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Tillståndet i kustvattnet 
– resultat från förbundets mätprogram 

Det var återigen en sommar med kyligt och salt 
vatten i Svealands stora skärgård. Fosforhalter-
na var fortsatt höga i Stockholms och Sörmlands 
mellersta och yttre delar. Det här året var fosfor-
nivån också mycket förhöjd i Stockholms inner-
skärgård. Ovanligt stora algmängder, mätt som 
klorofyll, förekom i delar av Stockholms norra 
skärgård kring Blidö och Yxlan i juli och i inner-
skärgården i augusti. Kopplingen mellan kloro-
fyll och höga fosfornivåer är emellertid överlag 
svag i mellan- och ytterskärgården. Klorofyll-
nivån var inte anmärkningsvärt hög i den södra, 
mest fosforrika delen.

Vi har under ett antal år uppmärksammat hur in-
strömmande djupvatten från Östersjön påverkar de 
djupaste stora fjärdarna i skärgården.

Präglas av Östersjön
I Möja Söderfjärd och Kanholmsfjärden, som båda är över 
100 meter djupa, var syreförhållandena 2017 fortsatt an-
strängda i djupvattnet. Det salta djupvatten som förs till 
dessa områden från området nordost om Möja präglas av 
situationen i Östersjöns djupvatten, som nu har mycket låg 
syrehalt. 

Vintermätningar i Kanholmsfjärden visar att syrenivå-
erna normalt ökar under vinterns omblandning av vattnet, 
och vissa år bibehålls dessa högre nivåer genom att infl ödet 
av nytt djupvatten är begränsat. Flera års mätningar visar 
att det tycks vara mer regel än undantag att det under ett 
år sker infl öden norrifrån av nytt vatten från öppna Öster-
sjön, vilket alltså i nuläget är syrefattigt. 

Trösklarna skyddar 
Något längre söderut, i de nästan lika djupa Nämdöfjärden 
och Jungfrufjärden, är syrenivån högre, här klarar sig djur 
normalt bra även på de djupaste bottnarna. Det syrefatti-
gaste vattnet från Kanholmsfjärden verkar inte nå till dessa 
fjärdar på grund av trösklar med mindre djup. Uppbland-
ning av djupvattnet med mer syrerikt vatten innan det når 
Nämdöfjärden kan också bidra. Den lägre salthalten gör 
också att vattnet här inte blir lika kraftigt skiktat, vilket gör 
att det blandas om mer effektivt på vintern. 

En kylig sommar 
Sommaren 2017 bjöd mestadels på kyligt väder. Lufttem-
peraturen i juli vid Landsort kom aldrig över 17 grader som 
dygnsmedel. I början av augusti nådde den kortvarigt 19 
grader för att därefter åter falla. Sett till den tidsserie som 
registrerats vid Landsort från 1995 blev det sammantaget 
en relativt kylig sommar, även om den inte var extrem. 

Vattentemperaturen vid förbundets mätningar i juli och 
augusti 2017 var under den normala jämfört med tidigare 
år. Vattnet var inte fullt så kallt som vid den kraftiga upp-
vällningen i augusti 2016, då stora delar av kusten hade 
riktigt kallt, salt och klart vatten. 
Uppvällning uppstår då djupströmmar för in salt, kallt vat-
ten mot kusten, som kompenserar för det utåtgående vind-
drivna ytströmmar. Det infl ödande djupvattnet tvingas vid 
kusten upp mot ytan och kan förorsaka plötsliga och stora 
temperaturfall. Inåtgående djupströmmar vid uppvällning 
rör sig ofta på 15–40 meters djup och påverkar därför inte 

✒ Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

Förbundets provtagningar görs två 
gånger per sommar vid närmare 

200 platser längs Svealands kust. 
Det blir långa dagar till sjöss.

Samtliga provtagningsstationer 
visas i tabeller och i en karta på 

rapportens sista sidor. 
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W Här visas djupprofiler av salt- och 
syrehalt i Möja Söderfjärd i juli de 
senaste fyra åren. Man ser tydligt det 
salthaltssprångskikt som normalt ligger 
mellan 40 och 60 meters djup. Under 
2015 bröts skiktningen tillfälligt upp 
och vattenmassan blandades om under 
vintern. Sedan dess har salt och syrefat-
tigt djupvatten strömmat in från Egentliga 
Östersjön och syrehalterna i det salta 
djupvattnet är fortsatt låga och ogästvän-
liga för bottendjur.

W De låga ytvattentemperaturerna i 
kombination med höga salthalter och 
fosfor halter visar på att kusten var 
influerad av uppvällning även 2017, 
särskilt Södermanlandskusten. Eftersom 
salthalten var hög både i juli och augusti 
2017 var medel salthalten för sommaren 
2017 faktiskt högre än 2016. Förhål-
landena var dock inte så extrema som 
i augusti 2016, då vattnet dessutom var 
mycket klart med mycket stora siktdjup. 

djupvattnet i de djupaste fjärdarna, med mer än 50 meters 
djup. Strömmar av djupvatten till dessa fjärdar drivs av an-
dra faktorer än vindar. 

Salthaltens betydelse
Salthalten ger viktig information om vattnets ursprung.  
Den kan visa på om det är stor påverkan från tillrinnande 
sötvatten eller inblandning av vatten från särskilda djup-
skikt. Ytvattnets salthalt har använts vid indelning av kus-
ten i så kallade typområden som används vid bedömning av 
ekologisk status. Salthalten används också för att korrigera 
referensvärden inför statusklassning av näringsämnen, ef-
tersom det naturligt är högre näringsnivåer i sötvatten än 
i havsvatten. Salthalten i kustområden antas då spegla de 
relativa proportionerna av sötvatten och vatten från närlig-
gande öppet hav. 

Mönster längs vår kust 
Salthalten längs Svealandskusten följer ett ganska enkelt 
mönster med en tydlig nord-sydlig gradient i kombination 

med utsötade områden där större sötvattenutfl öden mynnar. 
Vattentemperaturen visar ett mer komplext geografi skt 

mönster än salthalten. Inte förvånande återfi nns det var-
maste ytvattnet i de grundaste mest isolerade områdena, 
som Östhammarsfjärden, inre vikar på Värmdö som Griss-
lingen och Tranaröfjärden, vikar på Södertörns sydliga del 
som Dragviksfjärden och Nynäsviken liksom i vattnen upp 
mot Södertälje, som exempelvis Stavbofjärden, Näslands-
fjärden, Kaggfjärden.

Vissa områden längre ut, som de grunda vattnen öster 
om Ljusterö, med fjärdar som Gälnan och Träsköfjärden, 
har förhållandevis varmt vatten om man jämför med kring-
liggande djupare och mer exponerade områden. Längs 
Södermanlandskusten sticker den stora och mycket djupa 
fjärden Tvären ut med tydligt högre temperatur än de öv-
riga generellt mer exponerade delarna. Stockholms inner-
skärgård präglas däremot av ett förhållandevis kallt vatten. 
Här driver Mälarens utfl öde en uppvällning av djupvatten 
närmast Slussen och fjärdarna är också relativt djupa. 
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DEN SENASTE OFFICIELLA KLASSNINGEN av kustvatt-
nens ekologiska status genomfördes under 2013, omfattar 
perioden 2007-2012 och är den senaste offi ciella bedöm-
ningen av övergripande ekologisk status. Sådana klassning-
ar ska enligt vattendirektivet genomföras vart sjätte år, och 
detta är den andra hittills. 

Enligt vattendirektivet ska alla vatten ha en status som 
är minst god, det vill säga grön eller blå färg. I annat fall 
skall ett åtgärdsprogram upprättas. Klassning för de vari-
abler som mäts av förbundet gjordes av förbundets miljö-
analysfunktion på uppdrag av länsstyrelserna. Därefter har 
länsstyrelserna vägt samman förbundets klassningar med 
andra biologiska kvalitetsfaktorer, främst bottenfauna och 
makrofyter, vilket fi nns för en del av vattenförekomsterna. 

För många av Svealands vattenförekomster har kloro-
fyllhalten blivit avgörande för statusbedömningen, efter-
som andra data saknas. I vissa fall har även bottenfauna och 
biovolym för växtplankton påverkat statusen. Detta gäller 
till exempel för Kanholmsfjärden, där den låga biovolymen 
växtplankton gjort att den klassats till god status.

Kartor och detaljerade underlag för statusklassningen 
fi nns tillgänglig genom VISS, Vatteninformationssystem 
Sverige, www.viss.lansstyrelsen.se. 

EKOLOGISK STATUS, 2007–2012

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig

FAKTA
 Trender för 
större områden 
På de följande sidorna 
finns diagram som visar 
förändringar över tid. 
Kartan nedan visar vilka 
kustvattenförekomster 
som grupperats för dessa 
diagram. Färgerna på 
kartan motsvarar färgerna 
på linjerna i diagrammen 
på de följande sidorna.

Diagrammen visar 
utvecklingen för större 
områden och har gjorts 
genom att den relativa 
förändringen i varje vattenförekomst vägts ihop till ett 
medelvärde för det större området. Detta gör att enstaka 
saknade eller avvikande värden i områden inte får så stor 
inverkan på resultatet. Resultaten visas som årsvisa me-
delvärden för juli och augusti. Detaljerade data redovisas i 
tabeller i slutet av rapporten.

typområde 16&17

typområde 12a&15

typområde 12b&14

typområde 24

Områden trenddiagram
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Nyköpings fjärdar

Marsviken

Askö

Krabbfjärden

Nynäshamn

Björnöfjärden
Vårgärdssjön

Karlholmsfjärden

Östhammarsfjärden

SIKTDJUP

VATTNET VAR RELATIVT KLART 2017 längs Söderman-
landskusten, som var det område som var tydligast påverkat 
av uppvällning. I juli var siktdjupet över 9 meter i fjärdarna 
utanför Askö, och i öppet vatten utanför Marsviken i Sö-
dermanland. I andra delar av Sörmlandskusten var siktdju-
pet mellan 7 och 8 meter. Att vattnet blir klarare vid upp-
vällning beror på att det uppvällande djupvattnet trycker 
undan ytvattnet med de växtplankton som normalt sett 
grumlar kustvattnet. Norr om Nynäshamn var siktdjupet 
under sommaren 2017 normalt i förhållande till förbundets 
mätserie.

Grunda vikar i innerskärgården påverkas oftast inte av 
uppvällning, och har ofta ett litet siktdjup. Kustnära om-
råden kan påverkas av tillrinnande vattendrag som för med 
sig grumlande partiklar eller vatten som är brunfärgat av 
humusämnen. Näring från bottnarna når lätt det produk-
tiva ytskiktet vilket gynnar tillväxt av växtplankton som gör 
vattnet mer grumligt. 

Vissa djupa och kraftigt skiktade inre vikar har dock 
mycket klart vatten. Ett exempel är Björnöfjärden, där 
fosforhalterna minskats genom åtgärder som binder upp 
fosfor i sedimenten. Siktdjupet var 8,1 respektive 6,6 me-
ter vid förbundets mätningar 2017. En liknande fjärd är 
Vårgärdssjön, där siktdjupet var 7,8 respektive 7,6 meter. 
Växtplankton tömmer redan tidigt på våren ytvattnet på 
näringsämnen och tar sedan med sig dessa när de sjunker 
till botten. Näring som frigörs vid nedbrytningen blir kvar 
i det stillastående bottenvattnet. Under sommaren blir yt-
vattnet härigenom klart och näringsfattigt och det djupare 
vattnet blir näringsrikt och syrefattigt.

Mätvärden
Siktdjup (m)

juli 2017

Siktdjup 2012–2017Ekologisk status
Siktdjup 2012–2017

Y Sörmlandskusten har haft uppväll-
ning och klart vatten de två senaste 
åren. I statusklassningen vägs dock alla 
mätningar de senaste sex åren sam-
man. Det gör att ett enstaka år inte ger 
så stort utslag.
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                     FOSFOR

DE SENASTE ÅREN HAR HÖGA NIVÅER av fosfor upp-
mätts längs stora delar av Svealandskusten, från Stockholms 
norra mellan- och ytterskärgård och söderut. Mätningarna 
2017 visar att den trenden fortsätter. 

Fosforhalterna är generellt högre ju längre söderut man 
kommer. Detta beror på infl uensen från den relativt fosfor-
rika Egentliga Östersjön. Bottenhavet har betydligt lägre 
halter, och de sydgående strömmarna därifrån skapar en 
nord-sydlig fosforgradient längs Svealandskusten. Det syd-
ligt strömmande vattnet från Bottenhavet blandar sig sakta 
med ytvattnet från Egentliga Östersjön. Längs Söderman-
landskusten och sydöstra Stockholms skärgård väller emel-
lertid också fosforrikt djupvatten upp, särskilt vid kraftig 
sydvästlig vind, vilket ytterligare förhöjer fosforhalterna.

Kommer från öppet hav
De förhöjda fosfornivåerna längs Svealandskusten under 
sommaren kan kopplas till ökade fosforhalter i öppet hav 
i Egentliga Östersjön. Detta utsjövatten påverkar fosforni-
våerna i skärgården under vintern och även i det djupvatten 
som senare förs in mot kusten under våren och sommaren. 

Orsaken till de höga fosfornivåerna i Egentliga Öster-
sjön är den utbredda syrebristen i djupvattnet. Detta vatten 
blandas upp till ytvattnet, antingen vid vinterstormar eller 
vid infl öden av nytt djupvatten till Östersjön. Sådana infl ö-
den är positiva genom att syrenivåerna ökar, men samtidigt 
kan fosforrikt vatten tryckas upp och blandningen med yt-
vattnet öka. Detta ser ut att särskilt ha påverkat havsområ-
det utanför Svealandskusten. Öster om Gotland har hal-
terna inte alls ökat så påtagligt.
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Y De senaste åren har höga nivåer av 
fosfor uppmätts längs stora delar av Svea-
landskusten. Den procentuella ökningen 
är ungefär 12 procent i hela detta område 
(12a+15 och 12b+14) om man jämför peri-
oden 2014–2017 med 2004–2013. Tydligast 
utmärker sig år 2017 med kraftigt förhöjda 
fosfornivåer i Stockholms innerskärgård, 
där halterna annars snarast varit sjunk-
ande de senaste åren.

Y Liksom under uppvällningen 2016 ut-
gjordes en stor del av totalfosforhalten 
2017 av fosfat. Det fosforrika vatten som 
blandas upp är samtidigt kvävefattigt, 
vilket blir begränsande för de flesta växt-
plankton. Detta gör att det skapas ett över-
skott av fosfat. Särskilt i Södermanlands 
kustvatten var nivåerna höga. Fosforhal-
terna har inte ökat på samma sätt i de 
nordliga delarna av Svealandskusten, som 
är mer influerade av Bottenhavet.

Y De förhöjda fosfornivåerna längs 
Svealandskusten kan kopplas till ökade 
fosforhalter i öppet hav. Ökningen av fosfat 
i ytvattnet under vintern vid Landsortsdju-
pet är tydlig. En kraftig ökning i början av 
2000-talet följdes av en trend med sjunk-
ande halter fram till 2013. Men 2014 ökade 
halterna igen och har sen dess legat kvar 
på en hög nivå. Detta utsjövatten påverkar 
fosfornivåerna i skärgården under vintern 
och även i det djupvatten som senare förs 
in mot kusten under våren och sommaren. 

Stockholms innerskärgård

Vaxholm

Landsortsdjupet

Egentliga Östersjön

Bottenhavet

Ålands hav

Medianvärden per havs-
område från förbundets 
mätningar. Färgskalan är 
styrd av medianvärdets 
mätosäkerhet. Det betyder 
att om färgerna skiljer 
sig finns det en analytiskt 
och statistiskt säkerställd 
skillnad. 

Mätvärden
Totalfosfor (µg/l) 

juli 2017
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Höga halter i innerskärgården
Tydligast utmärker sig år 2017 med kraftigt förhöjda fos-
fornivåer i Stockholms innerskärgård, där halterna annars 
snarast varit sjunkande de senaste åren. Särskilt de mindre 
fjärdarna kring Vaxholm hade mycket höga halter. Orsaken 
är inte klarlagd, men fl era faktorer kan inverka. Infl ödet 
av fosforrikt vatten utifrån kan ha varit större än normalt. 
Fosforfrisättning från bottnarna i detta område kan också 
ha varit ovanligt stor eller så har mer av det fosforrika bot-
tenvatten som fosforfrisättning orsakar förts upp mot ytan. 

Årligen frigörs betydande fosformängder från sedimen-
ten under sensommaren. Detta är till stor del fosfor som 
sedimenterat tidigare under samma år och inte ”gamla 
synder” från år då reningen av avloppsvattnet var mycket 
sämre. År med syrebrist, särskilt om den drabbar lite grun-
dare bottnar, kan frisättningen dock bli extra stor och fos-
for som varit inbundet i fl era år kan frigöras. Mätningarna 
av syre visade på förhållandevis låga syrenivåer i delar av 
innerskärgården i augusti, dock inte så dramatiskt att det 
självklart fi nns ett samband med förhöjda fosfornivåer. 

Ytterligare en faktor som påverkar fosfor- och kväveni-
våerna är vattenomsättningen i innerskärgården. Om fl ödet 
från Mälaren är stort så späds näringen från andra källor ut, 
eftersom Mälaren under sommaren har ganska låga halter 
av kväve och fosfor. Om sötvattenfl ödet istället är litet på-
verkas samma vattenmassa mer av bottnarnas fosforfrisätt-

ning och av reningsverkens utsläpp, vars fosforutsläpp dock 
är förhållandevis litet i förhållande till det som frisätts från 
bottnarna. De förhöjda kvävenivåerna i augusti samt de 
höga salthalterna tyder på att begränsad vattenomsättning 
åtminstone delvis bör förklara de höga nivåerna fosfor.

                     FOSFOR

FAKTA
 Om fosfor

Totalfosforhalten innefattar alla former av fosfor i vattnet. Det 
används därför som ett mått på den för tillfället maximalt till-
gängliga mängden fosfor för växtplankton i vattnet, inklusive 
det som redan tagits upp. 

Fosfat (PO4) är fosfor i jonform löst i vattnet (även kal-
lad oorganisk fosfor, DIP). Det är direkt tillgängligt som 
näringsämne för växter. Under sommaren är halterna fosfat i 
ytvattnet normalt relativt låga i förhållande till totalfosfor, då 
den mesta fosforn är uppbunden i plankton. Plankton, liksom 
alla andra organismer, har behov av fosfor för uppbyggnad av 
DNA, ribosomer och fettsyror och i energibärarmolekylen ATP. 
Under vintern begränsar ljustillgången växtplanktons tillväxt 
och halterna av fosfat i ytvattnet är då som högst under året. 

En annan del av totalfosforn utgörs av lösta organiska 
ämnen som innehåller fosfor. Oftast är denna fosfor rela-
tivt svårtillgänglig för både växter och bakterier. De lösta 
organiska ämnena kan därför till stor del betraktas som en 
bakgrundshalt av fosfor som inte påverkar vattenkvaliteten så 
mycket. 

Vid mätning av totalfosfor behandlas provet kemiskt vilket 
omvandlar all fosfor till en form som kan bestämmas ana-
lytiskt. 

Ekologisk status  
Totalfosfor 2012–2017

Mätvärden oorganisk fosfor 
DIP (µg/l), 2012 – 2017

STATUSBEDÖMNING OCH TRENDER

Mätvärden totalfosfor 
(µg/l), 2012 – 2017

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig

Y Eftersom klorofyllhalten kan vara låg vid kraftig uppvällning påverkar det statusbedömningen så den närmar sig god status. Samti-
digt blir dock fosforhalten hög, vilket gör att god status ändå kan bli svår att uppnå. Statusen för fosfor vägs nämligen in i den slutliga 
statusbedömningen och statusen kan bli som bäst måttlig om näringsnivån klassas som måttlig eller sämre. Naturliga fenomen kan på 
detta sätt skapa osäkerhet i den sammanvägda tillståndsbedömningens representativitet.
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SATELLITBILDER FRÅN 2017 visar tydliga blomningar av 
cyanobakterier ute till havs från början av juli. Blomning-
en ser ut att kulminera i slutet av juli och försvinner se-
dan ganska snabbt. Svealandskusten drabbades inte särskilt 
mycket, utan blomningarna höll sig mest ute till havs. Detta 
är typiskt. Den sydgående kustströmmen från Bottenhavet 
trycker oftast bort det mesta av cyanobakterierna från kus-
ten i Stockholms norra och mellersta skärgård. Längre sö-
derut gör kustnära uppvällning att cyanobakterierna även 
där ofta hålls borta från kusten. Den fosfor som blandas upp 
och förs utåt med ytvattenströmmar stimulerar också even-
tuellt den blomning som redan fi nns ute till havs.

Klorofyll används som ett mått på mängden mikrosko-
piska alger och cyanobakterier i vattnet. I juli var det höga 
klorofyllhalter i delar av den norra skärgården, särskilt 
kring norra Ljusterö, Yxlan och Blidö, samt i Svartlöga-, 
Kallskärs- och Kobbfjärden, nordost om Möja. Att vatt-
nen såpass långt in i skärgården som de innanför Yxlan och 
Ljusterö hade förhöjda klorofyllnivåer kan tyda på att den 
stora förekomsten växtplankton uppstår genom produktion 
i dessa fjärdar snarare än att det är cyanobakterier som dri-
vit in utifrån. 

I augusti var halterna normala längs stora delar av kus-
ten, med ett undantag. I Stockholms inre skärgård var det 
ovanligt hög klorofyllhalt. De klart högsta klorofyllhalterna 
i Svealands kustvatten förekommer normalt i de grunda fjär-
darna vid Östhammar och Nyköping. Därefter följer Karl-
holmsfjärden och sen Stockholms innerskärgård. Under 
2017 var klorofyllhalterna höga framförallt i innerskärgården 
kring Vaxholm, där även fosfor- och kvävenivåerna var höga. 

KLOROFYLL & BIOVOLYM
Mätvärden

Klorofyll (µg/l)
 juli 2017

STATUSBEDÖMNING OCH TRENDER

Mätvärden klorofyll 
2012–2017 (µg/l)

Ekologisk status
Klorofyll 2012–2017

Ekologisk status
hög
god
måttlig
otillfredsställande
dålig Y Under de två senaste åren har kloro-

fyllhalterna ovanligt nog varit lägre i 
stora delar av den södra skärgården än i 
områdena längre norrut.
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KVÄVE

DJUPVATTNEN SOM STRÖMMAR IN MOT KUSTEN i sam-
band med uppvällning har låg kvävehalt. Därför var det 
överlag ovanligt låga kvävehalter i ytvattnet längs Sörm-
landskusten. Normalt ser man en kvävegradient i Svea-
landskustens yttre vatten, med något lägre halter i norr och 
ökande halter söderut. I skärgårdarna är halterna vanligtvis 
höga i de innersta områdena på grund av tillförseln från 
sötvatten och reningsverk och minskar ju längre ut från 
kusten man kommer. Statusklassningen tar viss hänsyn till 
dessa skillnader, som delvis är naturliga. Detta görs dels 
genom att olika kustområden har olika referensvärden och 
dels genom att man utifrån salthalten kompenserar för det 
uppskattade naturliga tillskottet som kommer med tillrin-
nande sötvatten.  

Brist på kväve och överskott på fosfor kan stimulera till-
växt av kvävefi xerande cyanobakterier. De har den unika 
förmågan att omvandla de stora mängder kvävgas som fi nns 
löst i vattnet till biologiskt tillgängligt kväve. Kvävefi xering 
som får pågå ett tag kan ge upphov till tydligt ökad totalkvä-
vehalt i vattnet. Kvävet är då bundet dels i cyanobakterierna 
själva men det läcker också ut i vattnet där det stimulerar 
tillväxt av andra bakterier och växtplankton. Denna effekt 
skulle kunna bidra till de höga kvävenivåerna i Stockholms 
norra skärgård i juli. Andra möjliga kvävekällor är att det 
frigörs kväve från sedimenten under sommaren när orga-
niskt material bryts ner där, på samma sätt som en stor del 
av fosforn frigörs från sedimenten. Kväve och fosfor har 
sedan blandats upp i ytvattnet och blivit kvar i området till-
räckligt länge för att stimulera tillväxt växtplankton.

Mätvärden
Totalkväve (µg/l)

 juli 2017

W I Stockholms ytterskärgård är 
kvävehalterna numera så pass låga att 
statusen ligger nära gränsen mellan god 
och måttlig status. Klassningen varierar 
därför mellan gult och grönt på ett lite 
oförutsägbart sätt.

Ekologisk status  
Totalkväve 2012–2017

Mätvärden oorganiskt kväve 
DIN (µg/l), 2012–2017
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Medianvärden per havs-
område från förbundets 
mätningar. Färgskalan är 
styrd av medianvärdets 
mätosäkerhet. Det betyder 
att om färgerna skiljer 
sig finns det en analytiskt 
och statistiskt säkerställd 
skillnad. 
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