären. 
 

 
Figur 1: Först visas fördelningen mellan antropogena och naturliga metankällor sedan fördelning över de 
specifika naturliga andelarna av metankällor. De antropogena källorna motsvarar 375 Tg CH4/år och de 
naturliga motsvarar 160 Tg CH4/år (Wuebbles och Hayhoe, 2002). 

 
Metangas produceras i vattendrag, främst i sedimentet under syrefria förhållanden genom att 
bakterier (metanogener) bryter ned organiskt material (An och Joye, 1997). En del av det 
metan som producerats kan sedan konsumeras av andra bakterier som använder metan som 
kol- och energikälla. Den metan som inte konsumeras emitteras till atmosfären (Bastviken, 
2002). Emissionen av metan från akvatiska miljöer beror därför på balansen mellan 
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metanproduktion och metankonsumtion. För att gasen ska drivas upp mot atmosfären krävs att 
metankoncentrationen i vattnet är högre än koncentrationen i luften (Cole och Caraco, 1998). 
Gasen transporteras sedan till atmosfären på flera olika sätt (se figur 2), som till exempel 
genom gasbubblor, vattenväxter och diffusion från sediment eller laterala flöden. Bubblor 
bildas när produktionen av metangas är högre än det hydrostatiska trycket i sedimentet. 
Beroende på sedimentets struktur så kan bubblorna dock stanna kvar under lång tid men de 
transporteras uppåt när det råder hård vind, någon form av störning i sedimentet eller när luft- 
eller vattentrycket avtar (Johansson, 2002). Vattenväxter transporterar också metan från 
sedimentet till atmosfären. Den transporten sker genom luftkanaler som finns i till exempel 
växternas rötter (Bazhin, 2004). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Fyra olika metantransporter till atmosfären genom ett vattendrag.  

 
Metan kan även transporteras genom vattenfasen via diffusion. Eftersom vattendrag tillförs 
vatten från omgivande mark kan också metan följa med mark- och grundvatten till 
vattendraget genom laterala flöden. När metanet når syresatta miljöer i sediment eller vatten 
sker en oxidation genom metanoxiderande bakterier (Bastviken et al, 2002). Studier i sjöar har 
visat att 90 % av metanet i sediment oxideras när det passerar zoner med syrgas. Däremot 
påstås att vattendrag har en övermättnad av metangas och att bara 25 % av gasen oxideras 
(Wetzel, 2001). Därtill är informationen om metanemissioner från vattendrag mycket 
ofullständig (Bastviken et al, 2002; Wuebbles och Hayhoe, 2001) vilket gör att det kan 
behövas en mer detaljerad kunskap om flödet av metangas från rinnande vattendrag till 
atmosfären. Gasen som bildas stiger dock upp mot atmosfären förr eller senare och påverkar 
den förstärkta växthuseffekten med dess konsekvenser. Det finns idag väl dokumenterat om 
metanflöden från våtmarker och risfält men ytterst få undersökningar som visar hur mycket 
metangas som avgår från vattendrag. Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga 
metanflöde från ett vattendrag samt undersöka rumsliga variationer och ekologiska faktorer 
som kan påverka metanavgången. 
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2 METOD OCH MATERIAL 
För att undersöka hur mycket metan som avgår till atmosfären från ett vattendrag, nämligen 
Stångån i Linköpings kommun, användes så kallade flytkammare. Den generella principen är 
att samla upp den gas som avges från vattenytan under ett visst tidsintervall och utifrån detta 
beräkna gasflödet. Flödena som mättes med hjälp av flytkammarna inkluderar både diffusivt 
flöde och emission via bubblor.  
 
2.1 Studieobjekt  
Inom Östergötlands län rinner Stångån in via sjön Juttern. Ån ringlar sedan vidare norrut 
genom ett antal sjösystem för att till sist mynna ut i Roxen vid Linköping. Den sista delen av 
Stångån, som flödar mellan sjön Ärlången och Roxen, ca 15 km, är den sträcka som valts för 
denna studie (se bild 1). I detta område kantas ån av skogsområden och jordbruksmark. Ca 1 
km från mynningen i Roxen rinner Stångån rakt igenom stadskärnan i Linköping och fungerar 
där som en recipient för stadens avloppsreningsverk. 
 

 
Bild 1: Sträckan mellan sjön Ärlången och mynningen vid Roxen (15 km). Illustrationen är gjord för detta 
ändamål av Lars Hagström 

 
2.2 Provtagningsplatser 
Fem provtagningsplatser valdes ut utmed sträckan enligt ovan. Urvalet av platserna grundade 
sig på framkomligheten utmed stranden då stora delar av åns kanter var täckta av is vid det 
första provtillfället. En viktig del i valet av provplatserna var också att finna lämpliga 
förankringsplatser där kamrarna fick vara ifred för förbipasserande och att det fanns 
förtöjningsmöjligheter. De första tre platserna som valdes är belägna sydost om stadskärnan 
och de övriga två platserna är belägna norr, strax utanför stadskärnan (se bild 1). Vid varje 
plats förankrades tre flytkammare med ca 100 meters mellanrum. Valet av mellanrum 
motiverades med att försöka säkerställa att metan flödar i hela vattendraget. Risken med att 
förankra tätare kan vara att sedimentet råkar ut för en störning och bubblor når kamrarna 
vilket kan leda till ett missvisande resultat för hela vattendraget. Totalt användes 15 
flytkammare vid varje provtagningstillfälle.  
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Tabell 1: Beskrivning över provplatsernas placering samt uppmätta värden för flytkamrarnas förankring  
Provplats Koordinater Djup under 

flytkamrarna (cm) 
Längd från 
strand (cm) 

Omgivning 

1 N58o21E015o46 87, 84 och 78 300 Inflöde från Ärlången. 
Odlingsmark och barrskog. 

2 N58o22E015o43 86, 127 och 159 200 Odlad gräsmatta och motsatta 
sidan odlingsmark. 

3 N58o24E015o41 88, 70 och 88 300 Högt gräs och motsatta sidan 
odlingsmark. 

4 N58o26E015o37 94, 75 och 54 100 Gräsbevuxen slänt. Reningsverk 
motsatta sidan. 

5 N58o26E015o37 64, 71 och 74 20, 50 och 300 Utflöde mot Roxen. Slybevuxet 
och motsatta sidan odlingsmark. 

 
 
2.3 Provtagningstillfällen 
Provtagning utfördes vid två tillfällen. Den första ägde rum under mars månad och i direkt 
anslutning till is- och snösmältning i och runt Stångån. Den andra provtagningen utfördes en 
månad senare, i april.  
 
Vid första provtagningstillfället placerades flytkamrarna ut vid plats 1-3 den 18/3 och vid 
plats 4-5 placerades kamrarna ut den 19/3. Vid andra provtagningstillfället placerades 
samtliga kamrar ut den 13 april. Vid båda tillfällena var kamrarna utplacerade under ca 24 
timmar. 
 
2.4 Förförsök 
För att få en uppfattning om när maximal gasmängd nåtts i flytkamrarna utfördes ett förförsök 
på en slumpmässig utvald plats i Stångån. En flytkammare förankrades och provtagning med 
hjälp av evakuerade vialer utfördes kontinuerligt under 29 timmar. Analys genom 
gaskromatografi genomfördes och då kunde konstateras att metanflödet in i kamrarna ökade 
kontinuerligt i mer än 24 timmar utan att avta. Ytterligare en orsak till valet av 24 timmar var 
att få ett medelvärde på avgång till atmosfären som just karaktäriserade en period med både 
dag och natt. 
  
2.5 Förberedelser inför varje provtagning 
Innan provtagningarna förbereddes 60 provflaskor (vialer), se beskrivning nedan; 
- 15 vialer för insamling av luft vid förankring. Flytkamrarna var inte lufttomma utan innehöll 
luft från atmosfären och då även en viss mängd metan. Denna mängd togs hänsyn till vid 
beräkningarna.  
-15 vialer för insamling av åvatten under flytkamrarna. Dessa prover var till för att få en 
uppfattning om metankoncentrationen i vattenfasen. 
-15 vialer för insamling av metangas ur varje flytkammare efter 24 timmars inkubation. 
-15 vialer för insamlande av åvatten under varje flytkammare efter 24 timmar. Dessa prover 
var till för att tillsammans med det initiala vattenprovet skapa ett medelvärde över hur hög 
metankoncentration som förekom i vattenfasen under provtagningsperioden samt för att mäta 
vattendragets övermättnadsgrad.  
 
Vialerna (se bild 2) med en volym av 30 ml förbereddes genom att förslutas med en 
gummipropp och aluminiumkrage. Gasen i vialerna byttes ut, för att avlägsna all befintlig 
metan, genom att luften i flaskorna sögs ur och kvävgas tillsattes. Denna process upprepades 
tre gånger och avslutades med att vialerna evakuerades och ett undertryck bildades. De 30 
vialerna som användes för insamling av vatten från Stångån förbereddes som ovan men 75 µl 



8 

5 M H2SO4 tillsattes innan evakuering. Svavelsyran tillsattes för att förhindra att metanet 
oxiderade i vattenfasen innan analys.  
 

 
Bild 2: Vial 30 ml försedd med gummipropp och aluminiumkrage                                                                     
samt spruta 5 ml som användes vid injicering i GC:n                                            

 
Flytkamrarna förbereddes genom att förses med flytring bestående av en uppblåst innerslang 
till ett skottkärrehjul som stöd för att förbättra flytförmågan och att göra flytkamrarna stabila 
på vattenytan (se bild 3). Kamrarna placerades på vattenytan och förankrades med hjälp av 
rep som fästes i befintliga bryggor, träd och/eller stolpar. För att undvika omrörning i 
sediment och därigenom påverka avgången av metangas förankrades kamrarna relativt nära 
strandkanterna för att undvika att behöva gå ut i vattnet. Om sedimentet rörs om och störs kan 
det resultera i att bubblor stiger och ger missvisande metanhalter i kamrarna.  
 
Flytkamrarna som användes vid fältundersökningen är tillverkad av polyethylen och locket är 
tillverkat av plexiglas som är förseglat med silikon. I mitten sitter en gastät gummipropp där 
gasen sögs ut med hjälp av en spruta 50 ml. Kammaren rymmer en volym av 5 l och 
öppningen som låg an mot vattenytan är 0,03 m2. 
 

       
Bild 3: Kammare försedd med flytring och förankringslina   

 
2.6 Gasinsamlingsteknik 
Vid varje riggning togs ett gasprov ur flytkammaren innan den förslöts med gummipropp och 
ett vattenprov från vattnet invid kammaren. Tidigare tester visar att variationen mellan flera 
prov som tas ur samma kammare är mycket liten och att ett uttag om 50 ml ger en 
representativ bild av gasinnehållet i kamrarna (Bastviken pers.kom). Genom att provta tre 
kammare per plats erhölls information om den lokala variationen mellan kamrarna. En spruta, 
50 ml, med tunn kanyl användes för att föra över totalt 35 ml gas från kammare till vial. 
Vialen för vattenprovet under flytkamrarna, försågs med enbart en kanyl som trycktes igenom 
gummiproppen under vattenytan. Vialen var evakuerad och hade ett undertryck, varför vattnet 
lätt sögs in genom kanylen. Kvävgas, 10 ml, tillsattes vid förberedelserna för att bilda en 
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gasfas dit metanet transporterades från vattenfasen i vialerna. Sålunda blev inte flaskan fylld 
mer än med ca 20 ml åvatten. Vid analys av metankoncentrationen i vattenfas skakades 
vialerna för att frigöra metanet från vattnet upp till gasfasen varefter gasfasens metaninnehåll 
analyserades. Efter 24 timmar togs nya gas- och vattenprover ur kamrarna. 
 
2.7 Val av övriga ekologiska faktorer  
För att få en uppfattning om vad som kan påverka metanavgången till atmosfären från 
Stångån beslutades att även utföra analyser av mängd organiskt material i sedimentet, vattnets 
ytflödeshastighet, absorbans, pH samt temperatur. Organiskt material i sedimentet är en 
förutsättning för att metanproduktion ska kunna ske. Absorbansen visar hur mycket 
humusämnen som förekommer i vattenfasen och som kan härledas från laterala flöden med 
metangas från exempelvis omgivande skogsmark (Bydén et al, 1996). Vattentemperaturen är 
en variabel som har betydelse för metanproduktionen och bör mätas vid varje 
provtagningstillfälle (Hulzen et al, 1999). Relation mellan pH och metanproduktion har stor 
betydelse och det optimala pH värdet för produktionen bör vara mellan 6,4 till 7,8 (Chen-
Wuing och Chung-Yi, 2004). Att mäta ytvattenflödet valdes som ett resultat av att det i 
samma period förekom snösmältning och kunde påverka vattenflödet samt pH. Vattenflödet 
påverkar turbulensen i vattnet som i sin tur påverkar hur snabbt metan kan avges från vatten 
till atmosfären. 

2.7.1 Mängd organiskt material 
Organiskt material är en förutsättning för att en metanproduktion ska kunna ske. Genom en 
analys av glödningsförlust kan ett mått av hur mycket organiskt material som finns i sediment 
erhållas. I denna undersökning togs ett sedimentprov vid varje provplats med hjälp av en 
spade. Anledningen till att en spade användes var att botten var hård och det var omöjligt att 
fånga upp sediment med hjälp av en så kallad Ekmanhuggare. Totalt togs fem prover vid det 
första provtagningstillfället som utfördes i mars. Torrsubstans bestämdes genom att proven 
efter vägning torkades vid 105oC i ett dygn och glödförlusten bestämdes genom förbränning 
av allt organiskt material vid 550oC i två timmar. För att inte proven skulle suga åt sig fukt när 
de svalnade sattes de i en excikator med kiselgel. Provtagning och analys utfördes enligt SS 
02 81 13 (SIS, 1981). 

2.7.2 Vattendragets ytavrinning 
För att uppskatta ytavrinning vid varje provplats användes flottörmetoden. Denna metod går 
ut på att vattnets ythastighet beräknas genom att en ytflottör släpps ner på vattenytan och 
flyter en viss uppmätt sträcka under tidtagning. I denna undersökning släpptes en ytflottör ner 
på vattenytan vid tre tillfällen och klockades mellan en sträcka på 10 m. Genom de tre 
klockade tiderna beräknades en genomsnittstid för ytavrinning. Ytflottör, tidtagarur och en 
tumstock användes (Bydén et al, 1996).  

2.7.3 Absorbans 
Genom att mäta absorbans på filtrerat vatten får man ett mått på mängden humus, d v s löst 
organiskt material (Bydén et al, 1996). Provtagning skedde under varje flytkammare (totalt 15 
styck) vid båda provtagningstillfällena. Vid analysen användes en 5 cm kyvett vid en 
våglängd på 436 nm i en spektrofotometer (Ultrospec 2100 pro uv/visible). Provtagning och 
analys utfördes enligt EN ISO 7887 (EN, 1994). 

2.7.4 pH 
I denna studie mättes pH ute i fält med bärbar fält pH-meter (PHM 202, Radiometer 
Copenhagen). pH-mätning gjordes enbart under provtagningen i mars och utfördes vid den 
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mittersta flytkammaren vid varje provplats.  I april fanns det inte tillgång till en fält pH-meter 
så ett genomsnittligt mätresultat av pH-värdet i Stångån erhölls från Tekniska Verken i 
Linköping (Eng, pers.kom).  

2.7.5 Temperatur och lufttryck 
Temperaturen mättes både i luft och i vattendraget på varje plats (5 styck) vid varje 
provtagningstillfälle. Lufttrycket mättes i hPa kontinuerligt under provtagningarna för att 
sedan användas i beräkningar. 
 
2.8 Analys av metangas 
Analysen av metangas inklusive kalibrering, gjordes genom en gaskromatograf, GC 
(Chrompack, CP 9001) med en flamjoniseringsdetektor (FID). För att separera metangasen 
späddes den ut med en bärgas, kväve (30 ml/min) i en kolonn (Haye-Sep 80-100 Mesh 
kolonn), storlek 2,5 m x 2 mm (Ståhlberg pers.kom). När gasen lämnat kolonnen påvisades 
metan genom den ändring den orsakade i gasens värmeledningsförmåga då den passerade en 
låga med temp 150ºC (Hägg, 1984). En spruta med volymen 1 ml, användes för att ta upp gas 
ur vialerna och 0,5 ml injicerades i GC:n. Topphöjderna, som är proportionella mot 
partialtrycket för metan, mättes sedan. Vid varje analystillfälle injicerades även 
standardprover med kända metankoncentrationer för att erhålla en standardkurva utifrån 
vilken provernas partialtryck beräknades. För att få mängden metan i flytkammaren användes 
Den Allmänna Gaslagen (Ekblom, 1989); 
 
p · V = n · R · T 
 
där p är partialtrycket (Pa), V är volymen (m3) i flytkamrarna, n är mängd (mol), R är 
proportionalitetskonstant (Fifield och Haines, 1995) och betecknas 8,314 (J K-1 mol-1) och T 
är temperaturen (K). 
 
För att räkna ut mängd metan i vattenfasen analyserades gasfasen ur de insamlade 
vattenvialerna. Då användes Den Allmänna Gaslagen enligt ovan. Mängd metan i vattenfasen 
räknades ut med Henry´s lag som säger att vid konstant temperatur är lösligheten av en gas i 
en vätska proportionell mot gasens tryck (Kutílek, 2003). Ekvationen lyder;  
 
C(aq) = Kh · p  
 
där C(aq) är koncentrationen metan i vattenfasen (mol/l), Kh är Henry´s konstant och varierar 
beroende på gas och temperatur. Kh för metan vid rådande temperatur beräknades enligt 
Wiesenburg och Guinasso (1979) och p är partialtrycket (atm).  
 
De två resultaten som erhölls genom ekvationerna ovan adderades och gav mängd metan i 
vattenfasen. 

2.8.1 Metanflöde från vattenfas till atmosfär 
För att beräkna metanets flöde från vattenfas till atmosfären användes ekvationen; 
 
F= (nslut-nstart) / (Akammare · t) 
 
där nslut är mängden metan i flytkamrarna (mol/l) vid provtagningens slut och nstart mängd 
metan i luftprovet vid förankring (mol/l), Akammare är kamrarnas area (m2)  slutligen t är den tid 
(timmar) som kamrarna var placerade på vattenytan. 
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2.8.2 Mättnadsgrad för metangasen i vattenfasen 
Vattendrag har oftast en övermättnad av metan som härstammar från de biotiska processerna 
(Jones och Mulholland, 1998). Genom att beräkna metanets koncentration i vattnet och 
dividera den med den teoretiska koncentrationen vid jämvikt med metanets partialtryck i 
luften erhålls mättnadsgraden av gas i vattenfasen. Detta beräknas enligt nedan; 
 
mättnadsgraden = Caq /(pCH4 · Kh) 
                                
där  Caq är metanets koncentration (µmol/l) i vattenfasen och pCH4 är metanets partialtryck i 
luften (Pa), Kh är Henry´s konstant vid rådande temperatur.  
 
Principen för hela metoddelen rörande metananalyser enligt ovan är baserad på artikeln 
Measurement of Methane Oxidation in Lakes; A Comparison of Methods (Bastviken et al, 
2002). 
 
Det laborativa arbetetet utfördes på Linköpings Universitet, Tema Vatten.  
 

2.8.3 Statistisk analys 
För att se om det fanns något samband mellan metanflödena och de ekologiska faktorerna, 
pH, absorbans, temperatur, ytflödeshastighet samt mängd organiskt material, utfördes 
korrelationsanalys i SPSS version 11.0 för Windows. Det icke-parametriska testet Kendall´s 
tau användes för att finna signifikanta samband. Signifikansnivån sattes till 5 %. 
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3 RESULTAT 
 
3.1 Metanflöde 
Resultaten av de uppmätta metanemissionerna vid de två provtagningstillfällena är 
summerade i tabell 2. Värdena illustrerar variation av metanflödet från vattenfasen till 
atmosfären. Samtliga flytkammare var förankrade i 24 timmar och under mars månad skiljde 
sig värdena från ett minimum till ett maximum av 5,8 till 144,8 µmol m-2d-1. Under april 
skiljde sig värdena från 8,2 till 186,8 µmol m-2d-1. I tabellen redovisas även de 
metankoncentrationer (kursiverade) som fanns i vattenfasen under varje flytkammare. 
 
Tabell 2: Metanemissioner (µmol m-2d-1) från Stångån vid fem olika provtagningsplatser vid två 
provtagningstillfällen. De siffror som är kursiverade avser metankoncentrationen i vattenfasen per provplats 
(µmol l-1) 
Flytkammare        Provplats 1    Provplats 2    Provplats 3   Provplats 4    Provplats 5 
 18/3 14/4      18/3      14/4    18/3        14/4    19/3    14/4    19/3    14/4 
           
1 19,6 11,1 5,8 14,1 44,1 42,2 144,8 23,9 34,1 18,0 
 10,6 7,3 10,7 7,3 11,4 8,2 14,0 14,1 20,3 14,8 
2 17,8 8,2 7,3 144,7 42,2 186,8 31,3 28,6 112,8 41,4 
 9,1 7,0 11,1 7,1 11,6 8,6 9,3 13,8 28,3 12,2 
3 10,7 9,6 21,7 13,5 96,8 26,5 21,6 33,2 16,1 62,1 
 10,0 7,3 9,7 6,2 10,2 9,9 11,0 19,2 37,3 21,2 
Medel emission 16,0 9,6 11,6 57,4 61,0 85,2 65,9 28,6 54,3 40,5 
Medel i vattenfas 9,9 7,2 10,5 6,9 11,0 8,9 11,4 15,7 28,6 16,1 

 
De spatiala variationerna av metanemissioner längs sträckan mellan Ärlången och Roxen 
åskådliggörs i figur 3. De två provplatserna närmast Roxens mynning (provplats 4 och 5) har 
de högsta värdena i mars och de två provplatserna längst bort från Roxens mynning (provplats 
1 och 2) har de lägsta värdena. Den provplats som ligger 12 km från Roxens mynning 
(provplats 2) och den provplats som ligger 9 km från Roxens mynning (provplats 3) har de 
högsta värdena i april. Den plats som totalt har högst värde av metanemissioner vid båda 
provtagningstillfällena var provplats 3. 
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Figur 3: Mängd metan som avgick till atmosfären från Stångån under mars och april år 2004. X-axeln 
illustrerar sträckan i km mellan sjöarna Ärlången och Roxen. 

 
3.2 Rumsliga variationer av övriga ekologiska faktorer 
pH-värdena varierade ytterst lite mellan platserna i mars månad och var mellan 7,19-7,27 och 
värdena i april uppgavs ligga mellan 7,30-7,50 (tabell 3). Uppmätta vattentemperaturer skiljde 
sig inte mellan platserna. Under tiden mellan de två provtagningstillfällena hade en ökning 
skett i vattnet med 2°C på samtliga platser. Mängd organiskt material skiljde sig mellan 
provplatserna. Provplats 4 påvisades ha den högsta mängden organiskt material i sedimentet, 
medan provplats 1 visade det lägsta värdet. Vattendragets ytflöde skiljde sig mellan samtliga 



13 

platser vid båda provtagningstillfällena. Provplats 1 vid inloppet från Ärlången har det högsta 
ytflödet och provplats 5 vid Roxens mynning har det lägsta ytflödet. Absorbansen varierar 
mellan 0,012 och 0,025 i mars och i april varierade absorbansen mellan 0,009 och 0,014. En 
minskning av absorbansen har ägt rum mellan provtagningstillfällena.  
 
Tabell 3: Övriga ekologiska faktorer vid varje provplats i Stångån. OM = mängd organiskt material. 
Variabel Provplats 1        Provplats 2        Provplats 3      Provplats 4     Provplats 5 

 18/3 14/4 18/3 14/4 18/3 14/4 19/3 14/4 19/3 14/4 
pH 7,2 - 7,2 - 7,2 - 7,3 - 7,2 - 
Vattentemp (ºC) 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 
Lufttemp (ºC) 10 12 9 13 13 14 11 14 11 15 
OM (% av torrvikten) 1,7 - 4,5 - 2,9 - 6,0 - 4,5 - 
Ytflöde (m/s) 0,11 0,18 0,04 0,06 0,06 0,08 0,03 0,11 0,02 0,04 
Absorbans (nm) 0,012 0,009 0,013 0,012 0,016 0,013 0,025 0,014 0,014 0,014 

 
 
3.3 Korrelationsanalys 
Korrelationsanalysen mellan övriga ekologiska faktorer och metanflödet från vattendraget 
(tabell 4) visar att det finns ett signifikant samband mellan absorbansen och metanflödet (p = 
0,008). Ett signifikant samband finns även mellan ytflödet och metanflödet (p = 0,034). Inga 
övriga signifikanta samband kunde konstateras. 
 
Tabell 4: Resultat från korrelationsanalys, Kendall´s tau, som påvisar om det finns något samband mellan           
metanflödet och övriga ekologiska faktorer i Stångån .Fet stil indikerar signifikant p-värde. 
Ekologiska faktorer N P-värde Korrelationskoefficient 
pH 12 0,153 0,349 
Temperatur 30 0,509 0,095 
Organiskt material  5 0,499 0,141 
Absorbans 30 0,008 0,369 
Ytflöde 30 0,034 -0,370 
 
 
3.4 Vattendragets mättnadsgrad  
Vid samtliga mätningar av visade sig Stångån vara övermättad med metan. Koncentrationen 
varierade och minimum på 58,8 gångers övermättnad i april kunde konstateras vid provplats 
3. Maximum på 1140 gångers övermättnad högre än partialtrycket i luften konstaterades på 
plats 4 i april. 
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4 Diskussion 
Syftet med denna studie var att kartlägga naturligt metanflöde genom vattenfas till atmosfären 
samt att undersöka ekologiska faktorers påverkan på flödet från ett vattendrag. 
Undersökningar utfördes vid fem platser utmed en sträcka på ca 15 km i vattendraget Stångån 
och metanemissioner kunde påvisas vid samtliga platser. Genom att använda denna metod 
med flytande kamrar kunde både diffusivt flöde samt bubblor från sedimentet konstateras. 
Detta överensstämmer med mätningar av metanhaltens koncentration i vattenfasen som tydde 
på att hela vattendraget var övermättat med metan. Genom att undersöka flera platser i ån 
kunde det konstateras att stora lokala variationer förekom. Enligt korrelationsanalysen fanns 
det ett samband mellan metanflöde och absorbans samt mellan metanflöde och ytvattenflöde. 
Det förekom även skillnader mellan provplats 1 och de övriga platserna både när det gällde de 
ekologiska faktorerna och metanflödena.  
 
Mot bakgrund av syftet med uppsatsen har metodvalet väl levt upp till och kunna ge svar på 
frågeställningarna och kan därför betraktas som god i sammanhanget. De fem mätplatserna 
valdes ut slumpvis och på ett så objektivt sätt som möjligt. Dock togs lokala hänsyn till 
förankringsmöjligheter för kamrarna för att minimera vidröring och påverka onaturliga 
störningar i sedimentet. Även valet av plats grundade sig på att säkerställa att flytkamrarna 
fick vara ifred för förbipasserande. Undersökningen borde därmed gå att upprepa av 
oberoende forskare med samma resultat.  
 
Att jämföra denna undersökning mot tidigare utförda studier av metanflöde från vattendrag är 
förknippat med vissa svårigheter av den orsaken att ett så fåtal observationer har gjorts. 
Emellertid görs här en jämförelse med två ytterligheter: 
 
1. Floden Orinoco i Venezuela där resultatet visade ett genomsnittligt metanflöde på  
    på 7,1 mmol m-2d-1  (Smith et al, 2000)  
2. Fyra vattendrag i norra Alaska där resultatet visade ett metanflöde på maximum  
   1,02 mmol m-2d-1  (Kling et al, 1992)  
 
Dessa två undersökningar är utförda i två helt olika ekosystem med skilda klimat. Den ena i 
en typisk varm och tropisk miljö och den andra i en mer sval och karg miljö (dock utfördes 
observationerna under sommartid juli-augusti). Undersökningen i denna studie som utfördes i 
Sverige, approximativt mitt emellan de två ovannämnda avseende lattitud, visade ett 
metanflöde på maximum 0,1860 mmol m-2d-1. Trots att denna plats befinner sig mitt emellan 
så är ändå metanflödet lägst där. Det tyder på att temperaturen har en stor inverkan då denna 
undersökning utfördes under vintertid med mycket lägre vattentemperaturer än de två 
ovanstående. 
 
Övermättnaden av metan i Stångåns vattenfas varierade kraftigt mellan 58,8 till 1140 gångers 
skillnad mot atmosfärens jämvikt. En tidigare studie som gjorts i ett vattendrag resulterade i 
en variation mellan 10 till 1217 gångers skillnad (Jones och Mulholland, 1998). En orsak till 
variationen i Stångån kan vara att metanmängden i vattnet inte enbart har producerats i 
sedimentet utan härstammar från laterala flöden från kringliggande skogar och åkermark. I 
figur 4 åskådliggörs åns variation av övermättnadsgrad samt metanflöde till atmosfären. Trots 
att mättnadsgraden var låg på vissa platser var likväl metanflödet till atmosfären hög. På vissa 
platser var mättnadsgraden hög men flödet av metangasen låg. Dessa variationer kan tyda på 
att bubblor på vissa av provtagningsplatserna stigit från sedimentet till flytkamrarna. Av det 
kan de stora lokala variationerna förklaras.  
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Figur 4: Övermättnadsgrad i förhållande till metanflöde till atmosfären. 

 
Även ett samband mellan absorbansen och metanflödet i vattendraget kunde konstateras i den 
statistiska analysen. Absorbansen visar vattnets färg och ger ett tecken på att humusämnen 
förekommer (Bydén et al, 1996). Humusämnena importeras via diffusion från laterala flöden 
som till exempel övermättade skogar och jordbruk och vattnet kan då även föra med sig 
metangas (Wetzel, 2001). Vid provtagningen i mars blev resultatet av vattnets färg högre än i 
april (se tabell 3). En förklaring kan vara snösmältningen som pågick och orsakade högre 
vattenflöden till vattendraget med ökade humusämnen från omgivningen som följd. Generellt 
blev metanflödet till atmosfären högre i mars än i april. Figur 5 illustrerar sambandet mellan 
absorbansen och metanflödet. Vissa extremvärden går att urskilja av metanflödet från 
vattenytan i Stångån och dessa kan ha påverkat resultatet från den statistiska undersökningen. 
Dock är Kendall’s tau ett robust test som normalt inte är känsligt för extremvärden (Helsel 
och Hirsch, 1992).     
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Figur 5: Samband mellan absorbans och metanflödet i Stångån på alla fem provplatser vid båda 
provtagningstillfällena.  

 
Skillnader mellan provplats 1 och de övriga platserna både när det gällde de ekologiska 
faktorerna och metanflödena kunde konstateras (se tabell 3 och figur 3). En av hypoteserna till 
att provplats 1 skilde sig mer markant från de övriga platserna kan vara att den ligger i direkt 
anslutning till sjön Ärlångens avrinning och kan därför påverkas av dess vattenflöde. 
Tillströmning av vatten är vid denna provplats större än vid de övriga och leder till större 
utspädning och högre turbulens. Mot bakgrund av detta kan en förklaring till skillnaden vara 
att vattenfasen vid provplats 1 är mer syresatt på grund av högre vattenomsättning och av det 
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orsaka oxidation i större utsträckning eftersom metan oxideras genom metanoxiderande 
bakterier så snart gasen når syresatta miljöer (Bastviken et al, 2002). Den andra hypotesen är 
att metanproduktionen är lägre vid provplats 1 eftersom resultatet av mängd organiskt 
material visade sig vara lägst vid denna plats. Det kan i och för sig komma sig av att 
vattenföringen över lag är högre där och spolar bort det organiska materialet. 
 
Enligt den statistiska analysen visade sig vattnets temperatur inte ha något samband med 
metanavgången (se tabell 4). En hypotes till detta kan vara att mätningarna utfördes under ett 
för kort tidsintervall och vid en mindre lämplig årstid. Mellan de två mätningarna hann 
temperaturen i vattnet bara öka 2oC från 5 till 7oC, vilket kan vara ett för litet intervall för att 
konstatera om temperaturen påverkar. Mätningarna utfördes också under vintermånader vilket 
kan ha påverkat resultatet. En tidigare studie som undersökt temperaturens påverkan på metan 
visade att den har en väldigt stor betydelse och vid alla olika temperaturmätningar ökade 
metanflödet. Vid 4oC var produktionen förvisso något låg och vid 20 till 30oC nåddes en 
steady-state för metan (Hulzen et al, 1999).  
 
Enligt Chen-Wuing och Chung-Yi (2004) har relationen mellan pH och metanproduktion stor 
betydelse och det optimala pH värdet för produktionen bör vara mellan 6,4 till 7,8. I denna 
studie visade pH (med ett medelvärde på 7,2) inte ha något samband. Tidigare studier som 
utförts visade samma resultat som i denna, att pH inte har något samband med metangasen 
(Bergman et al, 1998; Bastviken et al, 2004).  
 
5 Slutsats 
Jag anser mot bakgrund av teori och redovisande resultat att det kan vara värdefullt med 
utökade mätningar av metanemissioner i vattendrag. Studien har påvisat att naturlig 
metanproduktion och flöde förekommer i hela den undersökta sträckan i Stångån och kan 
därför vara en bidragande källa till den idag förhöjda metanhalten i atmosfären. Eftersom 
tidigare mätningar inte utförts vet man inte om den mängd av metanflöde som framkommit i 
denna studie, och som transporterats till atmosfären, kan ha rubbats och orsakat både en ökad 
mängd och ökad hastighet. I takt med att emissionerna ökar till atmosfären kan det i sin tur 
leda till en acceleration av klimatförändringar. Så eftersom vattendrag är en relativt 
outforskad metankälla kan denna undersökning försöka bredda insikten om ett komplex 
problem som lokalt, regionalt och globalt tycks kunna följa med och öka i takt med att den 
globala temperaturen ökar. 
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7 Bilagor 
 
7.1 Kopia på kromatogram 
I kromatogrammet nedan visas ett exempel på analysresultat genom gaskromatografin från 
provplats 3 
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7.2 Konstanter och rådata 
 
Sammanställning av mätvärden för beräkningar 
 
 
För att beräkna partialtrycket för metan (pCH4 ) användes formeln: 
(totP/1000 000) · koncentration metan (ppm) 
 
Tabell 5 visar de mätvärden som användes för att beräkna partialtrycket för metan i flytkamrarna 

Provplats Provtagnings-
tillfälle 

Lufttryck 
(Pa) 

Konc CH4  
(ppm) 

Provtagnings-
tillfälle 

Lufttryck 
(Pa) 

Konc CH4  
(ppm) 

1:1 Mars 101930 5,50 April 102360 5,22 
1:2 ” ” 3,57 ” ” 3,02 
1:3 ” ” 2,83 ” ” 2,88 
2.1 ” 102200 3,55 ” 102350 5,60 
2:2 ” ” 3,71 ” ” 26,60 
2:3 ” ” 5,95 ” ” 4,86 
3:1 ” 102300 0,90 ” 102400 1,03 
3:2 ” ” 0,81 ” ” 4,50 
3:3 ” ” 15,80 ” ” 7,16 
4:1 ” 101400 25,00 ” 102560 7,06 
4:2 ” ” 6,88 ” ” 7,40 
4:3 ” ” 5,54 ” ” 7,62 
5:1 ” 101250 7,36 ” 101250 6,04 
5:2 ” ” 19,76 ” ” 9,41 
5:3 ” ” 4,52 ” ” 12,85 

 
Ex. pCH4 = (101930/1000 000) · 5,50 = 0,56  
Partialtrycket för metan vid det rådande lufttrycket blev 0,56 Pa.  
 
Nedan följer beskrivning på övriga uträkningar som gjorts i uppsatsen. Beräkningarna är 
baserade på mätvärden från provplats 1 och flytkammare 1. 
 
Henry´s konstant 
För att beräkna metankoncentrationen i vattenfasen användes ekvationen 
C(aq) = Kh · P 
 
Kh (Henry´s konstant) varierar beroende på temperatur och vilken gas som avses att mäta. I 
denna studie användes temperaturen 20°C som rådde på laboratoriet när analysen utfördes. 
Konstanten hämtades från tabell av Wuebbles och Hayhoe (1979) och vid 20°C användes då 
konstanten 1,54-3 . 
P är partialtrycket för metan och beräknas enligt formeln ovan och värdena i tabellen. 
 
Allmänna gaslagen 
För att få mängden metan i flytkammaren användes Den allmänna gaslagen (Ekblom, 1989) 
 
P · V = n · R · T 
 
P som är partialtrycket (Pa) för metan räknas ut enligt formeln ovan. V är flytkammarens 
volym, 0,0045(m3), n är den mängd metan (mol) som mättes i kammaren. R är en 
proportionalitetskonstant och betecknas 8,314 (J K-1 mol-1) (Fifield och Haines, 1995) och T 
är temperatur mätt i kelvin (Celsius + 273,15).  För att lösa ut mängden metan (mol) användes 
ekvationen: n = P · V/ R · T (se exempel nedan) 
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Ex. (0,56 · 0,0045) / (8,314 · 273,15 + 9) =1,07-6  . Flytkammare 1 innehöll 1,07-6  mol metan 
efter 24 timmars inkubation. Dock innehöll kammaren en liten mängd metangas vid provstart 
och den mängden beräknades på samma sätt och minskades i resultatberäkningen. Differensen 
blev då 6,01-7 mol som sedan dividerades med 0,03 m2 som motsvarade vattenytans storlek 
under flytkammaren.  Resultatet dividerades sedan med inkubationstiden som blev 24,5 
timmar och det slutliga svaret omräknades till mikromol/liter (µmol/l). 
 
 
 
 


