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Förord 
 
Vatten och avlopp är grundläggande för att ett modernt samhälle ska kunna 
fungera väl. Det är viktigt att vara framsynt när det gäller den framtida 
strukturen på samhällets basala försörjningssystem. Denna rapport är 
strategiskt viktig för länets kommuner där förutsättningarna och möjligheterna 
för dagens avloppslösningar att möta morgondagens krav på lång och 
medellång sikt analyseras 
 
VAS-rådets (Rådet för Vatten och Avloppssamverkan i Stockholms Län) 
verksamhet är glädjande och har fungerat väl som ett regionalt samarbetsorgan. 
De underlag som rådet via dess arbetande kommitté tar fram för att tillse att 
länet fortsatt har en hållbar VA-infrastruktur är betydelsefulla och de 
perspektiv som lyfts fram hade inte på samma sätt kunnat belysas av en enskild 
kommun eller organisation. 
 
Den inriktning på utredningen som valdes1 är klargörande och det framkomna 
resultatet är hoppingivande. Den visar bland annat att dagens huvudsakliga 
avloppsinfrastruktur (avloppsreningsverk, tillhörande ledningssystem och 
recipienter för det renade vattnet) klarar den förväntade framtida 
befolkningsutvecklingen med de krav som samhället ställer 
 
Rapporten och dess resultat är viktiga och intressanta. Den bör få en vid 
spridning bland VA-huvudmännens ledande befattningshavare och politiska 
ledning som ett underlag till strategiska framtidsdiskussioner. 
 
 
 
Berit Assarsson    Jan Valeskog 
Ordförande     vice ordförande 
KSLs Samhällsbyggnadsberedning  KSLs Samhällsbyggnadsberedning 
 
 
 
 

 
1 :  Den valda inriktningen på utredningen är att:översiktligt utreda vilka hinder som finns i AB-
län år 2030, för att med dagens system som utgångspunkt, utveckla länets regionala struktur 
för avloppsvattenrening, så att den blir tekniskt robust, miljömässigt hållbar, socialt 
accepterad, ekonomiskt effektiv och säker. 
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Sammanfattning 
Bakgrund 
VAS-rådet gav under våren 2005 i uppdrag till VAS-kommittén, att med 
målåret 2030, belysa utvecklingen av den regionala avloppsreningen i länet.  
 
Denna sammanfattning av utredningsarbetet bygger på fyra fristående del-
rapporter, vilka samtliga återfinns som bilagor. Det bör poängteras att slutsatser 
eller resultat i de enskilda bilagorna återspeglar respektive författares bedöm-
ningar. Med alla delrapporterna färdigställda ges möjlighet att överblicka 
helheten, varför vissa enskilda slutsatser kan ha givits större vikt än andra. 
 

Syfte med utredningen  
Arbetsgruppen tolkade utredningsdirektivets syfte enligt följande:  
 
Arbetsgruppen skall översiktligt utreda vilka hinder som finns i AB-län år 
2030, för att med dagens system som utgångspunkt, utveckla länets regionala 
struktur för avloppsvattenrening, så att den blir tekniskt robust, miljömässigt 
hållbar, socialt accepterad, ekonomiskt effektiv och säker. 
 

Arbetsgruppens samlade slutsatser 
Nedanstående slutsatser har formulerats mot bakgrund av de grundförutsätt-
ningar och avgränsningar under egen rubrik i denna sammanfattning. 
 
Slutsatser 

• Arbetsgruppen har inte funnit att några hinder föreligger för att fortsätta 
använda och utveckla AB-läns befintliga regionala struktur för 
avloppsvattenrening.  

• Konsekvenserna av den ökade befolkningen i länet är möjliga att 
hantera inom ramen för en avloppsvattenrening som år 2030 är tekniskt 
robust, miljömässigt hållbar, socialt accepterad, ekonomiskt effektiv 
och säker. För tydlighetens skull vill arbetsgruppen påpeka att detta 
förutsätter investeringar men att dessa är av en helt annan 
storleksordning än de som erfordras för att bygga upp en ny struktur. 

 
Områden som är av stor betydelse för utvecklingen av miljösituationen i 
länet 
 

• Återföring av näringsämnen från stad till land i AB-län 
Utredningen har utgått från att slammet från regionen, år 2030, är så pass 
rent och har ett sådant förtroende hos jordbruket och andra användare av 
näringsämnen i slam, att en återföring av allt slam till produktiv mark är 
möjlig. Således har inga alternativ studerats gällande slamförbränning eller 
teknik för utsortering av fosfor ur slam. Stor betydelse för hur slammet. 
kommer att användas är graden av måluppfyllelse av det nationella 
miljömålet ”Giftfri Miljö”. Denna fråga är av stor betydelse för hur 
reningsverken utvecklas till år 2030. Slamfrågan år 2030 bör belysas 
närmare i separat utredning.  
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• Ekerö avloppsreningsverk Ekebyhov och råvattentäkten Mälaren 
Ekerö kommuns fortsatta drift av Ekebyhovsverket bör studeras närmare 
ur regional synpunkt med hänsyn till utsläppspunkten, eftersom Mälaren 
utgör StorStockholms viktigaste råvattentäkt. 

 
• Föroreningsbelastning av bräddningar år 2030 
Bräddning av avloppsvatten från ledningsnät och reninsgverk ska alltid 
minimeras. Bräddning till en recipient har stor betydelse för såväl 
hygieniska risker som för recipientbelastningen. Betydelsen av 
bräddningar ökar när reningsgraderna i reningsverken ökar. Denna fråga 
bör, tillsammans med prognostiserade klimat- och nederbördsförändringar 
för år 2030, belysas närmare i separat utredning. 

 
• Enskilda avlopp och fosforbelastningen i AB-län 
Arbetsgruppen vill, även om enskilda avlopp ligger utanför VA-
huvudmännens ansvar, peka på följande: 
 
Länets enskilda avlopp står för en betydande del av påverkan på 
recipienterna. Enskilda avlopp, som utgör avloppslösningen för ca 5 % av 
befolkningen, står för mer än 50 % av fosforbelastningen från den samlade 
avloppshanteringen i länet. De enskilda avloppen utgör därmed en stor 
regional belastningskälla. Lokalt kan ett antal enskilda avlopp dessutom ha 
helt avgörande betydelse för lokala vattendrags kvalitet. Förbättrad rening 
av enskilda avlopp är nödvändigt för att minska fosforbelastningen från 
länet.   

 

Grundförutsättningar, avgränsningar samt definitioner 
För att ge arbetet en rimlig omfattning valde arbetsgruppen följande 
grundförutsättningar samt avgränsningar: 

 
- Fokus ligger på att undersöka om det finns stora hinder som omöjliggör 

fortsatt användning och expansion av dagens regionala VA-system, med 
detta avses transport, rening och avledning av avloppsvatten inom de 
nuvarande regionala strukturerna. Vi har i denna utredning inte tagit 
ställning till om en teknisk förädling av slammet är nödvändig eller 
lokaliseringen av en sådan slamförädling. Denna fråga är av stor 
betydelse och komplex. Slamfrågan bör belysas närmare i separat 
utredning. 

 
- Fokus ligger på befintlig teknisk infrastruktur, dock undersöks några 

alternativ av utbyggnad av urinsorterande system i länet. 
 
- RUFS framtidsbild för år 2030, scenario hög, är plattformen för studien 

om befolkningsutveckling. 
 
- Utredningen bortser från dagens och morgondagens organisatoriska 

strukturer. 
 
- De lagförändringar och andra starka styrmedel som kan förutses ska 

beaktas i utredningen. 
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- Utredningen har utgått från att slammet från regionen, år 2030, är så pass 

rent och har ett sådant förtroende hos jordbruket och andra användare av 
närings-ämnen i slam, att en återföring av allt slam till produktiv mark är 
möjlig. Således har inga alternativ studerats gällande slamförbränning 
eller teknik för utsortering av fosfor ur slam. Denna fråga är av stor 
betydelse och komplex. Slamfrågan bör belysas närmare i separat 
utredning. 

 
- År 2030 finns det inga avloppsvattenutsläpp från AB-län från 

kommunala reningsverk till Mälaren. 
 
- Utredningen har ej studerat möjligheter, hinder eller konsekvenser av att 

ta in mer organiskt avfall för rötning och ytterligare produktion av biogas 
till länets reningsverk. Denna fråga bör belysas närmare i separat 
utredning. 

  
- Dagvatten, Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) gäller generellt 

för all nybyggnation 
 
- Bräddning ska alltid minimeras. Bräddning har stor betydelse för 

recipientbelastningen och betydelsen ökar om reningsgraderna i 
reningsverken ökar. Denna fråga bör tillsammans med prognostiserade 
klimatförändringar belysas närmare i separat utredning. 

 
- Utredningen undersöker ej möjligheterna att förse framtida 

utbyggnadsområden med dricksvatten. 
 

I delrapporterna har följande definitioner använts: 
- Regionala reningsverk: De fyra regionala avloppsverken: Käppala, 

Himmerfjärden, Bromma och Henriksdal.  
- Kommunala reningsverk (i några delrapporter har dessutom uttrycket 

Kommunala lokala reningsverk använts) – övriga reningsverk i AB-län 
som ägs av kommunal huvudman 

 
Utredningens struktur 
Med ovanstående syfte, grundförutsättningar och avgränsningar, delade 
arbetsgruppen in arbetet i fyra delar som resulterade i de fyra delrapporterna 
nedan: 

• Delrapport 1 ”Överväganden för att kunna vidmakthålla goda 
recipientförhållanden i AB-län år 2030”. Syftet är att undersöka om det 
finns det några hinder för fortsatt användning av dagens recipienter för 
de regionala reningsverken, Käppala, Henriksdal, Bromma eller 
HImmerfjärden. 

 
• Delrapport 2 ”Befolkningsutveckling i Stockholms län till år 2030”. 

Syftet är att för varje kommun i länet redovisa antalet invånare som år 
2030 förväntas vara anslutna till:  

- de fyra stora regionala avloppsverken 
- de kommunala avloppsverken  
- samfällighetslösningar/enskilda avlopp 
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• Delrapport 3: ”Översiktlig kapacitetsutredning av regionens 

reningsverk”. Syftet är att undersöka om det finns några hinder för att 
bygga ut de större befintliga reningsverken till en kapacitet som klarar 
behoven år 2030 

 
• Delrapport 4, ”Systemanalys för avloppshantering i Stockholms län år 

2030 - ett förprojekt”. Syftet är att översiktligt jämföra några valda 
scenarier för avloppslösningar i AB-län år 2030, samt att lyfta fram 
områden för fortsatta studier 

 

Sammanfattning av delrapporterna 
 
Delrapport 1 ”Överväganden för att kunna vidmakthålla goda 
recipientförhållanden i AB-län år 2030”. 
Syftet med delrapport 1 är att undersöka om det finns det några hinder för 
fortsatt användning av dagens recipienter för de regionala reningsverken, 
Käppala, Henriksdal, Bromma eller Himmerfjärden. 
 
Inga väsentliga hinder kan ur strikt recipientsynpunkt bedömas föreligga, för 
fortsatt utnyttjande av de fyra stora reningsverken i Stockholmsregionen med 
bibehållna utsläppspunkter de kommande 25 åren fram till år 2030. 
 
Med förutsättningen att utsläppta mängder av BOD, fosfor samt kväve ökar 
med 30% jämfört med aktuella förhållanden år 2005, ställdes frågan om det ur 
recipientsynpunkt, finns några hinder för fortsatt utnyttjande av de fyra stora 
reningsverken i Stockholmsregionen (dvs Käppala, Henriksdal, Bromma och 
Himmerfjärdsverket). Om denna fråga besvarades jakande skulle delprojektet 
om recipientkapacitet dessutom redovisa var avloppsvattnet i sådana fall borde 
släppas ut. Skall avloppsvattnet då ledas till Stockholms mellanskärgård eller 
avledas till Himmerfjärden? 
 
Utredningen framhåller att Stockholms inre skärgård utgör en utmärkt recipient 
med goda förhållanden för övervakning av påverkan. Att släppa ut renat 
processvatten i en närmiljö där konsekvenserna kan övervakas måste ses som 
ett ansvarstagande, i motsats till att uppnå lokala miljöfördelar på bekostnad av 
fjärrpåverkan på mer perifert belägna fjärdar. Med bibehållna utsläppspunkter 
och med en förväntad geografiskt jämnt fördelad ökning av befolknings-
underlaget och därmed en sammanhängande ökad belastning på reningsverken 
med 30%, kan ytterligare åtgärder i reningsverken bli aktuella för att uppnå 
god status enligt EU:s ramdirektiv för vatten, vars klassningar ännu inte är 
klara. Ytterligare överledning till Himmerfjärden förefaller inte som ett 
attraktivt alternativ, då den stora sötvattentappningen från Mälaren till 
Stockholms skärgård gör att denna recipient bättre bör tåla den förväntade 
belastningsökningen. Om pågående forskning kan visa på att kvävebelast-
ningen generellt kan öka i Himmerfjärden för att på så vis begränsa före-
komsten av kvävefixerande cyanobakterier, kan en ökad överledning till 
Himmerfjärden vara godtagbar. 
 
Delrapport 2”Befolkningsutveckling i Stockholms län till år 2030”. 
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Syftet med delrapport 2 är att för varje kommun i länet redovisa antalet 
invånare som år 2030 förväntas vara anslutna till:  

- de fyra stora regionala avloppsverken,  
- de kommunala avloppsverken  
- samfällighetslösningar/enskilda avlopp 

 
Ungefär 95 % av länets befolkning (1,78 miljoner av totalt 1.87 miljoner 
invånare) var ansluten till verksamhetsområden 2004-12-31. Avloppsvatten 
från 1,63 miljoner invånare avleds till de fyra regionala avloppsverken 
Käppala, Himmerfjärden, Bromma och Henriksdal. Ungefär 150 000 personer 
är anslutna till kommunala avloppsverk. Av länets invånare, räknat som 
permanent boende, hade ca 5 % (97 000 personer) samfällighetslösningar eller 
enskilda avlopp.  
 
Genomförda telefonintervjuer av samtliga länets VA-huvudmän, visar att 
antalet personer anslutna till de fyra stora regionala avloppsverken förväntas 
öka till 2,13 miljoner personer år 2030, att jämföra med en anslutning på 1,63 
miljoner personer år 2004. Den största ökningen har Käppalaverket som 
förväntas öka sin anslutning med i storleksordningen 220 000 personer 
inklusive anslutning av Värmdö med 55 000 personer.  
 
Anslutningen till de kommunala avloppsverken förväntas öka från knappt 
150 000 personer till drygt 210 000 personer år 2030. Här ingår framförallt 
större kommunala avloppsverk i kommunerna Norrtälje, Nynäshamn, Haninge 
och Ekerö samt Roslagsvattens avloppsverk. Således planerar Ekerö kommun 
för fortsatt drift av Ekebyhovsverket, vilket bör studeras närmare ur regional 
synpunkt med hänsyn till utsläppspunkten eftersom Mälaren utgör 
StorStockholms viktigaste råvattentäkt. 
 
Den största ökningen av kommunal avloppsanslutning fram till år 2030 
beräknas ske i Stockholms stad med 140 000 personer och i Värmdö kommun 
med 40 000 personer. I 15 av länets kommuner varierar ökningen av den 
kommunala avloppsanslutningen med mellan 15 000-27 000 personer.  
 
Sammanlagt förväntas de fyra regionala avloppsverken svara för ca 88 % av 
länets avloppsrening år 2030 och de kommunala avloppsverken för ca 9 %.  
 
Även om anslutningen till verksamhetsområden bedöms bli betydande år 2030 
förväntas fortfarande drygt 3 % av länets befolkning (ca 80 000 personer) 
komma att ha samfällighetslösningar/enskilda avlopp. Dessa lösningar 
förväntas enligt telefonintervjuerna utgöra en avsevärd andel av avlopps-
hanteringen i framförallt kommunerna Norrtälje, 45 % av befolkningen, och i 
Nykvarn, 40 % av befolkningen. Till detta kommer ytterligare drygt 40 000 
personer med samfällighetslösningar/enskilda avlopp fördelat på 19 
kommuner. Förbättrad rening av enskilda avlopp kommer att vara helt 
avgörande för att kunna minska fosforbelastningen från länet.   
 
Delrapport 3”Översiktlig kapacitetsutredning av regionens reningsverk” 
Syftet med delrapport 3 är att undersöka om det finns några hinder för att 
bygga ut de större befintliga reningsverken till en kapacitet som klarar behoven 
år 2030. 
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Några fysiska eller planmässiga hinder för att bygga ut befintliga reningsverk 
efter den ökande befolkningen i regionen föreligger inte. RUFS Scenario hög 
har använts som underlag för befolkningsutvecklingen. I denna studie har en 
jämförelse med en 30 %-ig ökning i förhållande till tillståndsgiven/dimen-
sionerande belastning gjorts. Utbyggnader/investeringar av varierande 
omfattning kommer dock att krävas.  
 
En viktig fråga för det framtida avloppsreningsbehovet i Stockholms län är om 
det finns några kapacitetshinder i befintliga reningsverk. Denna utredning rör 
de regionala reningsverken och de större kommunala. Mindre kommunala 
reningsverk och enskilda avlopp/samfällighetslösningar tas inte upp. Däremot 
har möjligheten att utöka anslutningsgraden till de regionala och större renings-
verken bedömts. I denna utredning finns inte heller medtaget eventuella omför-
delningar av anslutningsområdena till de olika reningsverken och inte heller 
ekonomiska eller miljömässiga överväganden. 
 
Med hinder menas här om det finns fysiska eller planmässiga hinder som 
omöjliggör en framtida expansion på grund av en ökande belastning. Utred-
ningen har genomförts genom att en tabell skickats till berörda instanser för 
komplettering av uppgifter om det enskilda reningsverket. Svar från samtliga 
berörda reningsverk har erhållits. 
 
Delrapport 4 
Syftet med delrapport 4 är att översiktligt jämföra några valda scenarier för 
avloppslösningar i AB-län år 2030, samt att lyfta fram områden för fortsatta 
studier: ”Systemanalys för avloppshantering i Stockholms län år 2030- ett 
förprojekt”. 
 
Fyra systemalternativ studerades:  

1. Konventionell teknik 2030; 
2. ”Ultrarent” 2030: med införande av ”ultraren behandling” och 

ozonisering i de fyra stora verken (Käppala, Himmerfjärden, Bromma, 
Henriksdal)  

3a. Konventionell teknik med urinsortering 2030 (urinsortering i 50 % av 
nybyggda bostäder och 10 % av befintliga); samt  

3b. Ultrarent med urinsortering 2030 (urinsortering i 50 % av 
nybyggnation och 10 % av befintlig bebyggelse)Följande slutsatser 

kunde dras:  
• Konventionell reningsteknik bedöms inte helt uppfylla förväntade 

miljökrav för år 2030 
• ”Ultraren” behandling i de fyra stora verken klarar de förväntade kraven 

2030, men det sammanlagda betyget dras ned av de lokala verken, det 
faktum att mer föroreningar hamnar i slammet samt av den höga 
elanvändningen. 

• Urinsortering medför ingen påtaglig fördel (men alla systemegenskaperna 
värderades ej). 

• Elanvändningen för ultraren behandling bedöms vara fyra gånger högre än 
för konventionell rening. 

• Merkostnaden för ultraren behandling bedöms vara ca 40 % högre än 
konventionell rening 

• Urinsortering beräknas också innebära merkostnader i förhållande till 
konventionell rening. Dessa kostnader har dock ej kvantifierats.  
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En känslighetsanalys gjordes på så sätt att de valda kriterierna grupperades 
enligt de tre nationella miljömålen; Ingen övergödning, Giftfri miljö samt God 
bebyggd miljö (resurshushållning). Förändringarna i resultaten var marginella. 
 
I denna förstudie begränsades de utvalda kriterierna till följande: fosfor, kväve, 
kadmium och läkemedelsrester till vattenrecipienter, kadmium och läkemedels-
rester till mark, återvinningsbar fosfor samt elanvändning. Utöver miljöaspek-
terna studerades översiktligt kostnader, badbarhet i recipienter samt teknisk 
robusthet.  
 
I en eventuell fortsättning med ett huvudprojekt föreslås att systemanalysen 
breddas till att gälla ett mer brett miljöperspektiv som omfattar mer än VA-
huvudmännens traditionella ansvarsområde, inkluderande länets enskilda 
avlopp, dagvatten och bräddvatten. Förslag till principiella åtgärder bör tas 
fram. Vidare bör systemalternativen med urinsortering studeras mer ingående, 
och kompletteras med en motsvarande studie av svartvattenseparering. Ett 
alternativ med utökad produktion av biogas, eventuellt i kombination med 
köksavfallskvarnar bör studeras. 
 

Projektorganisation 
Projektet har finansierats av kommunerna i Stockholms län vad gäller externa 
kostnader samt av i arbetsgruppen deltagande organisationer vad gäller 
arbetstid. För studien om befolkningsutveckling inom olika VA-områden har 
erhållits ett projektstöd på 30 kkr från Regionplane- och trafikkontoret, 
Stockholms Landsting. 
 
Arbetsgruppen: 
Arbetsgruppen förteträder huvudmännen för avloppsverksamheten i AB-län 
 
Tomas Adolphson, Roslagsvatten  
Lars Gunnarsson, SYVAB (Himmerfjärdsverket) 
Torsten Palmgren, Käppalaförbundet 
Anders Finnson, Stockholm Vatten, sammankallande 
 
Delrapport 1, Christer Lännergren, Stockholm Vatten 
Delrapport 4, Daniel Hellström, Stockholm Vatten 
 
Konsulter: 
- ”Överväganden för att kunna vidmakthålla goda recipientförhållanden i AB-
län år 2030”, Anders Engqvist och Jakob Walve, Stockholms Universitet. 
 
- ”Befolkningsutveckling i Stockholms län till år 2030”, Birgitta Olofsson, 
Tyréns 
 
- ”Systemanalys för avloppshantering i Stockholms län år 2030 - ett 
förprojekt”, Erik Kärrman, Ecoloop och  Per-Arne Malmqvist, CIT Urban 
Water Management.
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Delrapport 1: 
Överväganden för att kunna vidmakthålla goda 
recipientförhållanden i AB-län år 2030 
av Anders Engqvist Systemekologiska inst, Stockholms universitet, 
Christer Lännergren Stockholm Vatten AB och Jakob Walve 
Systemekologiska inst, Stockholms universitet 

 
 
Sammanfattning 
Stockholms inre skärgård utgör en utmärkt recipient med goda förhållanden för 
övervakning av påverkan. Att släppa ut renat processvatten i en närmiljö där 
konsekvenserna kan övervakas måste ses som ansvarstagande, i motsats till att 
uppnå lokala miljöfördelar på bekostnad av fjärrpåverkan på mer perifert 
belägna fjärdar och i slutändan hela Östersjön. Med bibehållna utsläppspunkter 
och med en förväntad geografiskt likartad ökning av befolkningsunderlaget och 
därmed en sammanhörande ökad belastning på reningsverken med 30%, kan 
ytterligare åtgärder i reningsverken bli aktuella för att uppnå god status enligt 
EU:s Vattendirektiv, vars klassningar ännu inte är klara och vars formuleringar 
ger utrymme för tolkningar. Att förlägga utsläppen till mer perifert belägna 
recipientbassänger kan förväntas försämra deras lokala förhållanden och 
även i så fall kräva åtgärder. Om någon region skulle tillväxa oproportionellt 
mycket jämfört med nuvarande befolkningsfördelning måste dock mer 
närbelägna recipienter till denna region kunna övervägas. Ytterligare 
överledning av avloppsvatten till Himmerfjärden förefaller inte som ett 
attraktivt alternativ, då den vattendomsreglerade större sötvattenstappningen 
till Stockholms skärgård (och därmed följande högre vattenomsättning) gör att 
denna recipient bör tåla den förväntade belastningsökningen bättre. Om 
pågående forskning skulle visa på att kvävebelastningen generellt kan öka i 
Himmerfjärden för att begränsa förekomsten av kvävefixerande cyanobakterier 
kan en ökad överledning till Himmerfjärden vara godtagbar. Inga väsentliga 
hinder kan dock bedömmas föreligga ur strikt recipientsynpunkt för 
fortsatt utnyttjande av de fyra stora reningsverken i Stockholmsregionen 
med bibehållna utsläppspunkter de kommande 25 åren. 
 
1. Uppdraget 
Med förutsättningen att utsläppta mängder av BOD, fosfor samt kväve ökar 
med 30 % jämfört med aktuella förhållanden år 2005 inställer sig frågan om 
det finns några hinder för fortsatt utnyttjande av de fyra stora reningsverken i 
Stockholmsregionen (d.v.s Käppala, Bromma, Henriksdal och Himmerfjärds-
verket) ur recipientsynpunkt? Om denna fråga besvaras jakande, var bör i så 
fall det renade avloppsvattnet släppas ut? Skall avloppsvatten ledas ut till 
Stockholms mellanskärgård (t.ex. Trälhavet alt. Saxarfjärdarna) eller avledas 
till Himmerfjärden? 
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2. Inledande synpunkter 
På de 25 år som återstår till 2030 förutsätts en 30 % ökning av närsalts-
belastningen. Tillgängliga prognoser av befolkningsutvecklingen (RUFS, 2002, 
sid. 25) ger en tillväxt i intervallet 22 % (bas) till 33 % (hög) mellan åren 2000 
och 2030. Under antagande om exponentiell tillväxt motsvarar därför den 
antagna belastningsökningen nära, men inte fullt ut, den högsta 
befolkningstillväxtsprognosen i regionen. 
 
Sweclim (2002) prognosticerar att klimatet i Sverige under perioden 2071-
2100 blir genomsnittligt c:a 4 ° C varmare jämfört med kontrollsimuleringar 
för perioden 1961-90 och med en c:a 15 % ökad nedersbördsmängd som 
företrädesvis väntas inträffa under vintertid. Under sommartid förväntas 
mindre regnmängder relativt aktuella förhållanden. Under förutsättning att 
förändringstakten blir jämnt fördelad över hela detta 110 år långa jämförelse-
intervall, kommer de 25 år som återstår fram till 2030 att motvara c:a 23 % 
(=25/110) av hela intervallet, varför denna proportion av de angivna totala 
förändringarna kan förväntas bli realiserade under de kommande 25 åren. Med 
dessa prognoser som utgångspunkt kommer denna period innebära en 
medeltemperaturförhöjning med c:a 1 ° C och 4 % förhöjda nederbördsmäng-
der. Detta gäller dock Sverige som helhet. De lokala framtida förändringarna i 
Mälardalsregionen kan givetvis avvika från detta mönster och prognosen skall 
också ses i förhållande till att nuvarande mellanårsvariationer är avsevärt 
större. 
 
3. Ramdirektivet för vatten 
Fosforhalterna i det renade avloppsvattnet för såväl Stockholms- som 
Himmerfjärdsrecipenterna understiger med bred marginal Vattendirektivets 
(EG:s Ramdirektiv för Vatten) krav för känsliga recipienter, medan 
kvävehalten tangerar gränsvärdet 10 mg/l. Enligt vattendirektivet ska samtidigt 
den ekologiska statusen hos alla vattenförekomster klassas enligt en femgradig 
skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig status. De krav som av 
EU ställs på ytvattenförekomster i direktivets artikel 4, Miljömål, innebär i 
korthet att (4.1.a.i) försämringar ska förebyggas om det inte finns mycket 
starka samhälleliga skäl för motsatsen; (4.1.a.ii) att en god status ska uppnås 
senast år 2015; och att (4.1.a.iv) utsläppen av prioriterade ämnen gradvis ska 
minskas. Vattendirektivet ger möjlighet till att tidsfristen för att uppnå god 
status förlängs (artikel 4.4) om naturliga förhållanden omöjliggör en tillräckligt 
snabb förbättring av statusen, eller p.g.a. att det skulle bli oproportionerligt 
kostsamt eller finnas tekniska begränsningar. Mindre stränga miljömål (artikel 
4.5) är godtagbara för särskilda vattenförekomster om det skulle bli 
oproportionerligt dyrt att uppnå strängare mål. Ett villkor för detta dock är att 
ingen fortsatt försämring sker. Undantagsparagrafen 4.7 gör det möjligt att 
tillåta en försämring från hög till god status om detta är en följd av ”hållbara 
mänskliga utvecklingsverksamheter” och att alla genomförbara åtgärder vidtas 
för att mildra de negativa konsekvenserna. Undantagsparagrafen 4.6 medger en 
tillfällig försämring av statusen på grund av oförutsedda exceptionella naturliga 
skäl, t ex svår torka eller extrem översvämning. 
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Stockholms innerskärgård och Hallsfjärden vid Södertälje klassificeras som 
vatten i övergångszon (några av få i Sverige) medan övriga delar av skärgården 
räknas som kustvatten. Miljökvalitetsnormer har ännu inte fastställts för 
någondera vattenförekomst – Naturvårdsverket lär skicka ut ett förslag på 
remiss i början av år 2006. Det är därför ovisst om den ekologiska statusen i 
skärgården beträffande fysikalisk/kemiska parametrar av traditionellt slag, 
kommer att bedömas som redan god utifrån nationella kriterier. 
 
I Vattendirektivet betraktas fysikalisk/kemiska parametrar bara som 
stödparametrar och bedömningen av tillstånd vilar väsentligen på biologiska 
parametrar, som har haft en svagare ställning i Sverige och kan vara svåra att 
använda för tillståndsbedömningar. I Stockholms skärgård utförs regelbundna 
undersökningar av bottenfauna och planktonalger. Bottenfaunan indikerar 
relativt goda förhållanden vid flertalet provpunkter (undantag främst Stora 
Värtan), medan det är svårt att dra några slutsatser av planktonunder-
sökningarna. Uppgifter saknas om zooplankton och fastsittande alger, som 
enligt Vattendirektivet ska ingå i bedömningsunderlaget både för vatten i 
övergångszon och kustvatten. Den preliminära klassningen av 
växtplanktondata som gjorts utifrån Svealands Kustvattenvårdsförbunds 
kartering 2001 (Susanna Hajdu och Ulf Larsson) visade att de inre delarna av 
Himmerfjärden och Stockholmsrecipienten inte uppnådde god status. 
 
Fisk ska enligt Vattendirektivet ingå som en biologisk parameter i vatten i  
övergångszoner, däremot inte i kustvatten. De enda undersökningar av fisk som 
gjorts i Stockholms innerskärgård har utförts inom ramen för BEEP 1 -
projektet, som syftar till att belysa effekter av miljögifter. Slutrapport finns 
ännu inte framtagen men resultaten tyder på en kraftig inverkan av skadliga 
ämnen i främst de innersta delarna av innerskärgården. 
 
En anledning till att den ekologiska statusen i Stockholms skärgård troligen ej 
skulle bedömas som god är att förhållandena i öppna Östersjön ej kan anses 
vara goda då det är långt kvar till de förhållanden som rådde under 1940-talet 
och som man har haft som mål. Det är därför tveksamt om förhållandena i 
skärgården samtidigt skulle kunna klassas som goda. Om samma yttre 
kustvatten klassificeras olika beroende på om det anses tillhöra Östersjön eller 
yttre kustzonen är detta en indikation om att klassificeringsunderlaget kan 
behövas ses över. En sådan inkongruens behöver alltså inte innebära att 
otillräckliga åtgärder i reningsverken vidtagits. Kanske måste man vänta in 
resultat av åtgärder som vidtas i andra delar av Östersjöregionen och som 
förbättrar statusen på Östersjön som helhet. Vattendirektivet ger möjlighet till 
att tidsfristen förlängs för att uppnå god status om naturliga förhållanden 
omöjliggör en tillräckligt snabb förbättring. 
 
Åtgärder skulle också kunna behövas inom andra områden (jordbruk, 
luftnedfall etc) som direkt påverkar Stockholms skärgård. Åtgärder i 
reningsverken kan dock vara lättare att genomföra, och ge snabbare resultat, än 
åtgärder för att minska den diffusa belastningen. Om åtgärderna i renings-
verken inte är tekniskt mycket svårgenomförbara eller mycket kostsamma kan 
eventuellt sådana krav bli aktuella. 
 
Sammanfattningsvis är det inte klart om den ekologiska statusen i Stockholms 
skärgård kommer att bedömas som god, måttlig, eller otillfredsställande. Att 
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den skulle klassas som hög eller dålig status är mindre troligt. Om den bedöms 
som måttlig kan ytterligare krav på åtgärder i reningsverken bli aktuella. 
Vattendirektivet ger mycket begränsade möjligheter till att försämra 
ett områdes ekologiska status, och då endast från hög till god status. Att 
försämra ett områdes status från god till måttlig förefaller ej kunna godtas. 
 
4. Recipientförhållanden fram till dagsläget 
Stockholmsrecipienten 
Belastningssituationen för Stockholms inre skärgård har stadigvarande 
förbättrats under de senaste fem åren. Genom införandet av kväverening i 
mitten av 1990-talet, som också medförde en reduktion av fosforutsläppen, 
minskade utsläppen av fosfor och kväve från Käppala och Stockholm Vattens 
reningsverk med ca 50 resp. 60 % beräknat som genomsnitt för perioderna 
1991-95 resp. 2000-2004 (Fig. 1). De förändringar som registrerats p.g.a. 
denna belastningsminskning har främst varit ökade syrehalter i de inre delarna 
av innerskärgården på djupet för avloppsvattenströmmen samt minskade 
kvävehalter i ytvattnet. Även fosforhalterna har minskat, men minskningen har 
varit jämförelsevis liten. Syrehalterna i bottenvattnet har ökat, men detta 
bör snarare tillskrivas ändrade flödesförhållanden än minskad belastning. Ökat 
utflöde från Mälaren ger ökad belastning samtidigt som ökad estuarin 
cirkulation tillför mer syrerikt vatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Biological Effects 
of Environmental Pollution in Marine Coastal Ecosystems 

Figur 1 Utsläppta 
mängder (ton/år) till 
innerskärgården av 
fosfor och kväve 
från Käppala och 
Stockholm Vattens 
reningsverk 1976-
2004. 
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Figur 2 Lägsta 
uppmätta syrehalt på 
8-20 m djup 1982-
2004. 

 
 
 
 
 
Ökningen av syrehalterna i avloppsvattenströmmen (Fig. 2) har varit mycket 
tydlig i avsnittet Slussen-Koviksudde, dvs i den del av innerskärgården där 
avloppsvattenströmmen är väl utvecklad, medan någon förändring har inte 
observerats vid lokalerna längre ut. De ökade halterna har sannolikt orsakats av 
lägre halter syreförbrukande ämnen i det renade avloppsvattnet, framförallt 
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organiskt bundet kväve och ammoniumkväve. Klorofyllhalterna har blivit 
lägre, siktdjupet har visat en motsvarande ökning. 
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Figur 3 Syre- och 
svavelvätehalter 
på 50 m djup i 
Halvkakssundet 
1968-2004.

 
 
 
 
 
 
Syreförhållandena i bottenvattnet har generellt förbättrats efter år 2000, med 
syrehalter i t.ex. Halvkakssundet som i november-december, mot slutet av 
stagnationsperioden, inte understigit 3 mg/l mot tidigare ofta under 1 mg/l och 
enstaka år bildning av svavelväte (Fig. 3). Äldre data tyder dock på att 
tillförseln av näringsämnen och syreförbrukande ämnen spelar liten roll för 
bottenvattnets syreinnehåll – någon uppenbar skillnad i syreminsknings-
hastighet och lägsta syrehalt kan inte påvisas mellan åren 1968-72 och 1993-97 
trots den mycket stora minskningen av belastningen efter 1972. Ett visst 
samband kan däremot påvisas mellan bottenvattnets syreinnehåll och storleken 
på närmast föregående års utflöde ur Mälaren. 
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Figur 4  Koncentrationer av (A) Totalkväve och (B)  Totalfosfor i ytvattnet (0-4 m) 

vid Slussen – Solöfjärden i fyraårsperioder 1984-2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förändringen av kvävehalterna i ytvattnet har varit relativt stor efter 1995 – 
medianvärdet minskade från 1988-91 till 2000-2003 med nära 40 % i avsnittet 
Halvkakssundet- Koviksudde (Fig. 4A). Minskningen av fosforhalterna i 
samma period var bara ungefär hälften så stor (Fig. 4B). Skillnaden mellan 
fosfor och kväve beror på att reningsverken bidrar med en betydligt 
större andel av kvävet till innerskärgården än av fosforn; åren 2002-2004 under 
perioden juni-oktober i genomsnitt 34 mot 7 %. Reduktionen av fosfor- och 
kväveutsläppen, som varit av samma storleksordning, har därför i recipienten 
gett den största effekten på kvävehalterna. De oorganiska fraktionerna har visat 
en liknande skillnad, med en större minskning av 
nitrit+nitratkväve än av fosfatfosfor; ammoniumhalterna har minskat mycket 
kraftigt. 
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Motsvarande uppmätta förändringar för klorofyll och siktdjup har hänskjutits 
till Bilaga 1. 
 
Himmerfjärdsrecipienten 
Kväveutsläppen från Himmerfjärdsverket har minskat kraftigt sedan införandet 
av de fluidiserade bäddarna i slutet av 90-talet, Fig. 5. Fosforutsläppen har 
däremot ökat med ca 50 %, men utgör ändå en förhållandevis liten del av den 
totala fosfortillförseln till området (Larsson mfl 2004). Fosforreningen kommer 
att förbättras när den nya filteranläggningen som håller på att färdigställas tas i 
bruk. Den minskade kvävebelastningen har resulterat i minskningar av kväve-, 
klorofyll- (Fig. 6) och växtplanktonkoncentrationerna i Himmerfjärden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 Utsläppen 1974 t.o.m 2003 från 
Himmerfjärdsverket. 

Figur 6  Årsmedelhalten klorofyll i  
Himmerfjärden (H4) och på  
referensstationen utanför Askö 

 
Låga kvävekoncentrationer i recipienten gynnar kvävefixerande cyanobakterier 
och för att minimera risken för blomningar i närområdet måste kväveredu-
ceringen i reningsverket balanseras mot fosforkoncentrationen i recipienten. 
Fosforkoncentrationen styrs främst av vattenutbyte med öppna Östersjön och 
läckage från sedimenten. Sedan kvävereningen infördes har mängden 
kvävefixerande cyanobakterier ökat (Fig. 7). De beräknas dock inte tillföra alls 
lika mycket kväve som tas bort i reningsverket. Det är önskvärt att finna en 
balanspunkt där kvävereduktionen i reningsverken anpassas så att den totala 
tillförda mängden kväve (från reningsverk och fixerat kväve) minimeras. I 
Himmerfjärden pågår sådana fullskaleexperiment, med ökade kväveutsläpp 
2001, 2002 och 2005. En nackdel med att flytta ut utsläppspunkterna är 
att man ej har möjlighet att öka utsläppen av kväve inne i recipienten för att 
förhindra tillväxt av giftiga kvävefixerande cyanobakterier (Nodularia) om 
dessa skulle visa sig öka i mängd. I Himmerfjärden har dessa hittills ej varit ett 
problem då ökningen har skett av ogiftig art). Risken kan dock anses ha ökat 
för att man ska få in mer av den giftiga arten Nodularia. En tänkbar förändring 
för att begränsa förekomsten av kvävefixerare och minska risken för giftalger  
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kan vara att förlägga utsläppspunkten så att kvävet kommer upp i det 
produktiva ytskiktet under sommaren (Larsson mfl 2004, ”Himmerfjärden 
2003”). 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 Medelmängd (juni-sept) av 
den kvävefixerande cyanobakterien 
Aphanizomenon i Himmerfjärden 
(H4). 

 
 
 
 
 
 
 
5. Framtida recipientförhållanden - konsekvenser av ökad 
anslutning till reningsverken 
Med oförändrade halter i det renade avloppsvattnet kommer de mängder som 
tillförs recipienterna att öka i proportion till antalet anslutna personer. Den 
aktuella prognosen anger en ökning med 30 % till år 2030. Utsläppen av fosfor, 
kväve och syreförbrukande ämnen i Stockholmsrecipienten har ungefär 
halverats efter 1995 – den ökade anslutningen medför därför en försämring 
som inte fullt ut motsvarar de förbättringar, som registrerats i recipienten de 
senaste ca 10 åren. Av biologiskt syretärande material i de aktuella recipien-
terna kommer erfarenhetsmässigt endast 10 % från reningsverk, varför detta 
inte kan bedömas som något problem. I Himmerfjärden har utsläppet av kväve 
minskat ännu mer och en ökad anslutning kommer inte att medföra lika stor 
försämring. Med en kvävereduktion på 90 % eller t.o.m. något mer, kommer de 
absoluta utsläppen endast öka med c:a 50 ton per år. 
 
Gemensamt för båda recipienterna är att medelcirkulationen drivs av utåtström-
mande sötvatten från främst Mälaren, se Fig. 8. Medrivet bottenvatten genom 
främst vindinducerad omblandning med högre salinitet ger upphov till en kom-
pensationsström av inåtströmmande vatten närmare botten. Denna s.k. estua-
rina cirkulation är mer uttalad för Stockholms inre skärgård än för Himmerfjär-
den. Täthetsvariationer i anslutna fjärdar som ligger närmare kusten driver 
också ett vattenutbyte, vilken process är mer uttalad för Himmerfjärden med 
dess relativt sett fåtaligare och tvärsektionmässigt vidare sundanslutningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sötvatten 

Bräckt ytvatten 

Bottenvatten med 
högre täthet 

Varierande 
nivå för 
gränsskikt 

Figur 8 Principskiss som avser att illustrera den estuarina cirkulationen och att vattenutbyte även kan 
drivas av täthetsfluktuationer i angränsande bassänger, här indikerat av att täthetsgränsskiktet position 
varierar i vertikal led, ytterst drivet av storskaliga rörelser (upp-/nervällning) utmed Östersjökusten. 
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Av de fyra reningsverken Bromma, Henriksdal, Himmerfjärdsverket samt 
Käppala är det endast det sistnämnda som inte påskyndar primärutspädningen 
medelst diffusorer. Motivet är sannolikt att där utsläppet sker vid Käppala, 
vidgar sig det kanalliknande utloppet från Strömmen väsentligt till Askrike-
fjärden samtidigt som plymerna från de två närmare Strömmen belägna 
utloppen börjar sammanfalla med det utströmmande övre sötvattenskiktet, 
vilken process fullbordas i närheten av Koviksudde. Med de förväntade ökande 
volymflödena för det renade avloppsvattnet genom ökad befolkningsmängd 
kan med utgångspunkt från plymdynamik (Cederwall, 1963; Turner, 1973) 
uppskattas att inlagringsdjupet blir lägre ner (närmare botten) vid f.ö. likartade 
förhållanden. Denna effekt är dock liten.. I Bilaga 2 återges en jämförelse 
mellan inlagringsförhållanden för dessa fyra reningsverk under idealiserade 
antaganden. Det framgår att det 30 % förhöjda flödet med bibehållna 
dysdiametrar endast marginellt kommer att öka utspädningsgraden på 
jämförbara plymnivåer. 
 
Ökningen av kvävemängderna kan fullt ut motverkas av rimliga åtgärder i 
reningsverken. Dessa åtgärder skulle innebära mindre ombyggnader i Bromma 
och Henriksdal samt utökad tillförsel av kolkälla vid reningsverken. Däremot 
finns knappast möjligheter att ytterligare sänka de redan mycket låga fosfor-
halterna i det renade avloppsvattnet, idag 0,10-0,15 mg/l. Reningsverkens 
andel av fosforbelastningen på innerskärgården är relativt liten, ungefär 7 % 
under perioden juni-oktober. Siffror för resten av året saknas. Utflödet från 
Mälaren och därmed även den inåtgående strömmen är vanligen större under 
andra delar av året, vilket medför att reningsverkens andel blir mindre; å andra 
sidan är internbelastningen större i juni-oktober. 
 
Med antagandet att andelen fosfor från reningsverken är i storleksordningen 
7 % under hela året innebär en ökning med 30 % att den totala mängd som 
tillförs innerskärgården ökar med ca 2 %. Ökningen är liten men kan möjligen, 
under vegetationsperioden, ge större effekter beroende dels på den vertikala 
fördelningen och dels på fördelningen mellan bunden och löst fosfor - under 
sommaren kommer t.ex. praktiskt taget inget av fosforn från Mälaren som för 
växtligheten lätt tillgängligt fosfat. Även i Himmerfjärden skulle den 
förväntade ökade fosforbelastningen bli liten i förhållande till övriga källor. 
 
Sekundära effekter av belastningen inkluderar recipientens svar på de tillförda 
närsalterna. Dessa sänkor kan uppdelas i tre kategorier: 1) Export till angrän-
sande områden 2) Biologisk omvandling i form av denitrifikation 3) Fastlägg-
ning i sedimenten. Uppskattad denitrifikation i Stockholms inre skärgård visar 
att en sådan föreligger, dock med avtagande trend de senaste fem åren 
(Lännergren & Eriksson, 2004, Fig. 33). En konstaterad ökad utläckning av 
fosfor från bottnarna under samma tidsperiod är inbegripet i den uppskattade 
totalbelastningen. Reningsverkens bidrag skall bedömas mot denna 
bakgrundsbelastning och andra diffusa närsaltskällor t.ex. sådana som 
sammanhänger med utläckande gödsel från skogs- och jordbruk. För 
Stockholmsrecipienten blir dessa bidrag märkbara främst via Mälarvatten-
avrinningen: Vid torrår blir mängderna mindre samtidigt som närsaltshalterna i 
recipienten tenderar att öka. 
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6. Åtgärdsscenarier 
Inför en förhöjd belastning med 30 % till reningsverken i Stockholmsregionen 
kan fyra åtgärdsscenarier urskiljas: 
 

1) Ingen förhöjd reningskapacitet, dvs oförändrad halt i utgående vatten 
kombinerat med bibehållna utsläppspunkter 
2) Förhöjd reningskapacitet med bibehållna utsläppspunkter 
3) Omfördelning av avloppsvattnet mellan reningsverken 
4) Ingen förhöjd reningskapcitet men med överskottsbelastning avledd till 
mer perifert belägna recipientbassänger. 
 

Scenario 1 och 2 
Oavsett storleken på effekterna av ökade näringsmängder, medför ökningen en 
försämring av förhållandena. Hur detta ska bedömas i relation till Vattendirek-
tivet är dock oklart. I Artikel 4.1.i står att medlemsstaterna ska ”genomföra alla 
åtgärder som är nödvändiga för att förebygga en försämring”; i 4.7, som 
behandlar förbehåll: ”Medlemsstaterna gör sig inte skyldiga till överträdelse av 
detta direktiv i följande fall: ... om en försämring från hög status till god status 
hos en ytvattenförekomst inte förebyggs och detta är en följd av nya hållbara 
mänskliga utvecklingsverksamheter”. 
 
Skrivningen i 4.1.i innebär att varje försämring ska förebyggas; en försämring i 
direktivets mening tycks dock först ha inträffat när den är tillräckligt stor för att 
medföra en nedflyttning av statusen från en klass till en annan. Med den senare 
tolkningen är det inte troligt att försämringen p.g.a. den ökade tillförseln av 
fosfor blir tillräckligt stor för att vara en försämring i Vattendirektivets 
mening. Ytterst kommer bedömningen dock att vara beroende av Naturvårds-
verkets syn på recipienten. Den ökade tillförseln av kväve kan tänkas få en 
såpass stor effekt att man inte uppnår god status enligt vattendirektivet. 
Bibehållna utsläppspunkter kan därför komma att kräva ytterligare 
reningsåtgärder. 
 
Scenario 3 
Generellt förefaller ytterligare överledning av avloppsvatten till Himmerfjärden 
som ett mindre attraktivt alternativ, då den vattendomsreglerade större 
sötvattenstappningen till Stockholms skärgård och därmed följande större 
vattenomsättning, gör att denna recipient bör tåla den förväntade belastnings-
ökningen bättre. Om man i forskningen kring styrningen av kvävereningen i 
Himmerfjärdsverket kommer fram till att man generellt skulle kunna öka 
kvävebelastningen jämfört med dagens belastning vid maximal rening, är det 
dock tänkbart att en utökad överledning till Himmerfjärden är möjlig. 
 
Scenario 4 
Stockholms inre skärgård utgör en utmärkt recipient med goda kontroll-
förhållanden. Att släppa ut renat processvatten i en närmiljö där konsekven-
serna kan övervakas måste ses som ansvarstagande, motsatsen till att uppnå 
lokala miljöfördelar på bekostnad av fjärrpåverkan på mer perifert belägna 
recipienter och i slutändan hela Östersjön. I det fall att någon region inom 
Stockholmsregionen skulle tillväxa i oproportionell grad jämfört med 
nuvarande befolkningsfördelning, kan samma argument tillämpas på en till 
denna region mer närbelägen recipient. Det föreligger inget eget värde i att så 
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fall leda denna nytillkomna belastning till Stockholms inre skärgård, i 
synnerhet om detta är förbundet med avsevärda extra kostnader. 
 
Överledning av avloppsvatten till mer perifert belägna recipientbassänger kan 
förväntas försämra förhållandena där. Hur stor denna försämring skulle bli, och 
om den skulle bli en försämring i vattendirektivets är förstås svårt att svara på, 
och skulle kräva en mer ingående analys av recipientförhållandena än vad som 
är möjligt inom detta uppdrag. En beaktansvärd synpunkt är dock att 
överledningar till mer perifert belägna recientbassänger kan förutses 
resultera i massiva protester från boende kring dessa nya utsläppspunkter. 
Detta kommer sannolikt att resultera i samrådsdiskussioner i avog anda, där 
varje negativ förändring i vattenmiljön riskerar att bli associerad till 
överledningen varvid förefintligheten av naturliga variationer tenderar bli 
bortglömda. Som nämnts ovan medger också bibehållna utsläppspunkter 
att man lättare kan kontrollera eventuella giftiga blomningar av kväve-
fixerande cyanobakterier. Inom den överblickbara framtiden är det också 
möjligt att förståelsen av den sammantagna recipientreningsverksdynamiken 
har uppnått den grad av konfidens att tidsvarierad optimal styrning av 
reningsverkens drift kan göras till operationell rutin. 
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 Bilaga 1: Klorofyll a och siktdjup i Stockholmsrecipienten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De högsta klorofyllhalterna 
registrerades tidigare under 
vårblomningen i mellan-
skärgården, i avsnittet 
Nyvarp-Sollenkroka. Efter 
1990 har halterna varit 
betydligt lägre (Fig. 9A). 
Samma förändring har 
påvisats i andra närliggande 
delar av Östersjön - utanför 
Hangö i Finland och utanför 
Askö söder om Landsort. 
Den mindre vårblomningen i 
Stockholms mellanskärgård 
är troligen inte orsakad av 
reducerade utsläpp från 
avloppsreningsverken utan 
en del av denna regionala 
förändring i Östersjön. 
Klorofyllhalterna har under 
sommaren blivit lägre i hela 
innerskärgården, perioden 
1999-2004 i genomsnitt 20-
40 % lägre än 1990-95 (Fig. 
9B). 
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Figur 9. Klorofyllhalter i transekten Slussen – NV Eknö 1982-
89, 1990-95 och 1999-2004. (A) Vår och (B) Sommar. 

 
Förändringen sammanfaller i tid med effektiviseringen av 
avloppsreningsverken, och orsakssambandet förefaller klart, även om kvävets 
respektive fosforns roll inte är helt klarlagd. 
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Figur 10 Siktdjup, samtliga värden 1982-2004 och medelvärden för sommarperioden (24/5 – 
19/10). 
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De minskade klorofyllhalterna under sommaren har åtföljts av ökat siktdjup, 
från 1990-95 till 1999-2004 en ökning med i genomsnitt 25-50 % vid lokalerna 
i de öppna delarna av innerskärgården (Fig. 10). 
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Bilaga 2: Inlagringsförhållanden 
För samtliga av de fyra större reningsverken övergår den initiala utspädningen 
snabbt till att bli plymer vars uppdrift medriver recipientvattnet. Nuvarande 
utsläppsparametrar enl. Tabell 1 anges i diagrammet med lila förkortningar av 
respektive reningsverk, medan de svarta anger ett driftsläge när dysdiametrarna 
halverats. Positionen för den inledande bokstaven anger i de med grönt 
markerade isolinjerna för utspädningsgraden den utspädning som uppnås när 
plymerna inlagras i ytan. Förhöjt flöde med enbart 30 % motsvaras av en 
förflyttning från första till sista bokstaven i diagrammet. För att i görligaste 
mån jämföra inlagringsnivån för dessa dessa plymer har likartade och 
densitetsmässigt vertikalt homogena recipientförhållanden antagits i Fig. 11. 
En halverad dysdiameter innebär alltså en snabbare utspädningstakt, mest 
uttalat för Käppala, resulterande i en förhöjd grad av utspädning. 
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Tabell 1. Karaktäristiska data för reningsverkens diffusorer. (Data från 1989 för reningsverken 
i Stockholm; från 2000 avs. Himmerfjärdsverket.) Strömningsuppgifterna motsvarar 
årsmedelvärden. 

 Djup Antal hål Hål- Utlopps-
   
Utsläpps-    Volym- Froudetal Djup/Håldiam 

   diameter area hastighet flöde   

Reningsverk: (m) (–) (m) (m2) (m/s) (m3/s) (-) (-) 
Bromma 27 34 0.23 1.5 1.0 1.5 10.4 117 
Henriksdal 27 8 0.80 4.0 0.8 3.1 4.5 34 
Käppala 43 2 2.00 6.3 0.2 1.5 0.7 22 
Himmerfjärdsverket 25 8 0.40 1.0 1.3 1.3 10.3 63 
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Figur 11 Jämförelse mellan de fyra reningsverken i ett diagram där utspädningen för att plymerna skall 
inlagras på ytan (vid antagna horisontela dysor och densitetsmässigt homogena recipientförhållanden) kan 
avläsas som gröna linjer och siffror till höger i diagrammet. Recipienterna är dock endast undantagsvis 
täthetsmässigt homogena så att inlagringen sker normalt på en lägre nivå där den medrivna plymen når en 
neutral uppdrift. Med halverad dysdiameter erhålls en högre utloppshastighet och därmed uppnås 
inlagringsnivån tidigare. 
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Delrapport 2: 
Befolkningsutveckling i Stockholms län till år 2030 
av Birgitta Olofsson, Tyréns 
 
Uppdrag och förutsättningar 
Tyréns har av VASKs Arbetsgrupp för avlopp2 fått i uppdrag att för varje 
kommun i länet redovisa antalet invånare som år 2030 förväntas vara anslutna 
till de fyra stora regionala avloppsverken, kommunala lokala avloppsverk 
respektive vara försedda med samfällighetslösningar/enskilda avlopp. 
Jämförelse ska göras med nuläget dvs. avloppssituationen den 31 december år 
2004. Kartläggningen ska utgöra ett av faktaunderlagen för planering av länets 
avloppshantering år 2030. Resultatet ska enligt uppdragsbeskrivningen 
redovisas i två tabeller och på två kartor som anger nuvarande avlopps-
hantering respektive prognos för år 2030 (redovisningsunderlag RUFS 
Blåstrukturen i Stockholmsregionen, figur 7). 
 
Befolkningsprognosen som används för år 2030 är enligt RUFS 2001 Scenario 
Hög. Det är samma befolkningsscenario som använts i Stockholm Vattens 
”Översiktliga utredning av vattenförsörjningen i Stockholms län” (SVAB 
Rapport nr 03-26). Nuvarande befolkningsmängd är hämtad från SCBs 
befolkningsstatistik för 2004-12-31. 
 
Telefonintervjuer har genomförts med VA-tjänstemän i varje kommun. 
Uppgifter om anslutningsgrader år 2004 erhölls från kommunerna samt från 
Stockholm Vatten, Käppalaförbundet, Himmerfjärdsverket och Roslagsvatten. 
Vid telefonintervjuerna har en bedömning av avloppsanslutningen till 
verksamhetsområden år 2030 gjorts för varje kommun. 
 
Huvudsyftet med kartläggning har varit att bedöma hur många personer som år 
2030 förväntas ingå i verksamhetsområden. Att klarlägga antalet 
samfällighetslösningar/enskilda avlopp genom avstämning med kommunernas 
miljö- eller plankontor har inte ingått i uppdraget. Därför anges i tabellerna 
antalet personer med samfällighetslösningar/enskilda avlopp som skillnaden 
mellan total befolkning och antalet personer anslutna till regionala och 
kommunala avloppsverk.  
 
Industribelastningen har omräknats till antal personer baserat på i första hand 
COD-belastning och i andra hand BOD-belastning3. Ökningen av 
industribelastning antas till 30 % år 2030. 
 
 

 
2 VASKs Arbetsgrupp för avlopp bestående av Anders Finnson (Stockholm 
Vatten), Lars Gunnarsson (Himmerfjärdsverket), Torsten Palmgren 
(Käppalaförbundet) och Tomas Adolphson (Roslagsvatten) 
3 Omräkningsfaktorer: 1 pe = 140 g COD/dygn, 1 pe = 70 g BOD/dygn 
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Kommentarer till resultaten som redovisas i tabeller och på 
kartor 
Nuläge  
Ungefär 95 % av länets befolkning (1,78 miljoner av totalt 1,87 miljoner 
invånare) var ansluten till verksamhetsområden 2004-12-31. Avloppsvatten 
från 1,63 miljoner invånare avleds till de fyra regionala avloppsverken 
Käppala, Himmersfjärden, Bromma och Henriksdal. Ungefär 150 000 personer 
är anslutna till kommunala lokala avloppsverk.  
 
Av länets invånare, räknat som permanent boende, hade ca 5 % (97 000 
personer) samfällighetslösningar eller enskilda avlopp. Detta resultat 
överensstämmer totalt sett bra med tidigare undersökningar genomförda i 
RTKs regi.  
 
År 2030 
Genomförda telefonintervjuer visar att antalet personer anslutna till de fyra 
stora regionala avloppsverken förväntas öka till 2,13 miljoner personer år 2030, 
att jämföra med en anslutning på 1,63 miljoner personer år 2004. Den största 
ökningen har Käppalaverket som förväntas öka sin anslutning med 
storleksordningen 220 000 personer inklusive anslutning av Värmdö med 
55 000 personer.  
 
Enligt de kommunala VA-tjänstemännen förväntas anslutningen till de 
kommunala lokala avloppsverken öka från knappt 150 000 personer till drygt 
210 000 personer år 2030. Här ingår framförallt större kommunala avloppsverk 
i kommunerna Norrtälje, Nynäshamn, Haninge och Ekerö samt Roslagsvattens 
avloppsverk. Således planerar Ekerö kommun för fortsatt drift av 
Ekebyhovsverket, vilket bör studeras närmare ur regional synpunkt med 
hänsyn till utsläppspunkten eftersom Mälaren utgör Storstockholms viktigaste 
råvattentäkt. 
 
Den största ökningen av kommunal avloppsanslutning fram till år 2030 
beräknas ske i Stockholms stad med 140 000 personer och i Värmdö kommun 
med 40 000 personer. I 15 av länets kommuner kommer den kommunala 
avloppsanslutningen öka med 15-27 000 personer.  
 
Sammanlagt förväntas de fyra regionala avloppsverken svara för ca 88 % av 
länets avloppsrening år 2030 och de kommunala lokala avloppsverken för  
ca 9 %.  
 
Även om anslutningen till verksamhetsområden bedöms bli betydande år 2030 
förväntas drygt 3 % av länets befolkning (ca 80 000 personer) komma att ha 
samfällighetslösningar/enskilda avlopp. Dessa lösningar förväntas enligt 
telefonintervjuerna utgöra en avsevärd andel av avloppshanteringen i 
framförallt kommunerna Norrtälje, 45 % av befolkningen (36 000 personer), 
och i Nykvarn, 40 % av befolkningen (6 000 personer). Övriga kommuner där 



KOMMUNFÖRBUNDET 
STOCKHOLMS LÄN 
 
___________________________________________________________________________________

  

      Delrapport 2 

antalet samfällighetslösningar/enskilda avlopp förväntas betjäna flera än tusen 
personer är; Nynäshamn (14 % = 4 500 personer), Vallentuna (11 % = 5 500 
personer), Värmdö (11 % = 7 000 personer) och Södertälje (5 % = 5 000 
personer). Till detta kommer ytterligare 20 000 personer med 
samfällighetslösningar/enskilda avlopp fördelat på 15 kommuner. Bra enskilda 
avlopp kommer att krävas.   
 
Det är framförallt de fyra regionala avloppsverken som tar emot 
industriavloppsvatten i större omfattning. År 2004 motsvarade 
industribelastningen till de fyra avloppsverken en anslutning av ungefär 
130 000 personer. År 2030 bedöms industribelastningen totalt motsvara en 
anslutning på 150 000 personer (observera att Carlsbergs belastning till 
Bromma upphör 2005) .  
 
Idéer till framtidsscenarier baserat på genomförd 
intervjuundersökning   
Med utgångspunkt från telefonintervjuerna vore det bra om konsekvenser av 
följande scenarier studeras vidare: 
 

• Det scenario som finns redovisat i tabell 1 vilket sammanlagt innebär 
2,13 miljoner invånare anslutna till de fyra regionala avloppsverken, 
210 000 personer anslutna till kommunala lokala avloppsverk och 
80 000 invånare med samfällighetslösningar/enskilda avlopp.  

• En större regional koncentration av avloppsvattenreningen. Idé: Större 
kommunala lokala avloppsverk finns kvar enbart i Norrtäljes och 
Nynäshamns kommuner (scenariot kan ev. innehålla ett nytt större 
regionalt avloppsverk).  

• Ett scenario där högre anslutningsgrad till verksamhetsområden än 
97 % testas. Idé: samfällighetslösningar/enskilda avlopp avser enbart 
25 000 personer i länet motsvarande ca 1 % av befolkningen. 

 
Av intervjuerna framkommer inget som skulle motivera ett scenario med fler 
större kommunala lokala avloppsverk än de som framgår av tabell 1. För vissa 
av länets kommuner är scenarier där hänsyn tas till omfattande 
fritidsbebyggelse intressanta att studera.  
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Bilaga 1: Nuläge - Länets avloppssituation 2004-12-31 
 

 Kommun Befolkning i 
kommunen  
2004-12-31 SCB  
 

Befolkning inom v-områden 
2004-12-31 för Käppala, 
Himmerfjärden , Bromma, 
Henriksdal 

Befolkning inom v-områden 
2004-12-31 ansluten  
till  kommunalt ARV 2004 

Befolkning utanför v-områden 
med  
samfällighetslösningar eller  
enskilt avlopp 2004-12-31  

Större 
industribelastning 
omräknat till pers.  
2004-12-31 

 

Botkyrka      75 830    74 594 Hi 0 1 236   8 280 Hi 
Danderyd      30 100    30 150 K 0 0          0   
Ekerö      23 594     1 000 B Ekebyhov 18 500  

Övriga a-verk 1 280 
Totalt                           19 780 

2 814 Större industri finns 
ansluten till 
Ekebyhov 

Haninge      71 355  49 000 Hd Fors 14 000  
Övriga a-verk 1 400 
Totalt                             15 400 

6 955 10 470 Hd 

Huddinge      87 681   19 200 Hi + 65 783 Hd = 84 
983 

0 2 698 24 630 Hi 
  7 440 Hd 

Järfälla      61 564    4 635 K + 56 681 B = 61 316 0    298   8 275 K 
Lidingö      41 407    41 306 K   0    101    
Nacka      78 715   36 560 K + 36 906 Hd = 73 

466 
0 5 249  

Norrtälje      54 366            0 Lindholmen 16 311 
Hallstavik-Rimbo 9 400 
Övriga a-verk 5 580 
Totalt                           31 291 

23 075 Rimbotvätten 

Nykvarn        8 328      6 120 Hi 0 2 208  
Nynäshamn      24 670            0 Totalt                             19 000 5 670  
Salem      14 127    13 900 Hi 0    227  
Sigtuna      36 322    31 079 K 0 5 243 14 118 K 
Sollentuna      58 897    58 897 K 0 0 20 255 K 
Solna      59 098    59 098 K  0 0  
Stockholm      765 044    77 400 Hi + 493 244 Hd + 

194 400 B= 
  765 044  

0 0 22 740 B 
  3 400 Hd 

Sundbyberg      33 816   33 816 B 0 0  
Södertälje      80 405    70 051 Hi Totalt                                 1 

440 
8 914   3 710 Hi 

Tyresö      40 605   38 840 Hd 0 1 765  



KOMMUNFÖRBUNDET   33 72) 
STOCKHOLMS LÄN 
        Delrapport 2 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 Täby      60 422    60 272 K 0    150   Upplands-Bro      21 348    18 548 K 0 2 800   7 157 K 
 Upplands Väsby      37 517    36 770 K 0    747   3 529 K 
 Vallentuna      26 889    19 778 K  

   
               

Margretelund 1050  
Övriga a-verk 630   
Totalt                               1 680    

5 431  
 

Vaxholm        9 904  0 Blynäs 6 000 
Övriga a-verk 1 220 
Totalt                                 7 220 

2 684  

Värmdö       34 029 0  
Överföring till Käppala 
planeras för Tjustvik, 
Hemmesta och Södernäs  

Tjustvik-Hemmesta-Södernäs 
18 400 
Övriga a-verk 1 600 
Totalt                              20 000 

14 029  

Österåker      36 867 0 Margretelund 28 950 
(1050  från Vallentuna) 
Övriga a-verk 2940 
Totalt                               31 890 

4 977  

Länet 1 872 900          1 628 028 147 701 97 171 134 004  
Del Himmersfjärden  261 265           36 620 
Del Käppala  397 093     53 334 
Del Henriksdal  683 773     21 310 
Del Bromma  285 897     22 740 
Total anslutngrad 94,8 % (1 775 729)     
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Bilaga 2: Bedömning av länets avloppssituation år 2030 
Befolkningsprognos enligt RUFS 2001 – Scenario Hög 
 
Kommun Befolkning i 

kommunen 2030 
(RUFS högalt) samt 
% av nivån 2004  

Befolkning inom v-områden 
år 2030 för Käppala, 
Himmerfjärden Hi, Bromma 
B, Henriksdal   
samt % av nivån 2004  

Befolkning inom 
v-områden ansluten till 
kommunalt ARV år 2030, 
samt % av nivån 2004 

Befolkning utanför v-områden år 
2030, med 
samfällighetslösningar 
eller enskilt avlopp 
samt % av nivån 2004 

Större industri-
belastning 
omräknat till 
pers 
(Schablon 30% 
högre än 2004)  

Kommentarer 
för  
utblick år 
2050 
(författarens) 

Botkyrka 102 500  (135 %) 101 300 Hi                (136 %) 0  1 200                                 (97 %) 10 800 Hi  
Danderyd   34 500  (114%)   34 500 K                  (114 %) 0         0          0  
Ekerö   39 500  (167 %)     1 000 B                  (100 %) Ekebyhov 35 000 

Övriga a-verk 1 300  
Totalt 36 300         (184 %) 

 2 200                                 (78 %) Electrotryck 
Barnängen 

Ekebyhovs  
utsläpp till 
Mälaren 
tveksamt 
redan idag 

Haninge   92 500  (130 %) 65 000 Hd                  (133 %) 24 000                    (156 %)  3 500                                 (50 %) 13 600 Hd Finns Fors 
kvar år 2050? 

Huddinge 107 500  (123 %) 23 600 Hi + 83 400 Hd = 
107 000                     (126 %) 

0     500                                 (19 %) 32 000 Hi 
  9 700 Hd 

 

Järfälla   76 500  (124 %) 69 000 B + 7 250 K = 76 500  
                                  (125 %) 

0     250                               (100 %) 10 800 K  

Lidingö   47 500  (115 %) 47 400 K                    (115 %) 0     100                               (100 %)   
Nacka   96 000  (122 %) 48 500 K + 47 300 Hd  

= 95 800                    (130 %) 
0     200                                   (4 %)   

Norrtälje   81 500  (150 %) 0 45 000                    (144 %) 36 500                              (158 %)  Många ensk. 
avlopp, bra 
sådana krävs 

Nykvarn   16 500  (198 %) 10 000 Hi                  (163 %) 0   6 500                              (294 %)  Många ensk. 
avlopp, bra 
sådana krävs 

Nynäshamn   31 500  (127 %) 0 27 000                    (142 %)   4 500                                (79 %)  Många ensk. 
avlopp, bra 
sådana krävs 
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Salem   23 000  (163 %) 22 950 Hi                  (165 %) 0        50                                (22 %)   
Sigtuna   53 000  (146 %) 50 000 K                   (161 %) 0   3 000                                (57 %) 18 400 K  
Sollentuna   83 000  (141 %) 83 000 K                   (141 %) 0          0 26 300 K  
Solna   81 500  (138 %) 81 500 K                   (138 %) 0          0   
Stockholm 905 500  (118 %) 87 400 Hi + 583 700 Hd + 

234 400 B = 905 500 (118 %) 
0          0   6 900 B 

  4 400 Hd 
 

Sundbyberg   46 000  (136 %) 46 000 B/( ev del till K) 
                                   (136 %) 

0           0   

Södertälje   97 000  (121 %) 90 600 Hi                   (129 %) 1400                         (97 %)    5 000                               (56 %)   4 800 Hi Många ensk. 
avlopp, bra 
sådana krävs 

Tyresö   50 000  (123 %) 49 500 Hd                  (127 %) 0       500                               (28 %)   
Täby   77 000  (127 %) 77 000 K                    (127 %) 0           0   
Upplands-Bro   40 000  (187 %) 39 000 K                    (210 %) 0    1 000                               (36 %)   9 300 K  
UpplandsVäsby   54 500  (145 %) 54 300 K                    (148 %) 0       200                               (27 %)   4 600 K  
Vallentuna   50 500  (188 %) 41 300 K                    (209 %)   

3 600                    (214 %) 
   5 600                             (103 %)  Många ensk. 

avlopp, bra 
sådana krävs 

Vaxholm   16 000  (162 %) 0 14 500                  (200 %)   1 500                                (56 %)   
Värmdö    66 500  (195 %) 55 000 K   Ny anslutning  4 500                     (22 %)   7 000                                (50 %)  Många ensk. 

avlopp, bra 
sådana krävs 

Österåker   60 500  (164 %) 0 58 500                  (176 %)   2 000                                (40 %)   
Länet 2 430 000  (130 %) 2 133 900                   (131 %) 214 800                (145 %) 81 300                                (84 %) 151 600(113%) Carlsberg 

läggs ner 
2005 

-
Himmersfjärden 

    335 850                      (128 %)   47 600  

-Käppala     619 000                      (156 %)   69 400  
-Henriksdal     828 900                      (121 %)   27 700  

 -Bromma  350 400                      (123 %)     6 900 
Total anslut 
grad 

96,7 % (2 348 700) 
 

    Många ensk. 
avlopp, bra 
sådana krävs 
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Bilaga 3: Avloppssituationen i Stockholms län, december 2004 
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Bilaga 4: Avloppssituationen i Stockholms län, år 2030 
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Bilaga 5: Avloppssituationen i Stockholms län, skillnad nuläge – 
år 2030 
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Delrapport 3: Översiktlig kapacitetsutredning av 
regionens reningsverk 
av Torsten Palmgren, Käppalaförbundet och Tomas Adolphson, 
Roslagsvatten 
 
Sammanfattning 
Några fysiska eller planmässiga hinder för att bygga ut befintliga reningsverk 
efter den ökande befolkningen i regionen föreligger inte. RUFS Scenario hög 
har använts som underlag för befolkningsutvecklingen. I denna studie har en 
jämförelse med en 30 %-ig ökning i förhållande till 
tillståndsgiven/dimensionerande belastning gjorts. Utbyggnader/investeringar 
av varierande omfattning kommer dock att krävas.  
 
Inledning 
En viktig fråga för det framtida avloppsreningsbehovet i Stockholms län är om 
det finns några kapacitetshinder i befintliga reningsverk. Denna utredning rör 
de regionala reningsverken och de större kommunala. Mindre kommunala 
reningsverk och enskilda avlopp/samfällighetslösningar tas inte upp. Däremot 
har möjligheten att utöka anslutningsgraden till de regionala och större 
reningsverken bedömts. I denna utredning finns inte heller medtaget eventuella 
omfördelningar av anslutningsområdena till de olika reningsverken och inte 
heller ekonomiska eller miljömässiga överväganden. 
 
Med hinder menas här om det finns fysiska eller planmässiga hinder som 
omöjliggör en framtida expansion på grund av en ökande belastning. 
Utredningen har genomförts genom att en tabell skickats till berörda instanser 
för komplettering av uppgifter om det enskilda reningsverket. Svar från 
samtliga berörda reningsverk har erhållts. 
 
Redovisning 
Under våren 2005 tillfrågades sju VA-organisationer om situationen vid åtta 
reningsverk. Frågan var nuvarande belastning, tillståndsgiven belastning och 
dimensionerande belastning samt möjligheten att behandla avloppsvatten 
motsvarande en 30 %-ig ökning i varje kategori. I bifogad tabell finns samtliga 
svar redovisade. Här följer en kortfattad redovisning. 
 
Käppalaverket 
Tillstånd finns för att ta emot upp till 700 000 pe. Verket dimensionerades inför 
utbyggnaden på 90-talet för bedömd belastning år 2020. Med utgångspunkt 
från RUFS och med hänsyn till anslutningen av Värmdö kommuns avloppsnät 
kommer tillståndsgiven anslutning och dimensionerande belastning att uppnås 
någon gång i slutet av 2020-talet. En ökad belastning därutöver kommer att 
kräva en mer omfattande utbyggnad men som bedöms kunna genomföras på 
befintlig plats. 
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Henriksdal och Bromma 
För bägge verken har endast bedömts om en 30 %-ig ökning i förhållande till 
nuvarande belastning är möjlig. Detta är möjligt för bägge verken med smärre 
investeringar. 
 
Himmerfjärdsverket 
Tillståndsgiven maximal mängd avloppsvatten är 47,5 milj m3 och 
dimensionerande maxflöde är 77 milj m3. En belastningsökning motsvarande 
30 % mer än nuvarande kan tas emot med smärre investeringar medan 30 % 
mer är dimensionerande respektive tillståndsgiven belastning inte kan göras 
utan utbyggnad. För att nå 30 % mer än dimensionerande belastning krävs en 
kraftig utbyggnad. 
 
Margretelund, Österåkers kommun 
Tillståndsgiven och dimensionerande belastning är 40 000 pe.  
30 % mer, dvs 40 000 + 12 000 pe, kan klaras med en utbyggnad.  
30 % mer än nuvarande belastning, dvs. 30 000 + 9 000 pe, kan komma att 
kräva en utbyggnad. 
 
Fors, Haninge kommun 
Tillståndsgiven belastning är 20 000 pe medan dimensionerande är 25 000 pe.  
30 % mer än tillståndsgiven belastning, dvs 20 000 + 6 000 pe, kan klaras med 
investeringar dvs. en utbyggnad.  
30 % mer än dimensionerande belastning, dvs. 25 000 + 7 500 pe, finns en 
osäkerhet vad gäller hydrauliken.  
30 % mer än nuvarande belastning, dvs. 8 600 + 2 600 pe, kan komma att 
kräva mer än en smärre justering. 
 
Lindholmen, Norrtälje kommun 
Tillståndsgiven och dimensionerande belastning är 34 000 pe.  
30 % mer, dvs. 34 000 + 10 200 pe, kan göras men kräver utbyggnad.  
30 % mer än nuvarande belastning, dvs. 17 000 + 5 100 pe, kan också komma 
att kräva en utbyggnad av den hydrauliska kapaciteten. 
 
Nynäshamns reningsverk 
Tillståndsgiven belastning är 19 900 pe medan dimensionerande är 26 000 pe.  
30 % mer än tillståndsgiven belastning, dvs. 19 900 + 6 000 pe, kan göras med 
investeringar dvs. en utbyggnad. Och även 30 % mer än dimensionerande 
belastning, 33 800 pe kan göras efter en utbyggnad. 30 % mer än nuvarande 
belastning, dvs. 13 000 + 4 000 pe, kan tas emot med smärre investeringar.  
 
Industribelastning 
Det mest belastade reningsverket från industrier är Käppalaverket som har de 
största enskilda industrierna påkopplade, Jästbolaget, Arla, Marabou och 
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Arlanda flygplats. COD-belastningen från dessa motsvarar ca 10 % av den 
totala belastningen, kväve- och fosforbelastningen motsvarar ca 5 %. De 
reningsverk som tar emot lakvatten från avfallsanläggningar t ex Brännbacken 
till Margretelund, ger en relativt hög kvävebelastning, för Margretelund 
ca 5 %. 
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Bilaga 1: Översiktlig kapacitetsutredning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reningsverk
Första 

driftstart år
Tillstånd enligt 

MB år

   pe Flöde
Organisk 
belastning pe Flöde

Organisk 
belastning pe Flöde

Organisk 
belastning pe Flöde

Organisk 
belastning pe Flöde

Organisk 
belastning pe Flöde

Organisk 
belastning

   Mm3/år ton/år Mm3/år ton/år Mm3/år ton/år Mm3/år ton/år Mm3/år ton/år Mm3/år ton/år
  
Käppala 1 969 1992, 2003 700 000 520 000 48 25 185  77 33 836 910 000 676 000 62 32741 100 43986
Möjligt med smärre investeringar/trimningar   nej ja ja ja nej nej
Möjligt med utbyggnad/investeringar   ja - - - ja ja
Inte möjligt, flaskhals/hinder              

Henriksdal X) 1 942 2 000 - - 684 000 88 22 995 889200 29893,5
Möjligt med smärre investeringar/trimningar           ja ja ja
Möjligt med utbyggnad/investeringar            
Inte möjligt, flaskhals/hinder            

Bromma X) 1 932 2 000 - - 286000 43 9 016 371800 11720,15
Möjligt med smärre investeringar/trimningar           ja ja ja
Möjligt med utbyggnad/investeringar            
Inte möjligt, flaskhals/hinder            

Himmerfjärd verket  
Möjligt med smärre investeringar/trimningar 1 974 1996, 2001, 2004 47,5 310.000 36,5 6.400 240.000 77 62 400.000 47 8.300 100
Möjligt med utbyggnad/investeringar            nej ja Nej
Inte möjligt, flaskhals/hinde

s

r            ja - Ja
  nej - Nej

Margretelun 1960-talet 1 996 40 000 30 000 2,9 642 40 000 5,3 1 022 52 000 39 000 3,8 835 6,8 1329
Möjligt med smärre investeringar/trimningar            nej tveksamt tveksamt tveksamt nej nej
Möjligt med utbyggnad/investeringar            ja ja ja ja ja ja
Inte möjligt, flaskhals/hinde

d

r            

Fors rening erk 1 965 1 996 20 000 8600 1,7 25 000 3 26 000 11 200 2,2 32 500 3,9
Möjligt med smärre investeringar/trimningar            nej kanske ja nej nej
Möjligt med utbyggnad/investeringar            ja ja ja kanske
Inte möjligt, flaskhals/hinde

sv

r            

Lindholmen 1 970 1 997 34 000 17 000 3,3 157 34 000 3,4 0,87 44 200 22 100 4,3 0,56 44 200 4,1 1,13
Möjligt med smärre investeringar/trimningar            Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej
Möjligt med utbyggnad/investeringar            Ja - Ja - Ja Ja Ja
Inte möjligt, flaskhals/hinder            

Nynäshamns avloppsreningsverk 1 972 se kom 19 900 13 000 2 930 26 000 603 33 800 17 000 2,6 1 200 33 800 784
Möjligt med smärre investeringar/trimningar            nej ja ja ja nej nej
Möjligt med utbyggnad/investeringar            ja ja ja
Inte möjligt, flaskhals/hinde   

X)

r

   Begränsningsvärden
Sammantaget för Henriksdal och Bromma
BOD7, ton/å 1500
P-tot, ton/år 50
N-tot, ton/år 1750

30 % mer än tillståndsgiven 
belastning

30 % mer än nuvarande (2004) 
belastning

30 % mer än dimensionerande 
belastningTillståndsgiven belastning        Nuvarande (2004) belastning Dimensionerande belastning
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Delrapport 4: Systemanalys för avloppshantering i 
Stockholms län 2030 – förprojekt 
av Erik Kärrman och Per-Arne Malmqvist, CIT Urban Water 
Management AB 
 
Sammanfattning 
Avloppsgruppen inom Stockholmsregionens VAS-kommitté har genomfört en 
studie av hinder och möjligheter för utformning av den framtida 
avloppshanteringen i Stockholms län. Studien har bestått av fyra delprojekt alla 
med sikte på framtidsbilder 2030: 1) Överväganden för att kunna vidmakthålla 
goda recipientförhållanden i AB-län; 2) Befolkningsutveckling i Stockholms 
län; 3) Översiktlig kapacitetsutredning av regionens reningsverk samt 4) 
Systemanalys. Denna rapport avhandlar delprojektet 4) Systemanalys. 
Systemanalysen bygger på resultaten från de tre andra delprojekten, 
erfarenheter och metodik från Urban Water-programmet samt annan tillgänglig 
kunskap om de lokala förhållandena. Systemanalysen har utförts i samarbete 
med en arbetsgrupp bestående av representanter från Himmerfjärdsverket, 
Käppalaförbundet, Stockholm Vatten och Roslagsvatten. Underlag och 
beräkningar har gjorts av personer från Urban Water-programmet, som också 
svarat för processledningen. Utgångspunkten har varit en 
befolkningsutveckling i länet på 30 %, i enlighet med redovisningen i 
delkapitel 2. 
 
Fyra systemalternativ har studerats: 

1. Konventionell teknik 2030; 
2. ”Ultrarent” 2030: med införande av ”ultraren behandling” och 

ozonisering i de fyra stora verken (Käppala, Himmerfjärdsverket, 
Bromma, Henriksdal) 

3a. Konventionell teknik med urinsortering 2030 (urinsortering i 50 % av 
nybyggda bostäder och 10 % av befintliga); samt 

3b. Ultrarent med urinsortering 2030 (urinsortering i 50 % av 
nybyggnation och 10 % av befintlig bebyggelse) 

 
I denna förstudie begränsades de utvalda kriterierna till följande: fosfor, kväve, 
kadmium och läkemedelsrester till vattenrecipienter, kadmium och 
läkemedelsrester till mark, återvinningsbar fosfor samt elanvändning. Utöver 
miljöaspekterna studerades översiktligt kostnader, badbarhet i recipienter samt 
teknisk robusthet. De fyra systemalternativen betygsattes med avseende på de 
valda miljökriterierna i en skala 1-5. Därefter viktades kriterierna i en skala 0-
1. Vikterna sattes mot bakgrund bl.a. av förhållandena i recipienten samt de 
lokala och nationella miljömålen. De viktade resultaten jämfördes och 
diskuterades. Kostnader, badbarhet och teknisk robusthet betygsattes inte utan 
analyserades kvalitativt. 
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Följande slutsatser kunde dras: 

• Konventionell reningsteknik bedöms ej helt uppfylla godkänt vad gäller 
förväntade miljökrav för år 2030 

• ”Ultraren” behandling i de fyra stora verken klarar de förväntade 
kraven 2030, men det sammanlagda betyget dras ned av de lokala 
verken (samt det faktum att mer föroreningar hamnar i slammet) samt 
av den höga elanvändningen. 

• Urinsortering medför ingen påtaglig fördel (men alla 
systemegenskaperna värderades ej). 

• Elanvändningen för ultraren behandling bedöms vara fyra gånger högre 
än för konventionell rening• 

• Merkostnaden för ultraren behandling bedöms vara ca 40 % högre än 
konventionell rening 

• Urinsortering beräknas innebära merkostnader i förhållande till 
konventionell rening. Dessa har dock ej kvantifierats. 

 
En känslighetsanalys gjordes på så sätt att de valda kriterierna grupperades 
enligt de tre nationella miljömålen; Övergödning, Giftfri miljö samt God 
bebyggd miljö (resurshushållning). Förändringarna i slutsatserna blev 
marginella. 
 
I ett eventuellt huvudprojekt föreslås att systemanalysen breddas till att gälla 
ett mer brett miljöperspektiv som omfattar mer än VA-huvudmännens 
traditionella ansvarsområde, inkluderande länets enskilda avlopp, dagvatten 
och bräddvatten. Förslag till principiella åtgärder bör tas fram. Vidare bör 
systemalternativen med urinsortering studeras mer ingående, och kompletteras 
med motsvarande studie av svartvattenseparering. Ett alternativ med utökad 
produktion av biogas, i kombination med köksavfallskvarnar bör studeras. 
Syfte 
Detta förprojekt syftar till att på ett förenklat sätt jämföra valda scenarier för 
avloppshanteringen i Stockholms län avseende viktiga aspekter samt att ta fram 
behovet av mer kunskap och utveckla en plan för en fördjupad systemanalys. 
Ett ytterligare syfte är att identifiera eventuella hinder för införande av ett 
systemalternativ. 
Arbetsmetodik 
Förprojektet genomfördes under september till december 2005 och innehöll 
följande steg: 

1. Val av bedömningsaspekter 
2. Kvantifiering så långt möjligt av miljökriterierna 
3. Betygsättning (med motiveringar) 
4. Viktning med (med motiveringar) 
5. Värdering 
6. Känslighetsanalyser 
7. Slutsatser 
8. Förslag till fortsatt systemanalys 
 

Arbetet lades upp under tre möten med VASK avloppsgruppen bestående av 
Anders Finnson och Daniel Hellström, Stockholm Vatten AB; Torsten 
Palmgren, Käppalaförbundet; Lars Gunnarsson, SYVAB och Tomas 
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Adolphson, Roslagsvatten AB och konsulterna Erik Kärrman och Per-Arne 
Malmqvist från CIT Urban Water Management AB (Erik Kärrman har arbetat 
på underkonsultbasis via Ecoloop AB). 
 
Kvantifieringen (punkt 2) utfördes av konsulterna och punkt 3-6 genomfördes i 
formen av en workshop som hölls 2005-12-20 då en multi-kriteria analys 
genomfördes på basis av den översiktliga systemanalysen. Punkt 8 slutligen 
formulerades av konsulterna. 
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Förutsättningar 
Kriterier och indikatorer 
Avloppshanteringen påverkar ett antal miljömål. Tidigare studier (Hellström et 
al 2001, Kärrman och Jönsson; 2001) har visat att de miljömålen där avlopps-
hanteringen påverkar mest är Giftfri miljö, Ingen övergödning och God 
bebyggd miljö. Endast dessa tre miljömål har beaktats i denna studie. 
Kriterier och bedömningsindikatorer valdes ut i inledningen av projektet i 
samråd mellan VASK arbetsgruppen och konsulterna. Kriterier och indikatorer 
framgår av Tabell 1. 
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Indikatorer 
 
Fosfor till recipient 
De svenska miljömålen 

• Fram till år 2010 skall de svenska vattenburna utsläppen av 
fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och 
kustvatten ha minskat med minst 20 procent från 1995 års nivå 

 
Föreslagna regionala miljömål 

• Utsläppen av fosfor från mänskliga aktiviteter till länets kustvatten ska 
minska med 15 % från 1995 års nivå till år 2010 högst vara 90 ton 

• Från länets samtliga avloppsreningsverk, oberoende av storlek, ska 
utgående fosforhalt i det behandlade avloppsvattnet normalt inte 
överstiga 0,3 mg P/liter. 

 
Läge och trend 
Totala fosforutsläpp till vatten nationellt år 2000 var 3200 ton varav 16 % från 
kommunala avloppsreningsverk. 
Trend hos Stockholm Vatten: Total P i utgående vatten år 1995: 0,22 mg/l. År 
2004: 0,12 mg /l (45 % minskning). Käppala har under samma period minskat 
sina utsläpp från 0,23 till 0,20 mg/l (13 % minskning). 
 
Kväve till recipient 
De svenska miljömålen 

• Senast år 2010 skall de svenska vattenburna utsläppen av 
kväveföreningar från mänsklig verksamhet till haven söder om Ålands 
hav ha minskat med 30 procent från 1995 års nivå. 

 
Föreslagna regionala miljömål 

• Utsläppen av kväve från mänskliga aktiviteter till länets kustvatten ska 
minska med 45 % från 1995 års nivå 

 
Läge och trend 
Andel av påverkan från kommunala reningsverk nationellt var år 2000 ca  
20 %. 
Trend hos Stockholm Vatten; totalkväve i utgående vatten år 1995 var 17 mg/l 
och år 2004: 9,3 mg /l (45 % minskning). Trend hos Käppala: totalkväve i 
utgående vatten 1995 var 23 mg/l och år 2004: 10 mg/l (56 % minskning). 
 
Kadmium till recipient 
De svenska miljömålen 

• Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och deras 
påverkan på ekosystemen försumbar 

• All fisk i Sveriges hav och sjöar och vattendrag är tjänlig som 
människoföda med avseende på innehållet av naturfrämmande ämnen. 

 
Föreslagna regionala miljömål 
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• Utsläppen av bly, kadmium respektive kvicksilver till vatten i 
Stockholms län ska minska med 70 % från 1995 års nivå. 

 
Läge och trend 
Käppala har som exempel minskat sina utsläpp med 70 % under perioden. 
 
Kadmium till mark 
De svenska miljömålen 

• Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och deras 
påverkan på ekosystemen försumbar 

 
Föreslagna regionala miljömål 

• Slam från länets kommunala avloppsreningsverk ska vara av den 
kvaliteten att det kan läggas på åkermark 

 
Läge och trend 
Slammet uppfyller dagens gränsvärden för användning av slam på åkermark. 
Åtgärder behövs troligen för att klara Naturvårdsverkets förslag på krav år 
2020 på 0,35 mg Cd/ha, år. 
 
Läkemedelsrester till recipient 
De svenska miljömålen 

• Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och deras 
påverkan på ekosystemen försumbar 

• All fisk i Sveriges hav och sjöar och vattendrag är tjänlig som 
människoföda med avseende på innehållet av naturfrämmande ämnen. 

 
Föreslagna regionala miljömål 

• Länets kommunala vattentäkter ska senast år 2010 vara fria från 
bekämpningsmedel, organiska miljögifter, läkemedel och hormoner. 

 
Läge och trend 
En snabb kunskapsuppbyggnad pågår. VA-forskrapporten 2005-3 “Östrogena 
ämnen i avloppsvatten, slam och lagrad urin” (Adolfsson- Erici m.fl. 2005) 
visar att fisk som exponerades för renat avloppsvatten från Bromma 
reningsverk visade på östrogen påverkan men ej den fisk som exponerades för 
renat avloppsvatten från Henriksdal. Projektet ”Läkemedel – förekomst i 
vattenmiljön, förebyggande åtgärder och möjliga reningsmetoder” kommer att 
bedrivas av Stockholm Vatten m.fl. under perioden 2006-2008. 
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Att läkemedelsrester förekommer i både inkommande och utgående 
avloppsvatten har visats i flera studier. I undersökningar som utfördes under 
2005 av Stockholms läns landsting i samarbete med Stockholm Vatten, 
Käppalaförbundet och Norrvatten, återfanns 27 av 40 analyserade substanser i 
avloppsvatten, både i inkommande och i utgående vatten samt 15 av 
40 analyserade substanser i recipientprover. Även prover från råvattentäkt och 
dricksvatten analyserades varvid 4-6 ämnen kunde detekteras av totalt 38 
undersökta. 
 
Läkemedelsrester till åker 
De svenska miljömålen 

• Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och deras 
påverkan på ekosystemen försumbar 

 
Föreslagna regionala miljömål 

• Slam från länets kommunala avloppsreningsverk ska vara av den 
kvaliteten att det kan läggas på åkermark 

 
Läge och trend 
Dataunderlaget är litet. 
 
Fosfor till produktiv mark 
De svenska miljömålen 

• Senast år 2015 skall minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp 
återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till 
åkermark 

 
Föreslagna regionala miljömål 
Saknas. 
 
Läge och trend 
Stockholm Vatten (Bromma reningsverk) och Käppalaförbundet deltar i 
ReVAQ-projektet. År 2004 spreds 3000 ton slam (17 %) av Brommas slam och 
5100 ton (13 %) av Käppalas slam på åkermark. ReVAQ-projektet pågår fram 
till och med år 2007. 
 
Elenergianvändning 
De svenska miljömålen 

• Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler 
minskar och är lägre år 2010 än år 1995. Detta skall bl.a. ske genom att 
den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska samt 
att andelen energi från förnybara energikällor ökar 
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Föreslagna regionala miljömål 
I Stockholms län ska miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och 
lokaler minska och vara lägre år 2010 än år 1995. Detta ska ske genom att den 
totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska. 
 
Läge och trend 
Stockholm Vatten: Energiutvinningen via värmepump och biogas har mer eller 
mindre varit oförändrad under perioden 1995-2004. Stockholm Vatten: I 
Stockholm Vattens reningsverk har elförbrukningen för avloppsreningen 
stigit från ca 0,28 kWh/m3 avloppsvatten år 1995 till ca 0,35 kWh/m3 år 2004 
(ökning med 25 %). Den ökade elförbrukningen beror i huvudsak på införandet 
av kväverening. I övriga regionala reningsverk är elenergiförbrukningen högre 
än hos Stockholm Vatten. 
 
Övriga kriterier och indikatorer 
Kostnader 
Indikatorn årskostnad beräknas som totalkostnad för drift och underhåll samt 
merinvesteringar jämfört med dagens läge. Data har hämtats. 
 
Badbarhet 
Utvald indikator är badbarhet i länets sjöar och i havet. Indikatorn utreds 
kvalitativt. 
 
Teknik 
Som indikatorer väljs Robusthet och säkerhet, vilka analyseras kvalitativt. 
 
Framtidsbilder 
Studien avser år 2030. En befolkningsutveckling beräknas ha skett i enlighet 
med prognosen av Olofsson (2005). Enligt denna prognos kommer det att 
finnas 2 345 000 personer i kommunen som är anslutna till kommunala 
avloppsledningssystem. Av dessa beräknas 2 134 000 vara anslutna till de 
regionala avloppsreningsverken Bromma, Henriksdal, Käppalaverket och 
Himmerfjärdsverket. Utöver dessa beräknas 211 000 personer vara anslutna till 
kommunala reningsverk. 
 
Utöver befolkningsförändringar så antas flödena av kadmium till reningsverken 
år 2030 ha minskat till hälften jämfört med år 2004. Fosforanvändningen i 
hushållskemikalier antas ha minskat vilket leder till att inflödet av fosfor till 
reningsverken från bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) beräknas ha 
minskat med 30 %. Detta betyder att fosforinflödet år 2030 har minskat med 
10 % jämfört med år 2004. Specifika avloppsflöden (flöden per person) antas i 
övrigt vara lika år 2004 och 2030, vilket betyder att flödena in till 
reningsverken förändras (ökar i de flesta fall) i takt med befolkningstillväxten. 
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Övriga förutsättningar 
Systemgräns för studien är från det att avloppsvatten genereras i hushållen, via 
ledningstransport till reningsverket, avloppsrening och slambehandling. I 
systemgräns ingår även att kvantifiera utsläpp till recipient och karakterisering 
av restprodukter. Positiva effekter av utnyttjande av restprodukterna som 
gödselmedel på åkrar har ej tillgodoräknats. 
 
Massflödena av fosfor, kväve och kadmium för de fyra regionala verken har 
hämtats från Miljörapport 2004. För framtidsbilder 2030 har extrapolering av 
dessa flöden gjorts i förhållande till beräknat antal abonnenter. Data för 
inkommande massflöden av fosfor, kväve och kadmium i de kommunala 
verken har hämtats från Jönsson m fl. (2005). 
 
Utgående mängder fosfor, kväve och kadmium från de kommunala verken har 
antagits vara 15 mg kväve per liter och 0,3 mg fosfor per liter (vilket är lika 
med kraven på dessa anläggningar idag). 
 
Systemalternativ 2 och 3b innebär ultrarent vilket här betyder kväverening på 
82 % vilket är lika med det bästa regionala avloppsreningsverket och en rening 
av fosfor och kadmium på 99 %. 
 
I systemalternativ 2 och 3b införs membranbioreaktorer med efterföljande 
oxidering, på de regionala reningsverken men ej på de kommunala verken. 
Detaljer kring systemalternativen med membranbioreaktorer och oxidering 
beskrivs nedan under ”Systemalternativ”. 
 
Systemalternativ 
Systemanalysen omfattar situationen idag benämnt alternativ 0 samt fyra 
systemalternativ avseende år 2030. De fem systemalternativen är: 
 

Alt 0. Dagens reningsverk 
Alt 1. Konventionell teknik 2030 
Alt 2. Ultrarent 2030 
Alt 3a. Konventionell teknik med urinsortering 2030 
Alt 3b. Ultrarent med urinsortering 2030 



KOMMUNFÖRBUNDET   52 (72) 
STOCKHOLMS LÄN 
       Delrapport 4 
___________________________________________________________________________________ 
 

0. Dagens reningsverk 
Som referens har situationen år 2004 analyserats. I enlighet med 
befolkningsutvecklingsutredningen inom VASK-projektet (Olofsson, 2005) så 
var 1 756 000 personer anslutna till kommunala avloppsledningsnät varav 1 
628 000 var anslutna till de fyra regionala avloppsreningsverken och 128 000 
till kommunala avloppsreningsverk. Utsläppen av fosfor, kväve och kadmium 
från de regionala reningsverken är i enlighet med respektive miljörapport 2004. 
Utsläppen från de kommunala verken har schablonmässigt beräknats utifrån 
utsläpp av15 mg kväve per liter och 0,3 mg fosfor per liter renat avloppsvatten. 
 
Översiktligt flödesschema och massflöden av fosfor, kväve och kalium framgår 
av Figur 1. 
 
Dagens reningsverk 2004

Totalt Per person
1500 ton P 0,85 kg P/person, år
8700 ton N 5,0 kg N/person, år

50 kg Cd 0,028 g Cd/person, år

Totalt Per person
1400 ton P 0,80 kg P/person, år
1600 ton N 0,91 kg N/person, år

40 kg Cd 0,023 g Cd/person, år

Totalt Per person
44 ton P 0,025 kg P/person, år

2200 ton N 1,25 kg N/person, år
6,0 kg Cd 0,0034 g Cd/person, år

Spillvatten från 1756000 personer (varav 
1628000 till regionala och 128000 till 
kommunala verk)

Avlopps- och slambehandling

Slam

Östersjön

 
Figur 1. Flödesscheman och massflöden i alternativ 0. 
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1. Konventionell teknik 2030 
I alternativ 1 antas att befintliga reningsverk 2004 omhändertar hela den 
befolkningen i regionen som antas vara ansluten till kommunala avlopps-
reningsverk år 2030. Enligt befolkningsutvecklingsutredningen inom VASK 
(Olofsson, 2005) är då 2 345 000 personer anslutna till kommunala 
avloppsledningsnät varav 2 134 000 personer är anslutna till de fyra 
regionala reningsverken och 211 000 personer är anslutna till kommunala 
avloppsreningsverk. 
 
Med konventionell teknik menas samma teknik som i dagens reningsverk (alt 
0). Inflödet till reningsverken är uppräknade till följd av det ökade antalet 
abonnenter samt av ett beräknat minskat inflöde av kadmium och fosfor. 
Utsläppen av fosfor, kväve och kadmium är uppräknade till följd av ett ökat 
antal abonnenter. 
 
 

Konventionell teknik 2030

Totalt Per person
1840 ton P 0,78 kg/person,år

11700 ton N 5,0 kg/person,år
32 kg Cd 0,014 g/person,år

Totalt Per person
1780 ton P 0,76 kg/person,år
2090 ton N 0,89 kg/person,år

26 kg Cd 0,011 g/person,år

Totalt Per person
60 ton P 0,026 kg/person,år

2900 ton N 1,24 kg/person,år
6,4 kg Cd 0,0028 g/person,år

Avlopps- och slambehandling

Slam

Östersjön

Spillvatten från 2 345 000 personer (varav          
2 134 000 till regionala verk och 211 000 till 
kommunala verk )

 
Figur 2. Flödesscheman och massflöden i alternativ 1. 
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2. Ultrarent 2030 
I alternativ 2 - ”ultrarent”- kompletteras den konventionella reningstekniken i 
de regionala verken med en membranbioreaktor med mikrofilter samt 
oxidering med ozonbehandling. Membranbioreaktorns uppgift är framförallt att 
öka avskiljningen av fosfor och kadmium till 99 % reningsgrad. Ozonbehand-
lingens uppgift är att bryta ned läkemedelsrester och avdöda patogener. För 
alternativ 2 gäller samma befolkningsutveckling som i alternativ 1. Flödes-
schema och massflöden för alternativ 2 redovisas i Figur 3. 
 
 

 

  Ultrarent 2030

Totalt Per person 
1840 ton P 0,78 kg P/person, år

11700 ton N 5,0 kg N/person, år
32 kg Cd 0,014 g Cd/person, år

Totalt Per person 
1810 ton P 0,77 kg P/person, år
2090 ton N 0,89 kg N/person, år

31 kg Cd 0,013 g Cd/person, år

Totalt Per person 
26 ton P 0,011 kg P/person, år

460 ton N 0,20 kg N/person, år
1,3 kg Cd 0,0005 g Cd/person, år

Konv. avloppsrening + 
membranbioreaktor + 

oxidering 

Slam

Östersjön

Spillvatten från 2 345 000 personer (varav 
2134 000 till regionala verk och 211 000 till kommunala 
verk )
 

Figur 3. Flödesscheman och massflöden i alternativ 2. 
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3a. Konventionell teknik med urinsortering 2030 
Alternativ 3a har samma förutsättningar som alternativ 1 med undantaget att 
urinsortering införs hos 50 % av alla nya abonnenter som har tillkommit under 
perioden 2004-2030 samt 10 % av befintliga abonnenter. Flödesschema och 
massflöden för alternativ 2 redovisas i. 
 
 

 

Konventionell teknik med urinsortering 2030 

Totalt Per person med urinsortering 
150 ton fosfor 0,32 kg / person , år 

1900 ton kväve 4,0 kg / person , år
0,086 kg kadmium 0,00018 g /person , år 

Totalt Per person  
1680 ton P 0,72 kg / person , år 
9700 ton N 4,1 kg / person , år

32 kg Cd 0,014 g /person , år

Totalt Per person  
1620 ton P 0,69 kg /person , år 
2090 ton N 0,89 kg /person , år

26 kg Cd 0,011 g /person , år

Totalt Per person  
60 ton P 0,026 kg / person , år 

3020 ton N 1,3 kg / person , år
6,4 kg Cd 0,0027 g /person , år

Spillvatten från 2 345 000 personer  ( varav 
2 134 000 till regionala verk och 211 000 till kommunala  
verk )

Avlopps- och slambehandling 
Slam

Östersjön

Sorterad urin från 470 000 personer  

Figur 4. Flödesscheman och massflöden i alternativ 3a. 
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3b. Ultrarent med urinsortering 2030 
Alternativ 3b har samma förutsättningar som alternativ 1 med undantaget att 
urinsortering införs hos 50 % av alla nya abonnenter som har tillkommit under 
perioden 2004-2030 samt 10 % av befintliga abonnenter. Flödesschema och 
massflöden för alternativ 2 redovisas i Figur 5. 
 
 

Ultrarent 2030 med urinsortering

Totalt Per person med urinsortering
150 ton fosfor 0,32 kg/person, år 

1900 ton kväve 4,0 kg/person, år 
0,086 kg kadmium 0,00018 g/person, år 

Totalt Per person
1680 ton fosfor 0,96 kg/person, år
9700 ton kväve 5,5 kg/person,år

32 kg kadmium 0,018 g/person,år

Totalt Per person
1660 ton fosfor 0,95 kg/person, år
2100 ton kväve 1,2 kg/person, år

31 kg kadmium 0,017 g/person, år

Totalt Per person
25 ton fosfor 0,0141 kg/person, år

460 ton kväve 0,26 kg/person, år
1,5 kg kadmium 0,00087 g/person, år

Konv. Avloppsrening + 
Membranbioreaktor + 

Oxidering

Slam

Östersjön

Sorterad urin från 470 000 personer 

Spillvatten från 2 345 000 personer (varav              
2 134 000 till regionala verk och 211 000 till verk 
vid sjöar)

 
Figur 5. Flödesscheman och massflöden i alternativ 3b. 
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Miljöjämförelser 
 
Miljömål: Ingen övergödning 
Fosforutsläppen ökar i alternativ 1 och 3a och minskar i alternativ 2 och 3b 
där membranbioreaktorerna som bidrar till 99 % fosforrening är införda, se 
Figur 6. 
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Figur 6. Beräknade fosforutsläpp till recipient 
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Kväveutsläppen blir mer likvärdiga mellan alternativen, se Figur 7. Lägst är 
utsläppen i 3b som är det enda alternativ där utsläppen minskar jämfört med 
alternativ 0 - dagens system. Anledningen till detta är att alternativ 3b har så 
högt som 82 % kväverening i samtliga fyra regionala verk (detta har också 
alternativ 2) och dessutom reducerad mängd kväve in till verket på grund av 
avlastningen till följd av urinsortering. I alternativ 2 och 3b antas samma 
utsläpp per person som i alternativ 0 vilket innebär högre utsläpp än dagens 
situation (alt 0). 
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Figur 7. Beräknade kväveutsläpp till recipient. 
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Miljömål: Giftfri miljö 
Inflödena av kadmium beräknas som nämnts ovan minska med 50 % mellan 
åren 2004 till 2030. Ändå är det så att alternativ 1 och 3 a innebär ökade 
mängder kadmium till recipienter än idag, se Figur 8. Orsaken till detta är att 
en något högre andel av kadmium hamnar recipient än vad som är fallet i de 
regionala reningsverken idag. Utsläppen av kadmium till vatten antas vara 
fördelade så att 80 % av kadmium stannar i slammet och 20 % går igenom 
reningsverken och ut till recipient. I alternativen med ”ultrarent” (alt 2 och 3b) 
d.v.s. där 99 % av kadmium stannar i slammet blir kadmiumreduktionen 
dramatiskt förbättrad jämfört med nollalternativet. 
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Figur 8. Beräknade kadmiumutsläpp till vatten 
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Flöden av kadmium till mark skiljer sig mindre mellan alternativen än kad-
mium till vatten, se Figur 9. Här antas att fosforåtervinningen maximeras och 
därmed återförs alla restprodukter till odling. Konsekvensen av detta blir att de 
alternativ som har minst utsläpp av kadmium till vatten har de största kad-
miumflödena till mark. Här är värt att notera att eftersom framtidbilden säger 
att kadmiumflödena år 2030 är 50 % av 2004 års, har samtliga alternativ som 
avser år 2030 lägre flöden av kadmium till mark än dagens situation (alt 0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Läkemedelsrester i avloppsvatten fördelar sig på slam och passerar 
reningsprocesserna och hamnar i recipient. Med hjälp av ozonbehandlingen i 
alternativ 2 och 3b elimineras problemen med utsläpp till recipient. 
Urinsortering har också en positiv inverkan genom att mängden läkemedels-
rester som kommer in till verken minskar. Om man skall rangordna 
alternativen för år 2030 kommer man fram till att alternativ 2 och 3b är mest 
gynnsamma ur denna synvinkel följt av alternativ 3a och sist alternativ 1. 
 
Slam och urin antas bli utnyttjat som gödselmedel. I alternativen med 
urinsortering (3a och 3b) förs läkemedelsrester till mark både via slam och urin 
och i övriga alternativ endast via slam. Totalt sett bedöms att flöden av 
läkemedelsrester till mark i stor utsträckning kan bryts ned och är därför 
mindre allvarligt ur miljösynpunkt än läkemedelsrester till recipient. 
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Miljömål: God bebyggd miljö 
Fosforåtervinning: Samtliga alternativ har mycket god förmåga att fastlägga 
fosfor och därmed finns det potential att återföra 95-98 % av fosforn i samtliga 
alternativ, se Figur 10. 
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Figur 10. Beräknad fosforåtervinning om slam och källsorterad urin utnyttjas 
som gödselmedel  
 
 
Extra energianvändning för drift och underhåll utöver alternativ 1 har 
värderats i alternativ 2, 3a och 3b. Som nyckeltal kan nämnas att 
elförbrukningen för avloppsrening hos Stockholm Vatten är 0.35 kWh/m3. I 
alternativ 2 och 3b införs membranfiltrering som beräknas kräva 1 kWh/m3 

behandlat avloppsvatten och 0.1 kWh/m3 för ozonbehandling (båda värdena 
bedömda av Daniel Hellström i arbetsgruppen). Detta medför att 
energianvändningen ökar till totalt 1.45 kWh/m3 vilket innebär en fyrdubbling. 
 
Ett alternativ till ozonbehandling är oxidering med väteperoxid och UV-
bestrålning. Detta koncept prövas i Usserøds avloppsreningsverk i Hørsholm, 
Danmark energianvändningen för behandlingen uppskattas till 0.15 kWh/m3 

(Johansen, personlig meddelande), vilket alltså skulle betyda en något högre 
energianvändning än ozonbehandling. 
 
Alternativ 3a och 3b innehåller urinsortering som medför minskad belastning 
av näringsämnen och därmed minskad elförbrukning för reningsprocesser. En 
annan positiv energiaspekt på urinsortering är att urinen kan ersätta handels-
gödsel och därmed minskar handelgödselproduktionen. En nackdel med Å 
andra sidan ökar transportbehovet då urin skall transporteras till odlingsmark. I  
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detta förprojekt görs inte en energianalys av detta men tidigare jämförelser ur 
energisynpunkt, (Jönsson m.fl, 2000; Kärrman, 2000) visar att urinsortering är 
gynnsamt ur energisynpunkt om transportavståndet är högst 220 - 400 km om 
aspekterna som nämnts i detta stycke vägs in. Om även energianvändningen för 
produktion av kapitalvaror vägs in (lagringstankar, urinledningar etc.) kan 
enligt Tidåker (2003) urin transporteras 40 km enkel väg innan energi-
användning i ett konventionella avloppssystem överskrids. 
 
Sammanfattningsvis så bortses här ifrån effekterna av urinsortering och man 
kan konstatera att alternativen 2 och 3b innebär en ökning av energianvändning 
till det dubbla jämfört med konventionell teknik. 
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Betygsättning och viktning 
En bedömning av resultaten från miljösystemanalysen genomfördes av arbets-
gruppen 20051220. Värderingarna gjordes gemensamt av arbetsgruppen, 
bestående av representanter från SYVAB, Käppalaförbundet och Stockholm 
Vatten AB. Representanten från Roslagsvatten var frånvarande men har beretts 
tillfälle att i efterhand lämna synpunkter. 
 
Kriterierna gicks igenom var för sig, och betyg sattes på en skala 1-5, där 

1 = mycket dåligt 
2 = dåligt 
3 = godkänt 
4 = bra 
5 = mycket bra. 
 

Som värdenorm för betygen användes dels den inom projektet genomförda 
recipientutredningen, dels de miljömål som satts nationellt och regionalt, där 
dessa fanns utsagda och var relevanta. Betygen sattes där detta var möjligt efter 
graden av måluppfyllelse. 
 
Därefter rangordnades kriterierna efter deras relativa betydelse, d.v.s. hur stor 
betydelse som VA-sektorn har för att i en framtid kunna uppfylla de olika 
miljömålen. Här togs hänsyn till påverkans relativa betydelse jämfört med 
påverkan från andra samhällssektorer. Detta gjordes också på en skala 1 – 5. 
Där 1 är mycket stor betydelse och fyra är marginell betydelse för att uppnå ett 
miljömål. Rankningen gav en indikation på kriteriets relativa betydelse. 
 
Kriterierna viktades på en skala 0-1. Motiveringar, se nedan. Slutligen gjordes 
enkla känslighetsanalyser. 
 
Resultat 
En sammanställning av utfallet av betygsättningen, rangordning och viktningen 
ges i 
 
Tabell 1. Resultat av betygsättning, rangordning och viktning 
 

      Betyg Viktat betyg 
Kriterium Rang Vikt 1 2 3a 3b 1 2 3a 3b 
P till vatten 1 1 2 4 2 4 2 4 2 4 
N till vatten 1 1 2 3 2 3 2 3 2 3 
Cd till vatten 1 0.9 2 4 2 4 1.8 3.6 1.8 3.6 
P återvinningsbar 2 0.7 5 5 5 5 3.5 3.5 3.5 3.5 
Cd till mark 2 0.8 3 3 3 3 2.4 2.4 2.4 2.4 
Läkemedelsrester till 
vatten 

2 0.6 2 4 3 4 1.2 2.4 1.8 2.4 

Energianvändning 3 0.5 4 2 4 2 2 1 2 1 
Läkemedelsrester till 
åker 

4 0.2 3 3 2 2 0.6 0.6 0.4 0.4 

Summa     23 28 23 27 15.5 20.5 15.9 20.3 
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Motiveringar och kommentarer 
Ingen övergödning 
Recipientskyddet är reningsverkens huvuduppgift. Att minska övergödningen 
är den viktigaste frågan för Stockholms skärgård och Östersjön. Det ansågs inte 
möjligt att här skilja på viktningen för kväve och fosfor. 
 
Recipientutredningen har visat att det är möjligt att släppa ut 30 % mer fosfor 
än idag. Utsläppen från enskilda avlopp är höga, men omfattas inte av denna 
utredning. Bör tas upp i en fördjupad fas. 
 
För kväve är kraven på ytterligare minskning hårdare än för fosfor. Det är dock 
tekniskt sett möjligt att åstadkomma högre kväverening, förutom att energi-
användningen då ökar kraftigt på grund av tillförsel av extern kolkälla. 
Urinsortering kan från denna synpunkt vara gynnsam då behovet av extern 
kolkälla minskar eller bortfaller helt. 
 
Giftfri miljö 
Kadmium representerar här utsläpp av en mångfald skadliga eller potentiellt 
skadliga ämnen, och ges nästan lika hög vikt som övergödningskriterierna. 
Såväl kadmium till vatten som kadmium till mark gavs höga vikter. 
 
Kadmiumhalterna från Käppala och Stockholm Vatten har minskat de senaste 
åren, troligen beroende på den pågående utfasningen av kadmium samt ett 
informationsarbete riktat till områden som bidrar till Kadmium, som t ex 
användning av konstnärsfärger. Det regionala miljömålet är nästan nått. Cd/P-
kvoterna i slam kommer att år 2030 bli ungefär hälften av dagens kvoter, dock 
inte ner till dagens svartvattenkvalitet. 
 
Läkemedelsrester till vatten gavs vikten 0.6, beroende på den osäkerhet som 
finns i frågan. Frågan har också stor uppmärksamhet hos allmänheten och 
bland politiker, vilket troligen kan accentueras i framtiden. 
 
Läkemedelsrester till mark gavs vikten 0.2, alltså väsentligt lägre än  läke-
medelsrester till vatten. Motivet till detta är att jord och dess innehåll av 
mikroorganismer kan ta hand om och bryta ned läkemedelsresterna på ett bättre 
sätt än vad som sker i vatten. 
 
God bebyggd miljö 
Återvinningsbar fosfor gavs vikten 0.7. Riksdagen miljömål om fosfor-
återvinning föranledde den relativt höga vikten, trots att fosforåtervinning 
ansågs ha väsentligt lägre prioritet för reningsverken än recipientskyddet. 
 
Allt slam från Käppala och Brommaverket är idag certifierat och formellt sett 
möjligt att använda. Framtida krav på kadmiumhalter och möjligen på 
läkemedelsrester måste dock mötas. Energianvändning gavs vikten 0.5. 
Energifrågan är en viktig samhällsfråga, och kommer att bli än viktigare i en 
framtid. Emellertid är avloppssystemens andel av samhällets energianvändning 
mycket liten, och det ansågs att miljönyttan av energianvändning i 
avloppssystemen motiverade en måttlig ökning. Dock medför de ”ultrarena” 
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alternativen (membranmetoder och oxidering i form av ozonbehandling) en 
fyrdubbling av energianvändningen. 
 
En känslighetsanalys avseende vikten för energianvändning gjordes så, att 
vikten för energianvändning sattes till 2.0 i stället för 0.5. Detta medförde inga 
stora förändringar i resultaten, och inga omkastningar i ordningsföljden av 
systemen. Betygen för de fyra systemalternativen kom dock närmare varandra. 
 
Miljömålen som bedömningskriterier 
Urvalet av kriterier skulle kunna göras annorlunda, t.ex. så att de var och en av 
tre aktuella miljömålen; Övergödning, Giftfri miljö och God bebyggd miljö 
värderades samlat, till skillnad mot den valda listan som har två kriterier inom 
övergödningsmålet, fyra inom målet giftfri miljö och två inom målet god 
bebyggd miljö. Detta urval kan ha påverkat den samlade värderingen. Om i 
stället de tre miljömålen väljs som kriterier och vikterna väljs med ledning av 
de ovan valda vikterna men normerade så att summan av vikterna blir =1, får 
värderingsmatrisen utseendet enligt Tabell 3. 
 
Tabell 3. Viktning av miljömål 
    Betyg Viktat betyg 
Kriterium Vikt 1 2 3a 3b 1 2 3a 3b 

Övergödning 0.4 2 3.5 2 3.5 0.8 1.4 0.8 1.4 
Giftfri miljö 0.4 2.5 3.5 2.5 3.25 1 1.4 1 1.3 
God bebyggd miljö  0.2 4.5 3.5 4.5 3.5 0.9 0.7 0.9 0.7 
Summa           2.7 3.5 2.7 3.4 

 
 
Normeringen medför att det är möjligt att summera de viktade betygen, vilket 
är gjort på den nedersta raden. Detta kan ses som en samlad värdering av de 
fyra systemalternativen. 
 
Enligt den valda betygsskalan ovan, skulle alltså alternativen med dagens 
reningsteknik inte få helt godkänt, medan alternativen med ”ultraren” 
behandling skulle få betyg mellan godkänt och bra. Att de ultrarena 
systemalternativen inte får ännu högre betyg beror till största del på effekterna 
från de lokala kommunala reningsverken, men också på att denna 
reningsteknik medför att en stor del av de valda farliga ämnena hamnar i 
slammet. Om de lokala kommunala reningsverken också införde ultraren 
behandlingsteknik, skulle betygen för alternativen 2 och 3b bli högre år 2030. 
 
Vidare medför urinsorteringen ingen fördel enligt den valda värderings-
metoden. (Dock kan noteras att effekten av urinsorteringens positiva inverkan 
energimässigt, se ovan, ej är medräknad. Det kan också påpekas att vissa 
egenskaper hos urinsortering inte har värderats, som t.ex. produktkvaliteten. 
Systemjämförelsen tar ingen hänsyn till att man i urinsorteringsalternativen kan 
få en del växtnäring till jordbruk i relativt ren form. Vidare tas ingen hänsyn till 
att andra näringsämnen som kväve, kalium och svavel kan återföras i urinsor-
teringsalternativen). Det kan också noteras att urinsortering har införts i endast 
liten utsträckning. 
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Det noterades också att de ultrarena alternativen medför andra positiva effekter 
som t.ex. förbättrade badbarhet i recipienterna. 
 

Övriga aspekter 
Kostnader 
På samma sätt som för energianvändningen gjordes en enkel kostnadsanalys 
för de merkostnader som tillkommer utöver konventionell avloppshantering i 
alternativ 1. Nyckeltal för totalkostnad för avloppshantering är 3.50 SEK/m3 

(Stockholm Vatten, 2005). 
 
Tillkommande kostnader för membranfiltrering i den aktuella skalan upp-
skattades till 0.15 USD/m3 inkl. kapitalkostnad, drift och underhållskostnad 
(Adham m fl 1996). Med växelkursen 1 USD = 7.60 SEK ger detta ca 1.20 
SEK/m3. Till detta kommer ozonbehandling på ca 0.2 USD/m3 (Cotton m fl 
2001), d v.s. ca 0.17 SEK/m3. Detta innebär att avloppsbehandlingen i 
alternativen med ultrarent får avloppsbehandlingskostnad på ca 5 SEK/m3 eller 
en ökning med ca 40 %. Underlaget för denna kostnadsbedömning är dock 
mycket osäker p.g.a. att dataunderlaget är några år gamla och gäller för den 
amerikanska marknaden. 
 
Den alternativa oxideringsprocessen med tillsats av väteperoxid och UV-
bestrålning beräknas innebära en totalkostnad på 0.13 EUR/m3 ca (1.20 
SEK/m3) (Johansen, personligt meddelande). Detta gäller dock för en mindre 
anläggning av storleken 50000 p.e. 
 
Urinsorteringen innebär en merkostnad i form av anläggande av systemet 
(urinsorterande toaletter, urinledningar, lagringstankar etc.), samt för drift och 
underhåll och transport av urinen med tankbil. Urinsorteringen har också 
positiva effekter i form av att handelsgödsel kan ersättas och att belastningen 
av närsalter minskar i avloppsreningsverken. Ingen kvantifiering har gjorts i 
denna rapport över kostnaderna men resultat från tidigare studier pekar på att 
urinsortering medför en merkostnad jämfört med konventionellt system 
(Kärrman m.fl. 2005). 
 
Badbarhet 
Utsläppen från alternativen med ultrarent (alternativ 2 och 3b) kommer att ha 
en starkt avdödande effekt på patogener i utgående vatten vilket innebär att 
dessa alternativ kommer att vara mer gynnsamma än de andra vad gäller 
badbarhet vid badplatser som kan påverkas av utsläppt vatten från de regionala 
avloppsreningsverken. Det är dock viktigt att komma ihåg att bräddningar från 
ledningsnätet som en följd av kraftiga regn eller nödavlopp förmodligen står 
för större risk för smittspridning än direktutsläpp av renat avloppsvatten. 
 
Teknisk robusthet 
De studerade alternativen 2030 innebär inga stora tekniska hinder jämfört 
dagens avloppsreningsverk. Alternativen med ultrarent innebär mer teknik-
intensiva anläggningar som kräver ökad kompetens och mer arbete för drift och 
underhåll. Utnyttjas alternativet med väteperoxid tillkommer farliga transporter 
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av denna kemikalie till reningsverken, men detta är inget exceptionellt utan 
medför en marginell ökning av farliga transporter totalt sett i regionen. 
Dock kan detta ha en större inverkan lokalt. 
 
Urinsortering som införs i alternativ 3a och 3b kan innebär ett visst merarbete 
för brukarna för att undvika stopp i urinledningar och urinvattenlås. Ett ökat 
transportarbete tillkommer i alternativen för hämtning av urin och transport till 
avsättning. 
 
Slutsatser 
Från detta delprojekt kan följande slutsatser dras: 
 

• Konventionell reningsteknik bedöms inte helt uppfylla godkänt vad 
gäller förväntade miljökrav för år 2030 

• ”Ultraren” behandling i de fyra stora verken klarar de förväntade 
kraven 2030, men det sammanlagda betyget dras ned av de lokala 
verken (samt det faktum att mer föroreningar hamnar i slammet) samt 
av den höga elanvändningen. 

• Urinsortering medför ingen påtaglig fördel (men alla 
systemegenskaperna värderades ej). 

• Merkostnaden för ultraren behandling bedöms vara ca 40 % högre än 
konventionell rening 

• Elanvändningen för ultraren behandling bedöms vara fyra gånger högre 
än för konventionell rening 

• Urinsortering beräknas också innebära merkostnader i förhållande till 
konventionell rening. Dessa har dock ej kvantifierats. 
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Förslag på upplägg till fördjupad och breddad systemanalys 
I ett eventuellt huvudprojekt föreslås att systemanalysen breddas till att gälla 
ett mer brett miljöperspektiv som omfattar mer än VA-huvudmännens 
traditionella ansvarsområde, inkluderande länets enskilda avlopp, dagvatten 
och bräddvatten. Syftet med denna studie skulle vara att kunna prioritera 
åtgärder där de är mest kostnadseffektiva. Förslag till principiella åtgärder bör 
tas fram. Vidare bör systemalternativen med urinsortering studeras mer  
ingående, och kompletteras med en motsvarande studie av svartvatten-
separering. Ett alternativ med utökad produktion av biogas, eventuellt i 
kombination med köksavfallskvarnar bör studeras. 
 
De delprojekt som föreslås är 

- Enskilda avlopp 
- Bräddningar och nödavlopp 
- Dagvatten 
- Åtgärder för de kommunala verken 
- Fördjupad energianalys inkl. ökad biogasproduktion 
- Fördjupad analys av urinsortering 
- Svartvattensortering 
 

Enskilda avlopp 
Länets enskilda avlopp står för en betydande del av påverkan på recipienterna. 
Ett examensarbete (Karlsson, 2005) kom fram till att länets enskilda avlopp 
står för ca 50 ton fosfor till vatten och 400 ton kväve per år. Enskilda avlopp, 
som utgör ca 5 % av befolkningen, står för hela 54 % av fosforbelastningen 
och 16 % av kvävebelastningen från den samlade avloppshanteringen i länet 
(summan av kommunala avlopp (alternativ 0 i denna studie) och beräknade 
värdena för enskilda avlopp). De enskilda avloppen utgör en stor regional 
belastningskälla. Lokalt kan ett antal enskilda avlopp dessutom ha helt 
avgörande betydelse för lokala vattendrags kvalitet. 
 
Delprojektet syftar till att komplettera den genomförda systemstudien med 
utsläpp från enskilda avlopp, och att analysera olika scenarier avseende 
åtgärder för enskilda avlopp med bättre reningsteknik eller att ansluta 
ytterligare delar av de enskilda avloppen till de kommunala avlopps-
ledningsnäten. 
 
Bräddningar och nödavlopp 
Förprojektet jämför utsläpp till vatten mellan alternativen i form av utsläpp av 
behandlat avloppsvatten. Påverkan från bräddningar vid stora regn samt vid 
nödavlopp från pumphaverier mm. har inte tagits med eftersom denna aspekt 
inte skiljer sig nämnvärt mellan de studerade alternativen. Bräddningar och 
nödavlopp kan emellertid stå för en betydande andel av belastningen på 
recipienter.  
 
 
Delprojektet syftar till att komplettera den genomförda systemstudien med 
kvantifierade utsläpp från bräddavlopp och nödavlopp samt att studera 
potentialen hos olika åtgärder som t ex flödesutjämning och rening av 
bräddavlopp. 
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Dagvatten 
Dagvatten är en stor källa till utsläpp av vissa förorenande ämnen. 
Kvantifieringar och åtgärdsförslag finns framme för Stockholm men i mindre 
utsträckning för andra kommuner. För att kunna föreslå kostnadseffektiva 
åtgärder bör dagvattensutsläppen tas med i systemanalysen. 
 
Delprojektet syftar till att komplettera den genomförda systemstudien med 
kvantifierade utsläpp av dagvatten i länet samt att föreslå principiella åtgärder. 
 
Åtgärder på kommunala verk 
I förprojektet har teknikutveckling antagits för att minska utsläppen från de 
regionala verken, vilket är rimligt eftersom 90 % av de kommunalt anslutna i 
länet är påkopplade på dessa verk. Om kraven ökar på högre reningsgrader blir 
det viktigt att också se över tekniken för de lokala kommunala verken. 
 
Delprojektet syftar till att komplettera den genomförda systemstudien med 
införande av högre reningsgrad också i de kommunala lokala reningsverken. 
 
Fördjupad energianalys 
I förprojektet görs en mycket översiktlig energianalys som skulle behöva 
fördjupas för att bättre och säkrare bedöma de energimässiga effekterna av 
olika alternativ. Dessutom finns det stor potential i att studera hanteringen samt 
rötning av avlopp och matavfall t ex via köksavfallskvarnar. 
 
Delprojektet syftar till att komplettera den genomförda systemstudien med en 
fördjupad energianalys, inkluderande bland annat köksavfallskvarnar och ökad 
produktion av biogas. 
 
Fördjupad analys av urinsorterande system 
Vissa egenskaper hos urinsortering har inte värderats i förprojektet, som t.ex. 
produktkvaliteten. Systemjämförelsen tar ingen hänsyn till att man i  urin-
sorteringsalternativen kan få en del växtnäring till jordbruk i relativt ren form. 
Vidare tas ingen hänsyn till att andra näringsämnen som kväve, kalium och 
svavel kan återföras i urinsorteringsalternativen. Det kan också noteras 
att urinsortering har införts i endast liten utsträckning och effekterna av ett 
införande skulle bli mer tydliga vid ett mer omfattande införande. 
 
Delprojektet syftar till att komplettera den genomförda systemstudien med en 
fördjupad studie av urinsortering. 
 
 
Svartvattensortering 
Ett systemalternativ med svartvattensortering bör, i likhet med urinsortering, 
läggas till systemanalysen. 
 
Delprojektet syftar till att komplettera den genomförda systemstudien med ett 
svartvattenalternativ. 
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• Att vara Stockholmsregionens naturliga samarbetsforum för 
strategiska vatten- och avloppsfrågor 

• Att vara en mötesplats mellan tjänstemän för utbyte av kunskap och 
erfarenheter i VA-frågor 

• Att vara en arena för genomförande av gemensamma insatser, till 
exempel utredningar och information 

• Att vara politisk förankring på kommunal och regional nivå  
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Kommunförbundet Stockholms Län, Länsstyrelsen i Stockholms län samt 
landstingets Regionplane- och trafikkontor. 
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samverkan kring vatten- och avloppsfrågor i Stockholms län.  
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