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Förord
Av länets 1,9 miljoner invånare får ca 1,7 miljoner invånare sitt dricksvatten
från östra Mälaren och antalet kommer framöver att öka. Kvaliteten på länets
största råvattentäkt Mälaren är därför väsentlig för att Stockholmarna ska
kunna få hälsosamt och gott vatten ur sina kranar även i framtiden.
De största hoten mot råvattnet är klimatförändringar och utsläpp av mänskligt
producerade föroreningar. Som ett led att få bättre grepp om riskerna inledde
VAS-rådet under 2007 därför en förstudie som tittar närmare på om
dagvattenutsläpp och brädd av spillvatten kan utgöra ett problem för länets
vattenförsörjning.
Resultaten av den föreliggande förstudien visar glädjande nog att dagvatten och
bräddvatten i normalfallet inte ger någon akut påverkan på möjligheterna för
att förse länet med dricksvatten av bra kvalitet. Detta på grund av östra
Mälarens stora vattenvolymer och den utspädning som sker.
Det innebär dock inte att vi kan slå oss till ro. Vid olyckor och bränder samt
vid stora utsläpp av bräddat avloppsvatten i närheten av vattenverkens intag
finns det risk för kraftigt försämrad kvalitet. Åtgärder för att minimera effekter
av sådana akuta händelser behöver vidtas.
Åtgärder behövs även för att motverka den mer långsamma
kvalitetsförsämringen som föroreningar transporterade via dagvatten,
dränvatten från tex. nedlagda soptippar samt bräddning av avlopp ger.
Rapporten ”Dag- och bräddvattenpåverkan på dricksvattenproduktion i östra
Mälaren” är en bra bas för att fortsätta arbetet med att trygga regionens
dricksvattenförsörjning och dess slutsatser är viktiga för flera olika kommunala
sektorer.

Anders Ekegren
Ordförande
KSLs Samhällsbyggnadsberedning

Jan Valeskog
Vice ordförande
KSLs Samhällsbyggnadsberedning
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Sammanfattning
Inom östra Mälarens vattenskyddsområde finns mer än 40 st dagvattenutsläpp,
merparten av dessa är ledningar och tunnlar som avleder vatten från bebyggda
ytor. Utöver dessa finns diken som avleder dagvatten från vägar direkt till
Mälaren. Det finns även utsläppspunkter utanför vattenskyddsområdet som kan
påverka på grund av närheten och korta transporttider. Den största
koncentrationen av utsläppspunkter finns i närheten av Norsborgs vattenverk
kring Vårby/Slagsta i Huddinge och norra Botkyrka samt på Ekerö. Storleken
på utsläppspunkterna varierar från tunnlar med flera meters diameter (5 st) ner
till ledningar med dimensioner på ca 200 mm. Ett stort antal fungerar även som
utsläppspunkter för bräddat spillvatten.
Den årliga tillförseln av dagvatten till vattenskyddsområdet beräknas uppgå till
ca 10 miljoner m3/ år vilket, trots den stora mängden, endast utgör ca 2‰ av
Mälarens utflöde som passerar genom östra Mälaren. Periodvis, främst under
sommar och tidig höst, kan dock utflödet vara obefintligt vilket innebär låg
vattenomsättning och strömningsriktningar styrda enbart av rådande
väderleksförhållanden. Utöver dagvatten från regn, snösmältning och
spolvatten beräknas även 15 000-20 000 m3 släckvatten från brandbekämpning
årligen kunna nå vattenskyddsområdet.
Den bräddade mängden avloppsvatten beräknas uppgå till ca 50 000 m3/ år.
Antalet bräddtillfällen i skyddsområdet uppgår totalt till ca 100 st/år. Enstaka
utsläpp kan uppgå till 5000 m3 eller mer. Den största mängden (ca 30 000 m3/
år) är hydraulisk brädd från överbelastade ledningar i Stockholms kombinerade
ledningsnät. I det duplicerade ledningsnätet förekommer förhållandevis
omfattande bräddning av spillvatten från Ekerö (ca 7000 m3/ år).
Antalet ämnen och mikroorganismer som kan förekomma i dag- och
bräddvatten är teoretiskt sett obegränsat stort. Anledningen är den omfattande
hanteringen av kemiska produkter (även läkemedel) i samhället och det är
ofrånkomligt att dessa, åtminstone till viss del, kommer att hamna i dagvatten
eller i spillvatten från hushåll och olika verksamheter. Alla mikroorganismer
som härstammar från människor och djur finns också i varierande halter i dagoch bräddvatten.
Det akuta hotet mot dricksvattenförsörjningen från dagvattenutsläpp under
”normala” förhållanden bedöms som litet. Koncentrationen av föroreningar och
de, relativt östra Mälarens vattenmassor, små volymerna motiverar inte direkta
åtgärder. Vid olyckor och bränder samt vid stora utsläpp av bräddat
avloppsvatten bedöms sannolikheten för en påverkan som större. Tillförsel av
föroreningar till östra Mälaren inkluderande dagvatten, dränvatten från
exempelvis äldre soptippar och bräddat avloppsvatten påverkar generellt
vattenkvaliteten i recipienten negativt. En strävan, enligt försiktighetsprincipen,
bör därför vara att i största möjliga mån begränsa spridningen av ämnen som
inte naturligt finns i vattnet eller riskerar att nå koncentrationer som innebär
kraftiga avvikelser från det naturliga tillståndet.
Genom att kartlägga och bedöma risker för utsläpp och med detta underlag
genomföra åtgärder kan risken för en påverkan på vattenproduktionen
minimeras. Detta gäller såväl dagvattenutsläpp som bräddavlopp. Exempel på
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detta kan vara kartläggning av tillrinningsområden, byggande av magasin för
dag- och bräddvatten samt ett ökat underhåll av ledningsnät och
avloppspumpstationer. Även förbättrade rapporteringsrutiner bör övervägas.
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Bakgrund
Av länets 1,9 miljoner invånare får ca 1,7 miljoner invånare sitt dricksvatten
från östra Mälaren. Enligt de prognoser som ställts upp i den regionala
utvecklingsplanen (RUFS 2001) kommer det att finnas ca 2,1 miljoner
invånare i länet år 2030. Vattenproduktionen sker från tre större ytvattenverk,
Lovö, Norsborg och Görvälns vattenverk. Lovö och Norsborgs vattenverk ägs
och drivs av Stockholm Vatten AB, Görvälns vattenverk ägs och drivs av
Norrvatten. Ytterligare ett mindre vattenverk (Stenhamra vattenverk,
Skytteholm) finns på Ekerö.
Som ett led att långsiktigt säkerställa vattenkvaliteten i råvattentäkten östra
Mälaren har ett förslag till vattenskydd enligt Miljöbalken upprättats. Ansökan
om fastställelse av detta har lämnats in till länsstyrelsen.
Principerna för vattenskyddet ansluter till Naturvårdsverkets Handbok med
allmänna råd (2003:6). Vattenskyddsområdet är indelat i två zoner: inre/primär
respektive yttre/sekundär. Den inre/primära zonen utgörs av det vattenområde
inom vilket transporttiden till vattenintagen är 3-6 timmar samt en strandzon på
50 m. Den yttre/sekundära zonen utgörs av landområden som direkt avrinner
samt det område vars dagvatten naturligt eller tekniskt avrinner mot ovan
angivna vattenområde. Omfattningen av det planerade vattenskyddsområdet
framgår av figur 1.
VAS-rådet är, under KSLs Samhällsbyggnadsberedning, det gemensamma
forumet för regional samverkan kring vatten- och avloppsfrågor i Stockholms
län. VAS-kommittén är rådets arbetsgrupp och bemannas av tjänstemän från de
i rådet medverkande organisationerna. Inom kommittén har arbetsgrupper för
enskilda frågor bildats. Till dessa arbetsgrupper kan även externa krafter
knytas. Vid kommitténs möte den 18 april 2007 beslutades att starta ett projekt
med inriktning mot att svara på vilken betydelse dagvattentransporterade
föroreningar har för betydelse för Östra Mälaren som vattentäkt. Vid möte den
28 maj 2007 beslutades att Tyréns skulle få i uppdrag att belysa dagvattnets
påverkan på dricksvattenproduktionen såväl på kort som på lång sikt. Man
beslutade också att långsiktiga klimateffekter och detaljerade åtgärdsförslag
inte ska ingå i uppdraget.
För innehållet i denna rapport svarar författaren.
Synpunkter på rapportkoncept har lämnats av en referensgrupp bestående av
följande personer:
Per Ericsson, Norrvatten
Lena Kjellson, Nacka kommun
Göran Lundberg, KSL
Christer Lännergren, Stockholm Vatten
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Görvälns vv

Lovö vv

Norsborgs vv

Figur 1. Vattenskyddsområde för Östra Mälaren (justerat december 2006)

Huvudsakliga distributionsområden för de tre större vattenverken är i nuläget:
•
•
•

Norsborgs vattenverk: Södra Stockholm och söderortskommunerna
(Nacka, Tyresö, Haninge (del av), Huddinge, Botkyrka, Salem) samt delar
av Ekerö och Värmdö.
Lovö vattenverk: Norra Stockholm samt Lidingö
Görvälns vattenverk: Norrortskommunerna (Järfälla, Upplands Bro,
Solna, Sundbyberg, Danderyd, Sollentuna, Upplands Väsby, Täby,
Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Sigtuna) samt Knivsta.

I länet försörjs endast Södertälje och Nykvarns kommuner och delar av Ekerö,
Haninge och Värmdö kommuner från andra kommunala vattentäkter och
vattenverk. I samband med att vattenledningar från Stockholm Vattens
anläggningar till Nynäshamn (byggs) och Strängnäs (planeras) anläggs
kommer även största delen av Ekerö och Haninge att få vatten från Stockholm
Vattens anläggningar.
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Syfte
Uppdragets målsättning är att identifiera utsläppspunkter samt översiktligt
belysa dag- och bräddvattnets påverkan på dricksvattenproduktionen i östra
Mälaren, främst på kort sikt men även i ett längre perspektiv. Att bedöma
påverkan av avrinning från jordbruksmark och naturområden ingår inte i
uppdraget.
De utsläppspunkter för dag- och bräddvatten som kan innebära ett hot mot
dricksvattenproduktionen har identifieras. Även utsläppspunkter utanför
vattenskyddsområdet beskrivs översiktligt. Maximalt läckage till Mälaren
bedöms från utvalda verksamheterna/tillrinningsområdet. I mån av tillgängligt
underlag beskrivs även smittoämnen som kan hota dricksvattenproduktionen.
Effekter av klimatförändringar så som skyfall/översvämningar beskrivs
kortfattat.
Med utgångspunkt i framtaget underlag och tidigare utförda beräkningar med
spridningsmodeller har en bedömning gjorts av hoten som utsläpp av dagvatten
och bräddat avloppsvatten utgör mot dricksvattenförsörjningen.
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Definitioner
Det finns en mängd olika formuleringar avseende definitioner som rör dag-,
spill- och dränvatten. Många definitioner tar till exempel inte upp annat än
regnvatten och snösmältning i begreppet dagvatten vilket kan ses som en alltför
snäv begränsning av begreppet. Definitionerna nedan är främst avsedda att öka
förståelsen av denna rapport och ska inte betraktas som allmängiltiga.
Dagvatten: Ytavrinnande vatten från all typ av mark inom bebyggt område.
Avrinningen kan vara orsakad av nederbörd, snösmältning eller aktiviteter som
ex. spolning och bevattning. Även släckvatten kan betraktas som dagvatten.
Däremot kan inte rena utsläpp av exempelvis olja betraktas som dagvatten men
släpps ut via dagvattenledningar och får därför i denna rapport ingå i textdelar
som behandlar dagvatten.
Släckvatten: Vatten som har använts i samband med släckning av bränder.
Spillvatten: Vatten från hushåll (bad, toalett disk mm) och verksamheter
(processvatten, tvättvatten) som leds till reningsverk. Spillvatten kommer
uteslutande från aktiviteter inomhus.
Dränvatten: Till ledningssystem tillfört eller inläckande mark- och
grundvatten. Det dränvatten som förs till eller läcker in i ledningar och tunnlar
avsedda för dagvatten kan inte särskiljas från dagvatten varför detta vatten
ingår i begreppet dagvatten i rapporten. Mängden dränvatten är på årsbasis ofta
stor då denna tillförsel sker ständigt och ger upphov till ett så kallat basflöde i
ledningarna. Basflödet kan även till mindre andel bestå av spillvatten då
spillvattenledningar av misstag kopplats till dagvattennätet. Vid ett regntillfälle
har basflödet oftast en underordnad betydelse för både vattenmängd och
flödesintensitet. Vid stort inläckage kan dränvatten bidra till ett förlängt flöde i
utsläppspunkten efter nederbördstillfällen.
Avloppsvatten: Allmän term för spill-, dag och dränvatten eller dessa i
blandning. I denna rapport används begreppet i huvudsak för vatten som avleds
i kombinerade ledningssystem, det vill säga en blandning av dag-, spill- och
dränvatten.
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Dränvatten

Dränvatten
Läckage

Figur 2. Principskiss som beskriver de olika systemen för bortledning av dag- och spillvatten
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Utsläppspunkter dagvatten
Utsläppsunkter inom skyddsområdet
Drygt 40 st dagvattenutsläpp finns inom vattenskyddsområdet, av dessa är ca 5
st större diken som avleder vatten från hårdgjorda bebyggda ytor. Ytterligare
diken och ledningar finns som avleder dagvatten från vägar inom
skyddsområdet till Mälaren utan att passera genom avvattningssystem i
tätbebyggt område. Den största koncentrationen av utsläppspunkter finns i
Botkyrka och på Ekerö väster respektive norr om Norsborgs vattenverk
Storleken på utsläppspunkterna varierar från tunnlar med flera meters diameter
( 5 st) ner till små ledningar med dimensioner på ca 200 mm. De flesta
utsläppspunkterna ligger på 2-6 m djup men djupare utsläpp finns, till exempel
Vårbytunneln vars utsläppsdjup ligger på ca 12 m djup (uppgift från Plan 83 –
Recipienter, Stockholms VA-verk).
Utöver de ovan definierade utsläppspunkterna förekommer diffusa utsläpp av
dagvatten direkt från mark till recipienten. Ett sådant exempel är avrinning
över kajkant från hamnområden.

Befintliga reningsanläggningar
Det finns i nuläget endast en större avancerad reningsanläggning för
dagvattenutsläpp i bruk inom skyddsområdet. Anläggningen, som är utformad
som ett mindre reningsverk (utan dosering av fällningskemikalier), är förlagd i
bergrum vid utloppet av Albytunneln som avleder dagvatten från södra
Huddinge till Albysjön.
Dag- och bräddvatten från delar av de centrala delarna i Kungsängen
(Upplands bro kommun) passerar en större dammanläggning innan utsläpp till
Mälaren sker.
Vägverket har genomfört eller planerar åtgärder för att förhindra att
föroreningar kan föras direkt till Mälaren från de broar som finns inom
skyddsområdet.
Det finns även andra mindre allmänna dagvattenanläggningar inom
skyddsområdet, bland annat perkolationsanläggningar i Huddinge.
För verksamheter som t.ex. bensinstationer, terminalområden, verkstäder och
tillverkningsindustrier kan krav enligt Miljöbalken och Lagen om allmänna
vattentjänster ställas på behandling av dagvatten innan detta får släppas till
recipient respektive allmänt ledningsnät. Åtgärder av detta slag är därför
vidtagna inom tillrinningsområdet för ett antal verksamheter, någon
kartläggning av dessa har inte gjorts i denna studie. Exempelvis finns stora
oljeavskiljare på några terminalområden och bussdepåer i Järfälla och norra
Botkyrka.
Utanför skyddsområdet men inom tillrinningsområdet finns åtgärder för dagoch lakvattenrening vidtagna vid Högbytorpsdeponin i Upplands Bro.
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Övriga utsläppspunkter för dagvatten
Öster om skyddsområdets gräns vid Klubbenområdet mellan Bromma och
Hägersten i Stockholms stad finns ett flertal dagvattenutsläpp. Det största är
utsläppet från Älvsjö- Mälarentunneln som är beläget strax utanför
skyddsområdesgränsen. Tunnelns tillrinngsområde avvattnas till Mälaren under
perioden september-maj. För att minska risken för störningar vid Mälarens
badplatser på grund av bräddat avloppsvatten, leds vattnet sommartid, vid
tillfällen med intensiv nederbörd, till SYVAB:s reningsverk vid
Himmerfjärden. Vid tillfällen med mindre intensiv nederbörd avrinner
dagvattnet även sommartid till Mälaren. Under stora delar av året bedöms inte
dessa utsläpp kunna nå vattenverken då hela Mälarens utflöde passerar genom
sundet vid Klubben och därmed för utsläppen vidare in mot de centrala delarna
av Stockholms stad.
Följande övriga tätorter med utsläpp av dag- och bräddvatten finns i närheten
av vattenskyddsområdet men utanför dess gräns och, i vissa fall, det primära
tillrinningsområdet: Rönninge, Tullinge, Tumba, Södertälje, Bålsta, Enköping,
Mariefred, Strängnäs, Sigtuna, Märsta, Uppsala.
Samtliga dessa, undantaget Sigtuna/Märsta samt Rönninge/Tumba/Tullinge,
bedöms inte kunna ha någon akut påverkan på råvattenkvaliteten inom
vattenskyddsområdet. Dels beror detta på utsläppens storlek, dels på avståndet
och därmed utspädningen under en eventuell transport mot
vattenskyddsområdet.
Närmaste stora tätort, Södertälje, har ett ständigt utgående vattenflöde via
Södertälje kanal och sluss till Saltsjön. Då alla utsläppspunkter för dag- och
bräddvatten är belägna i Södertäljeleden är det osannolikt att utsläpp sprids in
mot Mälaren. Undantaget är om Saltsjöns vattennivå är högre än Mälarens
vilket sker ytterst sällan.
Utsläppspunkterna i Märsta/Sigtuna ligger 10-12 km uppströms Stäket som
förbinder de östra delarna av Mälaren med de norra. Dessa utsläpp kan
möjligen påverka vattenkvaliteten i östra Mälarens vattenskyddsområde. Då
strömriktningen uteslutande är riktad söderut kan utsläpp nå
vattenskyddsområdet (Görvälns vattenverk) relativt snabbt.
Rönninge/Tumba/Tullinge påverkar genom utsläpp till Tumbaån vars utlopp
ligger i Tullingesjön som står i förbindelse med Albysjön via en kort kanal.
Eftersom Albysjön kan betraktas som en vik i östra Mälaren och ingår i det inre
skyddsområdet kan föroreningar denna väg på relativt kort tid nå
vattenskyddsområdet i närheten av Norsborgs vattenverk. Det finns dock en
reningsanläggning vid åns utlopp i Tullingesjön som kan bromsa eller
förhindra att föroreningar sprids från Tumbaån och vidare nedströms.

Utsläppta mängder
Botkyrka kommun har genom modellberäkningar och mätningar beräknat
årliga utsläppta dagvattenmängder. Den enskilt största utsläppspunkten för
dagvatten i kommunen, Albytunneln, leder avrinningen från stora delar av
norra Botkyrka till Albysjön.
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Tabell 1. Uppskattade utsläppta dagvattenmängder (samtliga utsläppspunkter) direkt
till östra Mälarens inre skyddsområde (basflöden och avrinning från vägytor/mark
utanför detaljplaneområde ej inräknade)
Kommun
Totalt
Botkyrka Huddinge* Stockholm* Järfälla* Upplands
Bro*
Årligt
1,4 (varav
1,4 (varav
3,5
1,5
1,2
utsläpp av 10,3
ca 1,2 till
ca 0,2 till
dagvatten
Albysjön)
Albysjön)
(milj.
m3/år)
Utsläpp
23 000
21 000
60 000
24 000
20 000
vid 10 mm 170 000
nederbörd
(m3)
*Överslagsberäknat utifrån ungefärliga anslutna ytor (årlig nederbörd ca 600 mm,
avrinningsfaktor 0,3-0,4)

De utsläppta dagvattenmängderna kan jämföras med Mälarens totala utflöde,
varav merparten passerar genom östra Mälarens vattenskyddsområde. Mälarens
utflöde är i genomsnitt ca 5 000 milj. m3/år. Den tillförda årliga mängden
dagvatten i vattenskyddsområdet motsvarar därmed ca 2 promille av det totala
årliga utflödet från Mälaren.
Storleken på utsläppen från varje enskild utsläppspunkt varierar med storleken
och de anslutna ytornas karaktär inom avrinningsområdet samt
nederbördsmängden. Variationen är stor, vid 10 mm nederbörd ger mindre
ledningar med endast några hektar ansluten yta ett utsläpp av ca 100-200 m3
dagvatten. Tunnlar och stora ledningar kan ha tillrinningsområden på flera
kvadratkilometer och ger därmed betydligt större utsläppsvolymer, för de
största tunnlarna ca 15 000- 30 000 m3 dagvatten vid samma nederbördsmängd.
Ett specialfall av dagvatten är släckvatten där den utsläppta mängden som når
recipienten är beroende av en mängd faktorer som t.ex. brandens omfattning
(vad som brinner, mängd samt brandyta), vidtagna åtgärder (uppsamling i
damm, tätade dagvattenbrunnar) och infiltrationsförhållanden på platsen. Den
vattenmängd som används för släckning varierar mycket, från några tiotals m3
för en villa brand till tusentals m3 för stora bränder. Det är även möjligt att,
utifrån brandpostkapacitet, få en uppfattning om de volymer släckvatten som
kan uppstå vid en brand. Enlig VAV P38 dimensioneras brandposter för mellan
600 och 2400 l/min beroende på objektet vilket ger en förbrukning på ca 36144 m3/h förutsatt att hela kapaciteten utnyttjas.
Enligt statistik från SRV förekommer i genomsnitt ca 1000 bränder/år (varav
ca 100 i industrier eller liknande) i de kommuner som gränsar till
vattenskyddsområdet. Antas en släckvattenvolym på 50 m3/brand kan en
teoretisk mängd släckvatten som skulle kunna nå recipienten räknas fram (se
tabell 2 nedan). Statistiken medger inte att bränder i enbart östra Mälarens
tillrinningsområde kan identifieras varför data omfattar hela kommunerna. För
speciellt Stockholms del blir därför mängden som kan avrinna till
vattenskyddsområdet betydligt mindre.
Om andelen bränder i tillrinningsområdet uppskattas till en femtedel av den
totala i Stockholms stad uppgår den teoretiska mängden tillfört släckvatten till

Ekerö*

1,2

20 000
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ca 7 000 m3. Totalt blir då mängden tillfört släckvatten från alla kommunerna
ca 15-20 000 m3/år med hänsyn taget även till övrigt ytbortfall i främst
Huddinge och Botkyrka.
Mängden släckvatten kan inte jämföras med utsläppta mängder dagvatten som
är flera 10-potenser högre men utsläppen kan nå ungefärligen samma nivåer
som utsläppta mängder bräddat avloppsvatten (se tabell 3 ”Utsläppta
mängder”, sid 17).
Tabell 2. Teoretiska utsläpp av släckvatten (avser hela kommunerna), antagen
genomsnittlig vattenmängd per släckinsats 100 m3 Underlag: olycksstatistik från SRV för
respektive kommun år 2000-2004 (5år)
Bränder per år

Teoretisk mängd
släckvatten per
m3/år
Del av kommun i
tillrinningsområdet

Totalt

Botkyrka

Ekerö

Huddinge

Stockholm

Järfälla

968
Varav
industrier
mm
97

96
Varav
industrier
mm
9

15
Varav
industrier
mm
1

96
Varav
industrier
mm
10

698
Varav
industrier
mm
72

45
Varav
industrier
mm
4

48 000

4 800

750

4 800

35 000

2 200

900

E4, Norra
Botkyrka
tätort

Hela

-

Vårby
gård, E4,
Kungens
kurva,
Huddinge
sjukhus,
Segeltorp

E4, Skärholmen,
Sätra, Hägersten,
delar av Bromma,
verksamhetsområden
i Vällingby, Hässelby

E18,
järnväg,
Kalhäll,
delar av
Viksjö

E18, järnväg,
Kungsängen,
KF:s
centrallager,
Bro tätort

I tillrinningsområdet till östra Mälaren finns flera objekt som vid brand skulle
kunna orsaka stora släckningsinsatser, bland annat finns ett flertal marinor och
små varv i närheten av vattenverken. Vid en brand på Linds småbåtsvarv i
Nacka i januari 2008 användes upp till 2000 m3 släckvatten för att hindra
brandspridning. Då varvet är relativt litet kan händelsen ge en uppfattning om
de mängder släckvatten som kan uppkomma vid stora bränder vid en liknande
situation. Marinor, industrier och andra verksamheter finns på flera platser i
vattenskyddsområdet, bland annat i norra Botkyrka och Huddinge öster om
Norsborgs vattenverk.

Upplands
Bro
18
Varav
Industrier
mm
1
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Utsläppspunkter bräddat avloppsvatten
Spillvatten kan bräddas av flera skäl:
•

Vid elavbrott, funktionsfel eller underhållsarbeten på ledningsnät (både
kombinerade och duplikata system), pumpstationer eller reningsverk =
nödbrädd

•

Vid hydraulisk överbelastning av kombinerat ledningsnät, pumpstationer
och reningsverk orsakad av intensiv nederbörd (dvs varierande grad av
inblandat dagvatten eller inläckage)

Nödbrädd förekommer under normala förhållanden sällan och ger begränsade
mängder bräddat avloppsvatten. ”Vanlig” brädd av avloppsvatten på grund av
hydraulisk överbelastning sker uteslutande i kombinerade ledningsnät där dagoch spillvatten leds i gemensam ledning vilket innebär att det uteslutande är
delar av Stockholms ledningsnät som orsakar denna typ av bräddvatten.
Övriga kommuner har duplikat ledningssystem som dock kan innehålla delar
där ledningsnätet kan betraktas som kombinerat. Detta gäller till exempel
Huddinge men dessa områden bräddar inte till Mälaren. Ett område i
kommunen bräddar till Långsjön och belastar därmed Mälaren indirekt
eftersom Långsjöns avrinning leds till Vårbyfjärden.

Bräddning inom skyddsområdet
De flesta bräddpunkterna där återkommande bräddning av avloppsvatten sker
ligger öster om vattenverken i Nockebysundet mellan Bromma och Lovön samt
i Mälarhöjdsområdet i södra Stockholm på gränsen till vattenskyddsområdets
östra gräns. Frekvent bräddning sker även från flera utsläppspunkter på Ekerö
varav ett par utsläppspunkter ligger i närheten av Norsborgs vattenverk.
En utsläppspunkt ligger i Hässelby, norr om Lovö vattenverk. Till den södra
delen av skyddsområdet vid Vårbyfjärden förs avrinningen via en
dagvattentunnel från Långsjön. Sjön ligger på gränsen mellan Stockholm och
Huddinge. Eftersom viss bräddning av avloppsvatten från både Stockholm och
Huddinge sker till sjön innebär detta att det bräddade vattnet, uppblandat med
Långsjöns vatten, förs vidare till östra Mälaren.
Bräddvatten från Upplands Bro släpps aldrig direkt till Mälaren utan passerar
antingen en damm för dagvattenrening vid Kungsängen eller ett flera km långt
dike vid Bro.

Övriga bräddutsläppspunkter
Öster om skyddsområdets gräns vid Klubbenområdet mellan Bromma och
Hägersten i Stockholm finns ett flertal bräddpunkter. Det största är utsläppet
från Älvsjö- Mälarentunneln som är beläget strax utanför
skyddsområdesgränsen. Se även avsnitt ”Utsläppspunkter dagvatten”, sid 13.
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Utsläppta mängder
Den bräddning som orsakas av hydraulisk överbelastning i ledningsnätet i
Stockholms stad är till volymen betydligt större än övriga utsläpp i samband
med nödbrädd. Eftersom spillvattnet i den hydrauliska brädden är ”utspätt”
med dagvatten (eg orsaken till bräddningen) är förorenings-koncentrationen för
de flesta ämnen betydligt lägre än i spillvattenutsläpp i samband med
nödbrädd. Däremot kan den totala mängden utsläppta föroreningar mycket väl
vara lika stor eller större jämfört med nödbrädd.
Utöver bräddning direkt till det inre skyddsområdet förekommer bräddning till
Långsjön från både Stockholm och Huddinge (ca 1200 m3/år) samt till
Tullingesjön i Botkyrka. Eftersom Långsjöns avrinning till Mälaren sker via en
dagvattentunnel till Vårbyfjärden kommer denna bräddning även att delvis
belasta vattenskyddsområdet. Detta gäller även utsläppen till Tullingesjön,
dock i mindre grad då denna sjö är betydligt större än Långsjön.
Tabell 3. Uppskattade utsläppta bräddvattenmängder direkt till östra Mälarens inre
skyddsområde. Baseras på uppgifter för perioden 2003-2006 (Stockholm/Huddinge
2000-2006)
Kommun
Totalt
Botkyrka Huddinge Stockholm
Järfälla Upplands
Bro
Nödbrädd
9000
1 3001
3003
0
0
< 10
Årligt utsläpp
3
(All brädd
( m /år)

Ekerö
7 0002

till Albysjön)

Hydraulisk
brädd
Årligt utsläpp
( m3/år)
Antal
bräddtillfällen/år
1

31 000

-

-

31 000

87

2

2

70
3

Osäkert värde, en bräddning 2006 orsakade utsläpp på drygt 4000 m
Varav ca 900 m3/år respektive 7 tillfällen/år från Ekebyhovs reningsverk
3
Nya pumpstationer byggda 2006 ger sannolikt mindre bräddning
2

-

-

-

0

0

132

(2006: 42 000)
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Kemiska ämnen
Antalet ämnen som kan förekomma i dag- och bräddvatten är teoretiskt sett
obegränsat stort. Anledningen är den omfattande hanteringen av kemiska
produkter i samhället och det är ofrånkomligt att dessa, åtminstone till viss del,
kommer att hamna i dagvatten eller i spillvatten från hushåll och olika
verksamheter. Många ämnen förekommer dock i så små mängder att det kan
vara svårt att detektera de enskilda ämnena. Vissa ämnen redovisas gruppvis
beroende på kemiska likheter, exempelvis PAH (polyaromatiska kolväten) som
består av hundratals likartade föreningar, varav 11-16 brukar redovisas vid
analyser. Även olja och dioxiner utgör en sådan grupp med ämnen.
Den påverkan som ämnen har på dricksvattenproduktionen varierar mycket,
vissa ämnen kan påverka produktionen även i mycket små mängder, till
exempel olja som ger lukt- och smakproblem eller dioxiner som är kraftigt
toxiska. Andra ämnen kan släppas ut i relativt stora mängder utan att ha någon
nämndvärd påverkan, ett sådant exempel är vägsalt som vid snösmältning kan
förekomma i stora mängder i dagvatten från större vägar.

Dagvatten
Innehållet av kemiska ämnen i dagvatten bestäms av karaktären på de ytor som
förekommer inom ett avrinningsområde samt det atmosfäriska nedfallet.
Exempelvis ger ett bostadsområde med stora koppartak höga kopparhalter i
dagvattnet medan ett terminalområde kan ge höga halter olja och glykol.
Dagvatten från vägar är, generellt sett, oftast mer förorenat än dagvatten från
andra allmänna ytor.
Vid olyckshändelser som orsakar utsläpp från transporter och
industriverksamhet kan enskilda ämnen i stora mängder nå recipienten via
dagvattenledningar. Uppstår brand i samband med olyckan uppkommer
släckvatten som späder ut det utsläppta ämnet. Brand kan även i andra
sammanhang, t.ex. bostadsbränder, orsaka utsläpp av kontaminerat släckvatten.
Utöver de ämnen som opåverkade kan läcka ut via dagvattensystemen innebär
en brand att nybildade toxiska ämnen kan uppstå och transporteras med
släckvattnet.
I tabell 4 och 5 nedan ges några exempel på halter av väl undersökta ämnen
som kan förekomma i dagvatten. Variationerna mellan olika
avrinningsområden och nederbördstillfällen är stor vilket framgår av spannet
för respektive ämneshalt. Värdena i tabellerna får anses visa en
”normalsituation”, d.v.s. att halter vid utsläpp från bränder och större olyckor
saknas i underlaget.
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Tab. 4. Schablonhalter, föroreningsinnehåll i dagvatten från industriområden
(Underlag: Stormtac® , schablonhalter september 2007)
Schablon
halter
Min
Max
Median

Susp
mg/l
50
400
100

Kväve
mg/l
1,4
2,7
1,8

Fosfor
mg/l
0,28
0,6
0,3

Bly
μg/l
20
300
30

Koppar
μg/l
20
130
45

Zink
μg/l
130
600
270

Kadmium Krom
μg/l
μg/l
0,5
3
3
20
1,5
14

Tab. 5. Schablonhalter för föroreningsinnehåll i dagvatten från flerfamiljsbostadsområden
(Underlag: Stormtac® , schablonhalter september 2007)
Susp
Kväve Fosfor
Bly
Koppar
Zink Kadmium Krom
Schablon
mg/l
mg/l
mg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
halter
Min
40
1
0,2
8
12
73
0,3
5
Max
150
2,2
0,4
75
315
350
1,5
20
Median
70
1,6
0,3
15
30
100
0,7
12

Olja
μg/l
0,5
4
2,5

PAH
μg/l
0,55
3
1

Olja
μg/l
0,2
1
0,7

Bräddat avloppsvatten
Spillvatten har oftast en mer enhetlig sammansättning än dagvatten men
skillnader kan finnas mellan exempelvis utpräglade bostadsområden och
områden med industriverksamhet. Eftersom spillvatten utgör en varierande
andel av bräddat avloppsvatten från områden med kombinerat ledningssystem
kommer halterna i det bräddade vattnet att variera beroende på inblandningen
(oftast lika med utspädning) av dagvatten. Det bör påpekas att nödbrädd
förekommer även i kombinerade ledningssystem. Vid dessa tillfällen, förutsatt
uppehållsväder, släpps rent spillvatten ut i recipienten, analogt med situationen
i ett duplikatsystem.
Vid nödbrädd av spillvatten från pumpstationer i ett duplikat system sker oftast
ingen utspädning av spillvattnet vilket innebär att halterna i detta vatten är lika
med halterna i områdets spillvattennät. Nödbrädd av spillvatten ger därför
generellt sett ett mer förorenat utsläpp än ett utsläpp av bräddat vatten från ett
överbelastat kombinerat ledningsnät.
Tab. 6. Föroreningsinnehåll i spillvatten. Underlag: Värden för hushållsspillvatten i
Avloppsteknik, publikation U1, Svenskt vatten 2007. Miljörapport, Stockholm Vatten AB 2006.
Susp
Kväve Fosfor
Bly
Koppar
Zink Kadmium Krom Olja
PAH
mg/l
mg/l
mg/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
mg/l
ug/l
300*
42*
7*
10
38
130
0,3
5
0,05-0,14
* Halter i inkommande till Henriksdals reningsverk 2006 (Miljörapport, Stockholm vatten).
Kombinerat system vilket innebär att utspädning av spillvattnet skett med dagvatten.

En jämförelse mellan dagvatten och spillvatten visar på några tydliga skillnader
i sammansättningen. Halten av fosfor och kväve är mycket högre i spillvatten
medan andra ämnen kan förekomma i ungefär samma omfattning. Ytterligare
en parameter, halten organiskt syreförbrukande material, som inte finns
redovisad i tabellerna ovan, har samma mönster som fosfor och kväve.
Därutöver innehåller spillvatten även andra ämnen som t.ex. läkemedel som
utsöndras via urinen.

PAH
μg/l
0,5
0,8
0,6
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Utsläpp från reningsverk
Utöver att vara en bräddningspunkt för spillvatten sker ett kontinuerligt utsläpp
av renat spillvatten från Ekerös reningsverk Ekebyhov, vars utsläpp sker till
Fiskarfjärden öster om Ekerö tätort vid Tappström. Ekebyhovs utsläpp av renat
spillvatten från ca 20 000 personer anslutna är ca 1,5 milj. m3/år. Utsläppets
storlek gör att det, sett över året, med avseende på exempelvis näringsämnen
och syreförbrukande ämnen, är i samma storleksordning som all brädd av
spillvatten i vattenskyddsområdet.
Inom vattenskyddsområdet finns även ett flertal privata större
reningsanläggningar som behandlar spillvatten från kursgårdar och liknande
anläggningar. Tre sådana anläggningar med sammanlagt ca 400 anslutna ligger
i Ekerö kommun vid Mörbyfjärden i närheten av Lovö vattenverk.
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Smittoämnen
Bakterier och andra smittoämnen förknippas mest med spillvatten från hushåll
men även dagvatten kan innehålla ett stort antal organismer. Vissa patogener
som härstammar från djur i det fria förekommer dock uteslutande i dagvatten
och i bräddat avloppsvatten från kombinerade ledningssystem.

Dagvatten
Det saknas detaljerade uppgifter om bakterier och andra mikroorganismer i
dagvatten. I dagvatten är det främst spillning från däggdjur och fåglar som kan
utgöra en källa till olika sjukdomsframkallande mikroorganismer. Även
sophantering ger bidrag av mikroorganismer till dagvatten. Generellt sett är
halterna av mikroorganismer betydligt lägre i dagvatten än i avloppsvatten,
uppskattat intervall 10- 103/ml. Halterna varierar beroende på
avrinningsområdets karaktär. Dagvatten från bostadsområden innehåller mer
mikroorganismer än dagvatten från industriområden eller vägar.
Överlevnadstiden varierar mellan organismerna, generellt sett ökar den vid låga
temperaturer vilket kan orsaka höga bakteriehalter i smältvatten.
Höga halter kan även uppkomma vid avrinning från jordbruksmark, främst
betesmark, vid översvämning eller kraftig nederbörd. Avrinning från
jordbruks- och naturmark är dock inte att betrakta som dagvatten och
behandlas inte vidare i denna rapport.
I mark sker en nedbrytning som reducerar eller helt eliminerar bakterier i
infiltrerande ytvatten. I områden med dagvattenledningar hinner inte någon
nämnvärd nedbrytning ske, i stället sköljs djurspillning direkt ut i recipienten
och kan där bidra till förhöjda halter av mikroorganismer. Badplatser i närheten
av större dagvattenutsläpp kan därför ha återkommande anmärkningar på
badvattenkvaliteten vilket visar att mikroorganismer sprids via dagvatten.

Spillvatten
Spillvatten från hushåll innehåller stora mängder bakterier, virus och andra
organismer, många sjukdomsframkallande. Ett exempel på en sådan är ett
Calicivirus (noro- och sapovirus) som orsakar mag-tarmsjukdomen
vinterkräksjukan. Denna magsjuka är extremt smittsam och kan via en enda
person smitta ner en hel arbetsplats. Sjukdomen är oftast aktuell i november till
april med en topp i januari-mars, därav namnet vinterkräksjukan.
Även parasiten Cryptosporidium, som också orsakar mag-tarmsjukdom, kan
vara smittsam i låga doser och är dessutom mycket tålig vilket leder till lång
överlevnadstid i vatten eller fuktiga miljöer.
I tabell 7 nedan anges ungefärliga antal av ett antal organismer i avloppsvatten
(troligen har termen avloppsvatten använts eftersom halterna även innefattar
data från kombinerade ledningssystem där inblandning av dagvatten i
spillvattnet förekommer). Utöver dessa finns andra väl kända som kan orsaka
sjukdom, t.ex. Giardia (parasit) och Campylobakter. Överlevnadstiden varierar
mellan organismerna, generellt sett ökar den vid låga temperaturer.
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Cryptosporidium har mycket lång överlevnadstid, upp till flera månader, och
kan även överleva lättare nedfrysning.
Tabell 7. Storleksordning, halt mikroorganismer i avloppsvatten (källa: Avloppsteknik,
publikation U1, Svenskt vatten 2007)
Organism
Halt, antal/ml
Totalantal bakterier
1010 (10 000 000 000)
Heterotrofa
107
Totalantal coliforma
3 x104
Termotoleranta coliformer 105
Presumtiva E coli
8 x 104
Clostrider
103
Enterokocker
104
Colifager
104
Cryptosporidium
103 -104

KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN

23 (36)

Klimatförändring
___________________________________________________________________________________

Effekter av klimatförändringar
Intensivare och långvariga nederbördstillfällen ger större mängder dagvatten
men inte nödvändigtvis en lika stor ökning avseende mängden föroreningar.
De intensiva regnen sommartid ger kraftiga ”pulser” av dagvatten samtidigt
som vattenomsättningen i östra Mälaren normalt är som sämst. Vid dessa
regntillfällen är också sannolikheten för bräddning i Stockholms kombinerade
ledningsnät stor. En klimatförändring som medför fler tillfällen med intensiv
nederbörd medför därför även fler bräddtillfällen.
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Bedömning av hot från dag- och bräddvattenutsläpp
Utsläppsscenarier – beräkningar med spridningsmodeller
Beräkningar med spridningsmodeller (SeaTrack) har gjorts för några utvalda
utsläppsscenarier i östra Mälaren. En av dessa studier visar att tillfälliga utsläpp
av bräddat avloppsvatten mycket sällan leder till höga koncentrationer av
patogena mikroorganismer vid råvattenintagen till vattenverken. Främsta skälet
som anges till detta är att Mälaren är en stor sjö med stora volymer vatten
vilket leder till en stor utspädning. Även vattenverkens placering bidrar till de
vid simuleringarna erhållna låga koncentrationerna av mikroorganismer. I viss
mån kan detta resultat även överföras på andra partikelbundna ämnen.
De utförda simuleringarna är dock behäftade med osäkerheter bland annat
beroende på de många antaganden som måste göras vid varje enskild
simulering. Detta gäller till exempel vid förhållanden som har stor betydelse
för transporten av utsläpp i östra Mälaren. För att begränsa antalet simuleringar
har grova förenklingar av möjliga vindförhållanden fått göras. I modellen finns
inte heller möjlighet att beräkna en avdödning av mikroorganismer vilket
skulle kunna reducera antalet som kan nå fram till vattenverkens intag. Det är
inte heller möjligt att simulera utsläpp från flera utsläppspunkter samtidigt.
Därmed kan inga slutsatser dras avseende utsläpp av bräddat spillvatten
samtidigt från många pumpstationer på grund av störningar i elförsörjningen i
ett område.
Ytterligare simuleringar har genomförts avseende spridning av dieselolja från
främst fartygsolyckor. I studien ingick även två fall med utsläpp via
dagvattenledningar i östra Mälaren. Dessa utsläpp hade sannolikt ingen
påverkan på vattenproduktionen men liksom vid simuleringarna avseende
mikroorganismer finns en rad osäkerheter, bland annat hanteras inte oljans
löslighet på ett säkert sätt i simuleringarna. För en av utsläppspunkterna är
utsläppsdjupet okänt vilket påverkar bedömningen. Utan inblandning i vattnet
kan inte oljan nå djupare delar och påverka råvattenkvaliteten vid
vattenverkens intag. Slutligen är två simuleringar för litet antal för att några
säkra generella slutsatser avseende oljeutsläpp från dagvattenledningar ska
kunna göras.

Kort sikt
Dagvatten
Hotet mot dricksvattenförsörjningen från dagvattenutsläpp under ”normala”
förhållanden får bedömas som obefintligt. Koncentrationen av föroreningar och
de, relativt östra Mälarens vattenmassor, små volymerna motiverar inte direkta
åtgärder. De flesta utsläpp av dagvatten sker ”nedströms” vattenverken och
utspädningseffekten är hög. Vattenomsättningen är dessutom stor på grund av
det ständiga utflödet från Mälaren till Saltsjön.
Vid olyckor, bränder eller omfattande slamutsläpp från byggarbetsplatser
föreligger däremot ett hot mot vattenförsörjningen då koncentrationen av
oönskade ämnen, bl.a oljor och miljögifter, är så pass hög att utsläpp, under
olyckliga omständigheter, kan tänkas nå intagen. Även om utsläppen inte når
vattenverken uppstår en störning då beredskap för att förhindra att utsläppet
kommer in i vattenverket måste iakttagas.
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Bräddat avloppsvatten
Vid omfattande elavbrott kan en stor mängd pumpstationer slås ut vilket kan
leda till bräddning av avloppsvatten i flera utsläppspunkter inom
vattenskyddsområdet. Dessa utsläpp är koncentrerade då det i de flesta fall är
spillvatten utan inblandning av dagvatten som bräddas. Ett elavbrott som leder
till omfattande nödbrädd av spillvatten i samband med utbrott av till exempel
vinterkräksjuka skulle kunna leda till att dricksvattnet kontamineras med
ytterligare virus, bakterier eller parasiter som Cryptosporidium och därmed
ytterligare förvärra situationen. Den reservkraft som finns tillgänglig i form av
mobila generatorer är oftast inte tillräcklig för att kunna driva
avloppspumpstationerna. Huvudsakligen är det vattenförsörjningen som
prioriteras.
En liknande situation skulle även kunna uppstå vid hydraulisk betingad brädd
av avloppsvatten från det kombinerade ledningsnätet i Stockholms stad. Med
undantag för utsläppspunkterna i Lövstafjärden ligger dock utsläppspunkterna
så långt ”nedströms” från vattenverken att det krävs en nordvästlig ström för att
utsläppen ska påverka vattenproduktionen. Denna strömriktning kan
uppkomma vid en stark sydöstlig vind.
Om vattenverken har en nedsatt förmåga att avskilja partikulärt material,
beroende på antingen ett grumligt råvatten och/eller problem med fällningen
och filtreringen, ökar sannolikheten för att sjukdomsframkallande organismer
kan spridas till konsumenterna. De mesta kända utbrotten av sjukdom orsakade
av Cryptosporidium orsakades troligen av en kombination av bräddat
avloppsvatten, avrinning från jordbruksmark och höga halter suspenderat
material. Denna situation kan uppkomma vid bräddning i samband med
långvarig nederbörd/översvämningar.

Lång sikt
En allmän tillförsel av föroreningar till östra Mälaren inkluderande förorenat
dagvatten, dränvatten från nedlagda deponier och bräddat avloppsvatten
påverkar naturligtvis vattenkvaliteten i recipienten negativt. Detta är dock inte
enbart en fråga som berör den direkta tillrinningen till vattenskyddsområdet
utan i lika hög grad vattenstatusen i hela Mälaren då nästan hela flödet av
vatten från de inre delarna av Mälaren ut mot Saltsjön passerar genom
vattenskyddsområdet. Vattenkvaliteten i Mälaren är påverkad av en mängd
utsläpp i avrinningsområdet, bl.a. från Uppsala, Västerås och Eskilstuna. Sett i
ett större sammanhang är därför utsläppen direkt till östra Mälaren endast en
del i en total belastning i ett stort tillrinningsområde. Punktbelastningar med
”smutsigt” vatten nära vattenverken ska dock självfallet undvikas. Dessa
utsläppspunkter bör åtgärdas i fastställda aktionsprogram för respektive
verksamhetsutövare.
Det går inte att avgöra hur alla de olika ämnen som tillförs Mälaren i längden
påverkar råvattnets kvalitet och i vilken mån detta kan leda till sämre
produktionsförhållanden och/eller ett ur hälsosynpunkt sämre dricksvatten.
Många ämnen finns i råvattnet i så låga halter att de inte är detekterbara. Hur
alla ämnen interagerar är inte möjligt att förutspå. En allmän strävan, enligt
försiktighetsprincipen, bör därför vara att i största möjliga mån begränsa
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spridningen av ämnen som inte naturligt finns i vattnet eller riskerar att nå
koncentrationer som innebär kraftiga avvikelser från det naturliga tillståndet.
Ett exempel på påverkan av recipienten som inte fullt ut kan förstås i nuläget är
de förändringar av reproduktionsförmågan som drabbat abborre-populationen i
Lövstafjärden. I Lövstafjärden kan en nedlagd deponi vara en möjlig källa till
föroreningar som påverkat fiskbeståndets hälsa.
På senare tid har läkemedelsinnehållet i utgående vatten från reningsverken
uppmärksammats. Innehållet i p-piller, östrogenplåster, antidepressiva och
lugnande medel i avloppsvattnet passerar tämligen opåverkade igenom
reningsverken. Stockholm Vatten har analyserat 70 läkemedel och funnit att 50
finns i avloppsvattnet före rening och att 40 är kvar direkt efter rening i
Henriksdals reningsverk.
Inom vattenskyddsområdet finns ett reningsverk, Ekebyhovs reningsverk på
Ekerö, som bidrar till utsläpp av läkemedel och andra ej nedbrytbara substanser
inom vattenskyddsområdet. Ekerö kommun överväger att lägga ner
reningsverket och ansluta till Bromma eller Himmerfjärdens reningsverk via
sjöledningar inom vattenskyddsområdet. Därmed upphör den ständiga
påverkan på recipientens vattenkvalitet som reningsverkets utsläpp innebär.
Risken för akuta problem ökar dock om den sjöförlagda spillvattenledningen
drabbas av läckage.
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Åtgärder för att förhindra utsläpp
Dagvatten
För att minska tillförseln av föroreningar som t.ex. tungmetaller och organiska
miljögifter samt näringsämnen till en recipient finns i huvudsak fyra generella
metoder att tillgå:
•

Åtgärda källorna till föroreningarna

•

Installation av någon typ av reningsanläggning

•

Infiltration i mark som alternativ till avledning via ledningsnät

•

Avledning till reningsverk

•

Avstängning av ledningsnät eller tätning av dagvattenbrunnar

Avledning till reningsverk är oftast uteslutet då detta förfarande normalt inte
accepteras i duplikatområden beroende på den ökade hydrauliska belastningen
samt oro för slamkvaliteten (främst metaller). Sett ur ett brett perspektiv är det
dock inte säkert att detta synsätt alltid är det bästa. De intressen som
reningsverket representerar måste vägas såväl miljömässigt som ekonomiskt
mot intresset av att skydda en recipient och dess värden som dricksvattentäkt
eller andra värden som rekreation och fiske. Möjlighet att leda dagvatten till
reningsverk finns bland annat i norra Botkyrka och Huddinge.
Vilken typ av åtgärd som kan/bör vidtas för att minska belastningen på en
recipient är beroende på en mängd olika faktorer som t.ex. markförhållanden,
utrymme, föroreningskällornas beskaffenhet och risken för utsläpp vid olyckor.
Att åtgärda källorna till föroreningarna är det alternativ som i det långa
perspektivet är det mest effektiva men är i ett kortare perspektiv ofta är svårt att
genomföra.
Det finns, utöver avledning till avloppsreningsverk och avstängning av
ledningsnät, sex huvudalternativ för rening av dagvatten:
•

Sedimenteringsanläggningar (platsgjutna avsättningsmagasin under jord,
utsprängda bergrum, öppna dammar), i få fall kompletterade med
fällningssteg för effektivare avskiljning.

•

Prefabricerade oljeavskiljare

•

”Dunkersanläggningar” eg. skärmbassänger (sedimenteringsanläggning
placerad i recipienten)

•

Våtmarker och översilningsytor

•

Olika LOD-lösningar, exempelvis infiltration i mark

•

Olika typer av filter (främst avsedda för dagvattenbrunnar)

Infiltration i mark av t.ex oljeförorenat dagvatten är inte lämpligt då detta leder
till att marken på sikt blir kraftigt förorenad.
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Reningseffekter
Till stor del är föroreningarna i dagvatten knutna till det suspenderade
materialet, d.v.s. föroreningarna är i partikelform eller är bundna till ytan på
mindre partiklar som exempelvis slitagematerial från vägbeläggningar. Detta
gäller generellt sett, undantag kan till exempel vara tungmetaller i dagvatten
från takytor av till exempel kopparplåt där koppar i större utsträckning
förekommer, åtminstone initialt, i löst form. Vissa tungmetaller som t.ex. zink
och kadmium förkommer allmänt i högre grad i löst form. Olja i flytande form
(till viss del återfinns även olja på partiklar) utgör också ett undantag från
grundregeln att föroreningar i dagvatten är knutna till partiklar.
Att rena dagvatten från lösta föroreningar som inte är partikelbundna (lösta
ämnen, ex. vägsalt och glykol) är svårare än att använda konventionell
sedimenteringsteknik då någon form av fällningsteknik eller biologiska
reningsprocesser måste användas. Vid rening av dagvatten eftersträvas av
kostnadsskäl i de flesta fall en enkel och underhållsfri anläggningstyp. Vid
fällning med någon typ av fällningskemikalie kompliceras och fördyras drift
och underhåll avsevärt jämfört med en enkel sedimenteringsanläggning.
Vid användande av olika typer av reningstekniker varierar reningsgraden i
normala fall mellan 40 och 60 % för ämnen som t.ex. tungmetaller och
näringsämnen. Vilken reningsgrad som uppnås är beroende på hur
anläggningen är utformad, flöden, temperatur och vilket ämne som avses. Rätt
dimensionering av en damm eller ett avsättningsmagasin är av stor betydelse
för hur väl avskiljningen av partiklar (och därmed en stor andel av
föroreningarna) fungerar. Det finns exempel på väl utformade dammar som har
en avskiljningsgrad upp mot 80 % för suspenderat material.
Att uppnå mer än 80 % rening utan att använda någon form av
fällnings/filterteknik är oftast inte möjligt, dels beroende på att en viss del av
föroreningarna förkommer i löst form, dels beroende på att de allra minsta
partiklarna behöver mycket lång tid för att sedimentera. Att anpassa storleken
på dammar och olika typer av avsättningsmagasin till de minsta partiklarna
leder till orimliga volymer och därmed höga kostnader. Därutöver kan inte
renings-anläggningarna anpassas till hur stora flöden som helst, en viss
bräddning i samband med stora nederbördsmängder måste accepteras.
För olja i flytande form (till viss del återfinns även olja på partiklar) fungerar
inte en enkel damm eller avsättningsmagasin. Visserligen har oljeläckaget från
fordon minskat beroende på den allt modernare fordonsparken men oljeutsläpp
från trafikerade ytor förekommer fortfarande bl.a. i samband med olyckor.
Vissa typer av filter har förmåga att absorbera olja men vid större utsläpp
måste annan kompletterande teknik som exempelvis lamellavskiljare användas
för att hindra oljan att nå recipienten. Det finns också ytlänsar tillverkade i
absorberande material som kan stoppa mindre mängder olja.
Vid olyckor och bränder kan stora mängder av skadliga ämnen eller toxiskt
släckvatten läcka ut och därmed nå recipienten via dagvattenledningar eller
genom direkt avrinning till recipienten. För att uppnå ett skydd mot denna typ
av utsläpp, som oftast inte kan ”renas” bort, måste en magasinsvolym
(katastrofskydd) åstadkommas som kan innehålla förväntade/uppskattade
utsläppta mängder. Finns det stor tillgänglig volym i ledningsnätet kan detta
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eventuellt användas som katastrofskydd genom att utloppet kan stängas av med
en ventil. Oavsett hur katastrofskyddet är utformat kan detta sannolikt inte
hantera all avrinning i extrema situationer vilket innebär att stora mängder
vatten orsakade av släckning eller nederbörd, samtidigt med ett utsläpp, leder
till att katastrofskyddet fylls upp och därmed inte kan hindra utsläpp. I detta
läge måste dagvattenbrunnarna tätas för att undvika utsläpp.

Bräddat avloppsvatten
Utsläpp av bräddat avloppsvatten orsakad av hydraulisk överbelastning av
ledningsnät och/eller reningsverk kan åtgärdas genom att magasin byggs som
kan lagra så pass stor volym avloppsvatten att utsläpp av orenat avloppsvatten i
de flesta fall inte förekommer. Eftersom ett ledningsnät och dess pumpstationer
samt eventuella magasin i de flesta fall inte kan byggas så bräddning helt
utesluts måste ett visst antal punkter behållas där bräddning kan ske vid
extrema nederbördssituationer.
Nödbrädd av spillvatten från duplicerade ledningsnät kan minimeras dels med
magasinering, dels med välplanerat underhåll av pumpstationer och
ledningsnät. Även reservkrafttillgången är viktig då nödbrädd uppstår på grund
av strömavbrott. Vid ett större strömavbrott uppstår behov av reservkraft på
många ställen, oftast prioriteras vattenförsörjningen. Omprioriteringar kan bli
aktuella i de fall bräddpunkten ligger nära ett vattenverk.

KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN

30 (36)

Diskussion
___________________________________________________________________________________

Diskussion - förslag på åtgärder och kompletterande
utredningar
Det verkar i nuläget som att kunskapen om utsläppspunkternas
tillrinngsområde är dåligt kända. Kunskaperna varierar mellan kommunerna,
exempelvis har Stockholms stad trots det stora avrinningsområdet kring
vattenskyddsområdet ingen detaljkunskap om respektive utsläppspunkts
tillrinningsområde. Genom att fastslå tillrinningsområde för utsläppspunkterna
av dagvatten inom vattenskyddsområdet är det lättare att bedöma risken för
påverkan på vattenproduktionen och lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas. Utan
kännedom om vilken utsläppspunkt som berörs av ett utsläpp kan inte
räddningstjänsten agera snabbt och vidta lämpliga åtgärder. Kartor bör
upprättas så att detta framgår på ett tydligt vis.
Rutiner för tidig rapportering av utsläpp i samband med olyckor verkar i
nuläget saknas. I och med att vattenskyddsområdet etableras bör detta åtgärdas.
Den årliga miljörapportering som ledningsägaren måste upprätta och skicka till
tillsynsmyndigheten bör innehålla uppgifter om uppskattade utsläpp till
vattentäkten i samband med olyckor. Dessutom bör, vilket inte heller sker i
dagsläget, rapporteringen innehålla uppgifter om uppskattad mängd dagvatten
som tillförts recipienten. Rapporteringen som behandlar brädd av spillvatten är
av varierande kvalitet med olika rapporteringsupplägg vilket medför
svårigheter att få en samlad bild av utsläppens storlek och därmed deras
påverkan. Förslagsvis bör en samordning ske mellan berörda
verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter med syftet att skapa en enhetlig
rapportering som lätt kan förstås och följas upp.
Även för kontinuerlig rapportering av utsläpp av bräddat avloppsvatten saknas
rutiner, troligen förkommer detta inte alls i nuläget. Lämpligen bör all typ av
brädd inom vattenskyddsområdet rutinmässigt rapporteras till vattenverken.
För att snabbt kunna rapportera bräddningar måste ett fungerande
övervakningssystem finnas i respektive kommun. De bräddningar eller läckage
som sker från det kombinerade ledningsnätet i Stockholm ingår inte i något
sådant system men borde med enkla metoder kunna kopplas in.
Utan övervakning kan stora mängder spillvatten bräddas eller läcka ut utan att
detta uppmärksammas av verksamhetsutövaren. Ett exempel på detta är stora
utsläpp av spillvatten till Alby dagvattentunnel i Botkyrka. Dessa, som skett
vid två tillfällen, hade inte upptäckts i ett tidigt skede om inte en flödesmätare
installerats i slutet på tunneln. Avsikten med flödesmätningen var dock inte
driftövervakning utan i stället att insamla data om dagvattenflöden och
vattenkvalitet. Därmed var upptäckten av spillvattenutsläppen egentligen
slumpmässing. Hade inte flödesmätaren avlästs vid en viss tidpunkt kunde
utsläppen av spillvatten ha fortgått under ännu längre tid, kanske flera
månader. Stockholm Vatten AB har haft ett större läckage på en
tryckspilledning mellan Bromma och Gröndal som inte upptäcktes i ett tidigt
skede eftersom övervakningssystem saknades. Detta kan vara värt att beakta
för de andra befintliga och kommande sjöförlagda avloppsledningarna inom
vattenskyddsområdet.
Då omfattande brädd av spillvatten har förekommit både i Botkyrka och på
Ekerö vid kända tidpunkter borde det vara möjligt att med hjälp av analysdata
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för råvatten vid de aktuella tidpunkterna bedöma om utsläppen nått fram till
intaget vid Norsborgs vattenverk. Det är möjligt att det förekommit små
avvikelser för vissa analysparametrar vid dessa tillfällen som inte
uppmärksammats då de bedömts som obetydliga och legat inom spannet för
vad som brukar förekomma. Om väderleks- och strömningsdata tas fram för de
aktuella tillfällena kan en bild fås av om och hur utsläppen av spillvatten kan
påverka råvattnens kvalitet.
För att få en uppfattning om stora utsläpp av dagvatten kan nå vattenverken
kan perioder med extrema nederbördssituationer väljas och, liksom för
undersökning av bräddpåverkan, analyser av råvatten och väderleksdata tas
fram för att utreda om dagvattnet har nått intagen till vattenverken.
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Bilaga 1 - Översiktskarta, utsläppspunkter dag- och
bräddvatten
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VAS-rådet
VAS-rådet bildades 2004 och är ett gemensamt forum för regional
samverkan kring vatten- och avloppsfrågor i Stockholms län.
VAS-kommittén är rådets arbetsgrupp som jobbar med planering, löpande
frågor och implementering. Kommittén bemannas av tjänstemän från
Stockholms läns kommuner, Stockholm Vatten AB, Norrvatten,
Käppalaförbundet, SYVAB, Roslagsvatten AB, Telge Energi AB,
Kommunförbundet Stockholms Län, Länsstyrelsen i Stockholms län samt
landstingets Regionplane- och trafikkontor.
KSL är administrativ hemvist för VAS-rådet och dess kommitté.

Rådets syfte
•
•
•
•

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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