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Förord 

Länsstyrelsen i Västmanlands län, som även är Vattenmyndighet för Norra Östersjöns 
vattendistrikt, fick genom Naturvårdsverkets tilldelningsbeslut den 25 januari 2007 ur 
anslaget 34:3 i uppdrag att ta fram underlag för vilka områden som göder havet mest. 
Bakgrunden till uppdraget är att Naturvårdsverket, i samråd med 15 andra myndigheter, 
arbetat fram en Aktionsplan för havsmiljön (Naturvårdsverket, 2006). Uppdragsbe-
skrivningen finns i aktionsplanens uppdrag 1. Regeringen beslutade den 7 september 
2006 att ge vattenmyndigheten för Södra Östersjön uppdraget “Finn de områden som 
göder havet mest” i enligt med Aktionsplanen. Genom Naturvårdsverkets tilldelnings-
beslut fick även vattenmyndigheten för Norra Östersjön och vattenmyndigheten för 
Västerhavet motsvarande uppdrag. Uppdraget för Norra Östersjön redovisades i en 
sammanfattad form i december 2008 (Länsstyrelsen Västmanland, 2008).  

Delar av uppdraget har utförts i samarbete med vattenmyndigheterna för Södra Öster-
sjön och Västerhavet. En styrgrupp och referensgrupp har följt arbetet och varit gemen-
sam för vattenmyndigheterna för Norra och Södra Östersjön.

Slutsatserna bör också beaktas tillsammans med resultaten från regeringsuppdraget “In-
ventering av behovet av och möjligheterna till restaurering av övergödda havsvikar och 
kustnära sjöar” som utförts av länsstyrelserna i Södermanlands, Stockholms och Uppsa-
la län, med Vattenmyndigheten för Norra Östersjön som samordnare (Länsstyrelsen 
Västmanland, 2009). Andra regeringsuppdrag som har anknytning, till exempel vad 
gäller lokalisering av åtgärder, är “Planeringsunderlag för att återskapa våtmarker i od-
lingslandskapet” och “Minskad påverkan på havsmiljön från enskilda avlopp” (Länssty-
relsen Stockholm, 2008).  

Kontakter med länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och flera organisationer har 
varit omfattande under projekttiden. 
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Sammanfattning

Källor som göder havet mest 

För fosfor är diffusa förluster från jordbruksmark den dominerande källan och tillsam-
mans med avloppsreningsverk, dagvatten och enskilda avlopp står dessa källor för 98 % 
av den antropogena belastningen på havet. För kväve är utsläpp från avloppsreningsverk 
den dominerande källan och tillsammans med diffusa förluster från jordbruksmark står 
de för 90 % av den antropogena belastningen på havet. Diffusa källor dominerar belast-
ningen på havet för fosfor medan punktkällor dominerar för kväve. 

Områden som göder havet mest 

Av de kustmynnande vattendragen står Norrström för ca 40 % av fosforbelastningen 
och närmare 50 % för kväve. Därefter följer Nyköpingsån som står för ca 10 % av be-
lastningen av både fosfor och kväve. De kustmynnande stora punktkällorna står för 
25 % av den antropogena belastningen på havet av kväve och 20 % av fosfor.

Mälarens höga retention präglar området och belastningen per ytenhet för de diffusa 
källorna är för fosfor nästan 60 % mindre och för kväve 30 % mindre i Norrströms av-
rinningsområde jämfört med övriga avrinningsområden. Noterbart är att hälften av den 
totala belastningen på havet av både fosfor och kväve har sitt ursprung i ett område 
inom ca 3 mil från kusten. 

Den största belastningen på havet per ytenhet för de s.k. å-avrinningsområdena har öar-
na i Stockholms inre skärgård och Svärtaån för fosfor, och Kilaån, Svärtaån och det 
stora området mellan Tyresån och Trosaån för kväve. För reningsverken står de fyra 
största för hela 74 % av belastningen av fosfor från reningsverk på havet och för kväve 
står de 10 största verken för 74 % av belastningen från reningsverk. 

Prioritering av åtgärder 

Prioriterade områden för åtgärder på kort sikt bör vara sådana som har hög belastning på 
havet och där åtgärder också ger effekt för att uppnå God status enligt vattenförvalt-
ningen. Exempel på några sådana områden är de nedre delarna av Norrtäljeån och Bro-
strömmen samt de nedre delarna av Svärtaån, Nyköpingsån och Kilaån för både fosfor 
och kväve samt Åkerströmmen för enbart kväve. Åtgärder för punktutsläpp vid kusten 
bör prioriteras, speciellt om de mynnar i kustvattenförekomster där det finns ett åtgärds-
behov enligt vattenförvaltningen.

Eftersom det uppsatta målet för minskning av belastningen av fosfor för BSAP är så 
omfattande kommer åtgärder att behöva genomföras “en masse”. Alla åtgärder som 
kommer att behövas för att nå God status på övergödda inlands- och kustvattenföre-
komster enligt vattenförvaltningen kommer därför också att vara av betydelse för att 
minska belastningen på havet.  
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Belastningen från ett område är bara en faktor bland andra för att få till en väl fungeran-
de och kostnadseffektiv åtgärd. Val av plats för lokalisering bör också väga in dessa 
aspekter. ”Smartare” prioritering av åtgärder behövs troligen för att målen ska nås. Till 
exempel kan hänsyn behöva tas till skillnad i biotillgänglighet mellan utsläpp från olika 
källor och till andra faktorer som har betydelse för den biologiska responsen. 

Förbättrat underlag för beräkning av belastningen 

Inom SMED-konsortiet som har utfört PLC5-beräkningarna pågår ett kontinuerligt ar-
bete med utveckling av metoder och förbättring av dataunderlag och de brister och 
svagheter som belysts här är alla mer eller mindre tidigare kända. Med utgångspunkt i 
den analys som genomförts här kan det ändå vara värt att lyfta fram de delar som vi 
anser vara prioriterade för att förbättra belastningsberäkningarna och underlaget för lo-
kalisering av åtgärder: 

• En förbättrad jordartskarta för jordbruksmarken baserad på fler provpunkter och 
med förbättrad geografisk interpolering

• Att dataunderlaget för jordbruksmarkens innehåll av P-AL får en betydligt bättre 
upplösning och att den kan beaktas i belastningsberäkningarna

• En förfinad höjddatabas som möjliggör en noggrannare kartering av var det finns 
risk för ytavrinning och erosion och koppling till kartering av P-AL samt förfinad 
kartering av djurtäthet/stallgödselspridning så att särskilt högbelastande områden 
eller till och med “högriskfält” kan identifieras 

• En uppdelning av bl.a. Mälaren och Mälarens närområde i mindre områden främst 
för förbättrad simulering av avrinning och retention men också förfinad geografisk 
uppdelning av grödor, jordart, lutning och markfosfor 

• En förbättrad koppling mellan mätningarnas frekvens och mätstationernas lokalise-
ring till behovet för förbättrade beräkningar samt en tydligare redovisning av kalib-
reringsresultat för alla stationer i området så att en tolkning av belastningsberäk-
ningarna förenklas 

• Förbättrade kvantifieringar av bräddningar vid avloppsreningsverken och tillhöran-
de ledningsnät 

• Kvalitetsgranskning av alla punktkällor; bland avloppsreningsverken finns bland 
annat de som är nedlagda och enbart fungerar som pumpstationer till andra större 
verk eller som har bättre rening än vad som har antagits i PLC5.  

• En förbättrad kartläggning av faktorer som påverkar belastningen från enskilda 
avlopp t.ex. typ av reningsanläggning

• Utökat underlag till dagvattenberäkningarna i form av fler mätningar av kväve- och 
fosforinnehåll i dagvatten



1 Miljösituation och problembild 

Fram till idag har många åtgärder för att minska belastningen på havet genomförts med 
liten eller ingen regional anpassning. Eftersom belastningen på havet från en källa inte 
bara beror på källans storlek utan också på retentionen mellan källan och havet kommer 
samma åtgärd att ha olika effekt beroende på var den genomförs. För att kunna vidta 
kostnadseffektiva åtgärder för att minska belastningen av gödande ämnen (kväve och 
fosfor) på kust och hav behöver följaktligen de områden och källor som bidrar mest till 
belastningen identifieras.

Eftersom övergödning också är ett stort miljöproblem i många inlandsvatten behöver 
avväganden göras för prioritering av åtgärder riktade mot olika recipienter, d.v.s. en sjö 
eller ett vattendrag långt ifrån kusten visavi kust och hav. Frågan om var en åtgärd blir 
mest effektiv är följaktligen komplex om man samtidigt ska beräkna effekten på flera 
recipienter och dessutom beakta kostnadseffektiviteten. 

Figur 1. Området innanför linjen utgör hela Norra Östersjöns vattendistrikt medan den 
grönskuggade ytan inklusive öarna utanför utgör den del vars avrinning mynnar i 
Egentliga Östersjön.
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Här presenteras ett underlag för var på land en åtgärd kan ge störst effekt för att minska 
belastningen av kväve och fosfor på havet. Betydelsen av olika källor tydliggörs också. 
Eftersom rapporten baseras på resultat från PLC5, d.v.s. den femte Pollution Load 
Compilation till HELCOM, har vi också analyserat delar av detta underlag för att förkla-
ra och förtydliga de redovisade resultaten samt åskådliggöra vissa brister.  

Det område som vi analyserat är den svenska delen av tillrinningsområdet för norra 
Egentliga Östersjön, vilket innebär från strax norr om Norrtäljeviken i norr till Oxelö-
sund i söder.

Tabell 1. Bakgrundsinformation för de större avrinningsområdena  
      
      

Avrinningsområde Yta 
(km2)

Befolkning 
(personer) 

Andel ej anslutna till av-
loppsreningsverk (%) 

Andel åker-
markb (%) 

Andel
skogb (%)

Broströmmen 227 2967 60 24 62 
Norrtäljeån 352 17445 27 28 56 
Åkerströmmen 396 25183 24 28 54 
Norrström 22650 1757296 9 21 60 
       Arbogaån 3808 61140 25 11 72 
      Enköpingsån 164 23103 10 47 30 
      Eskilstunaån 4183 256924 13 27 52 
      Fyrisån 2006 154106 14 26 58 
      Hedströmmen 1050 8372 32 8 77 
      Kolbäcksån 3118 75497 12 4 77 
      Köpingsån 287 17358 6 15 72 
      Närområdec  5569  1104341  5  32 44 
      Oxundaån 270 101400 3 25 40 
      Råckstaån 261 4648 34 14 69 
      Sagån 857 25387 27 35 50 
      Svartån 776 40490 9 22 61 
      Sävaån 205 2551 80 27 59 
      Örsundaån 736 13162 43 35 51 
Tyresån 251 268036 2 4 40 
Trosaån 572 18036 26 22 60 
Svärtaån 372 3340 67 25 59 
Nyköpingsån 3631 85489 19 20 62 
Kilaån 432 7017 28 18 68 
Kustområden      
  59/60d 583 26575 41 12 71 
  62/63e 1019 108216 14 18 60 

     
      

a Approximerat med andel boende i tätort  
b Andel per landareal  
c Mälarens närområde, inklusive Fiskviks kanal, Enköpings-, Säva-, Knivsta-, Håga-, Eka- och   
  Oxundaåns avrinningsområden 
d Området mellan Norrtäljeån och Åkerströmmen  
e Området mellan Tyresån och Trosaån
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1.1 Beskrivning av området 

Avrinningsområdet för Egentliga Östersjön som ligger i Norra Österjöns vattendistrikt 
(Fig. 1) är drygt 31 000 km2, har ca 2,9 milj. invånare och sträcker sig efter kusten från 
Broströmmen och Norrtäljeån i norr till Kilaån i söder. Norrströms avrinningsområde, 
som inkluderar hela Mälarens och Hjälmarens tillrinningsområden, utgör drygt 70 % av 
området och har 28 % av befolkningen och 49 % av jordbruksmarken. Avrinningsområ-
det för Egentliga Östersjön som ligger i Norra Östersjöns vattendistrikt utgör 38 % av 
Sveriges avrinningsområde till Egentliga Östersjön men mindre än 2 % av avrinnings-
området för hela Egentliga Östersjön. De större avrinningsområdena är beskrivna i Ta-
bell 1.

1.2 Övergödningen av Östersjön 

Östersjön tillhör ett av de havsområden i hela världen som påverkats mest av övergöd-
ning (Diaz och Rosenberg, 2008) med stor utbredning av syrefria bottenområden. Detta 
har också resulterat i minskad reproduktion av fisk, algblomningar och förändrade 
strandbiotoper som påverkat bad och annat friluftsliv. En påtaglig följd av detta är bland 
annat påverkan på den lokala ekonomin. Bara för Öland beräknades kostnaden för alg-
blomningen under sommaren 2005 till mellan 150 och 200 miljoner kronor i turistsek-
torn (Länsstyrelsen Kalmar län, 2006).  

Även om övergödning och viss utbredning av döda bottnar är naturligt förekommande 
under perioder (Andrén, 2006), så är de senaste årtiondenas kraftiga övergödning sanno-
likt orsakad av den förhöjda belastningen av närsalter. Under de senaste 40 åren har 
t.ex. vinterhalterna av oorganiskt kväve ökat i norra Egentliga Östersjön med fyra gång-
er och under de senaste 50 åren har motsvarande fosfatfosforhalterna nära tredubblats 
(Fleming-Lehtinen m.fl. 2008). Dessutom har sommarhalten av klorofyll a, som ger ett 
mått på den totala växtplanktonbiomassan, mer än fördubblats de senaste 25 åren. För 
att hejda övergödningen behöver både fosfor- och kvävetillförseln minska (Elmgren och 
Larsson, 2006). 

1.3 Utvecklingen av belastning av fosfor och kväve på Östersjön 

1900-talet
Det är högst troligt att belastningen av både kväve och fosfor från det studerade området 
på norra Egentliga Östersjön har mångdubblats sedan början av 1900-talet. I och med 
utbyggnaden av avloppsledningssystem och övergång från avträden och torrdass till 
vattentoaletter ökade belastningen av både kväve och fosfor kraftigt under första hälften 
av 1900-talet. Det fanns till exempel endast 200 vattentoaletter i Västerås år 1914 och 
370 i Uppsala år 1925. Idag är 120000 personer anslutna till reningsverket i Västerås 
och 155000 i Uppsala. Dessutom har befolkningen i Mälarregionen ökat från cirka 1 till
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Figur 2. Transport av a.) fosfor och b.) kväve från fyra större vattendrag som mynnar i Mälaren. 

3 miljoner under 1900-talet (Sveriges Nationalatlas, 2008), med en ökning på 10 % bara 
mellan 1990 och 2000.  

Läckaget av kväve från jordbruksmark var möjligen på samma nivå på mitten av 1800-
talet som idag (Hoffmann m.fl., 2000), medan för fosfor är utvecklingen osäker. Fosfor-
halterna i jordarna var relativt låga innan handelsgödseln kom i allmänt bruk på 50-talet 
och inköpta fodermedel blev vanliga. Sedan 50-talet har fosformängden ökat med 35-
40 % vilket motsvarar ca 800 kg/ha (Andersson m.fl., 1998), vilket sannolikt ökat läck-
aget betydligt. Samtidigt har flera brukningsmetoder som tidigare varit vanliga och tro-
ligen medförde stora fosforförluster minskat kraftigt i omfattning eller upphört helt, 
t.ex. spridning av stallgödsel på snötäckt eller tjälad mark och användningen av svart-
trädor.

Sedan 1950-talet har förlusterna av kväve och fosfor från jordbrukets punktkällor 
otvivelaktigt minskat i och med omhändertagande av pressvatten från ensilagelagring 
och tvättvatten från mjölkrum och framför allt på grund av utbyggnaden av anläggning-
ar för hantering och lagring av gödsel. 

Den kanske mest betydelsefulla förändringen som medfört en ökad belastning på havet 
är utdikningen av skogs- och jordbruksmark, rätning och kanalisering av vattendrag 
samt torrläggning av sjöar och våtmarker. I och med att vattnets transporttid genom 
landskapet har förkortats har retentionen av kväve och fosfor minskat drastiskt. Bara 
sänkningen av 2500 sjöar i Sverige minskar retentionen med ca 30 000 ton kväve 
(Hoffmann m.fl., 1999). 

1965 till 2007  
Mätningar i tillflödena till Mälaren visar olika tendenser. I åar med stora punktutsläpp 
innebar utbyggnaden av reningsverken en starkt avtagande transport av fosfor från 1965 
och fram till mitten på 1970-talet. Som framgår av Figur 2a har emellertid inga stora 
förändringar skett därefter. En intressant jämförelse är att mellan 1965 och 1970 var 
belastningen av fosfor från Kolbäcksån och Fyrisån fyra gånger så hög som den från 
Sagån och Örsundaån men att från 2003 till 2008 var förhållandena omvända med en 

a. b.
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belastning från Sagån och Örsundaån som var 60 % högre än från Kolbäcksån och Fyri-
sån. För kväve har det inte hänt något drastiskt och de transporterade mängderna är i 
samma storleksordning idag som på 60-talet (Fig. 2b).

Vid en undersökning av trender för flödesnormaliserade transporter av kväve och fosfor 
i Arbogaån, Eskilstunaån, Kvismare kanal och Svartån (Örebro län) noterades signifi-
kanta minskningar i transporten av fosfor i Svartån från 1977 till 2004 och Arbogaån 
från 1987 till 2005 (Gustavsson och Petersson, 2006). För kväve fann man minskande 
transport endast för Eskilstunaån (1987-2005). Inga signifikanta uppåtgående trender 
noterades. 

Mälarens vattenvårdsförbund har jämfört vattenflöden, transporter och koncentrationer 
av kväve och fosfor för perioden 1991 till 1995 med 2001 till 2005. Trots en minskning 
i den beräknade tillförseln av kväve med 14 % och fosfor med 10 % så har uttransporten 
vid Norrström ökat med 27 % för kväve och 15 % för fosfor (Sandberg, 2006). Vatten-
flödet mellan de jämförda perioderna skiljde sig inte nämnvärt och den ökade uttrans-
porten förklaras följaktligen med ökade koncentrationer.   

1995 till 2005 
För uppföljning av miljömålet “Ingen övergödning” har beräkningar av belastningen av 
kväve på hela egentliga Östersjön utförts för åren 1995 och 2005 (Naturvårdsverket, 
2008a). För fosfor har bara förändringen av belastningen vid källan beräknats, den så 
kallade bruttobelastningen och inte nettobelastningen på Östersjön. Den antropogena 
belastningen från Sverige har enligt uppföljningen minskat med 5500 ton kväve och 120 
ton fosfor. För både kväve och fosfor står sektorerna avloppsreningsverk och industrier 
för den största minskningen medan de diffusa förlusterna från jordbruksmark inte mins-
kat i samma utsträckning. Utsläppen från avloppsreningsverken av både kväve och fos-
for var under 1995 ovanligt höga som följd av omfattande bräddningar vid ett stort re-
ningsverk, och utsläppen under 2005 var ovanligt låga. Minskningen för avloppsre-
ningsverken är därför i praktiken sannolikt överskattad.

Från jordbruksmarken i Svealands slättbygder, vilket i stort överensstämmer med till-
rinningsområdet för norra egentliga Östersjön så har de beräknade kväveförlusterna ökat 
något mellan 1995 och 2005 p.g.a. att gödslingen ökat samtidigt som skördarna minskat 
(Johnsson m.fl., 2008). Motsvarande fosforförluster har minskat med 4 % mellan 1995 
och 2005. Denna minskning beror till stor del på en övergång från stubbträdor till gräs-
bevuxna trädor och på en minskad fosforgödsling. Avskaffandet av den obligatoriska 
trädan samt ökade spannmålspriser ledde till att trädesarealen mer än halverades i Sve-
rige mellan 2005 och 2008 (Johnsson, 2008), vilket kan ha resulterat i ökade förluster 
sedan 2005.

Mätningar av kväve- och fosforkoncentrationer från 1996 till 2007 i fyra små jord-
bruksdominerade avrinningsområden i tillrinningsområdet till norra Egentliga Östersjön 
bekräftar den beräknade utvecklingen (Fig. 3), det vill säga att varken någon betydande 
minskning eller ökning som kan relateras till förändringar inom jordbruket har skett 
under perioden. Undantaget är ett område där kraftigt ökade kväveförluster har upp-
mätts de sista två åren. 
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Figur 3. Uppmätta koncentrationer av kväve och fosfor mellan år 1996 och 2007 i fyra små 
jordbruksdominerade avrinningsområden. 

Genomförda åtgärder 
Den omfattande reningen av speciellt fosfor från olika punktkällor under 60- och 70-
talet ledde till en minskning av belastningen på Östersjön och till en väsentlig förbätt-
ring av vattenkvalitén i många inlandsvatten (Wilander och Persson, 2001). Därefter har 
belastningen inte minskat i samma omfattning. Enligt miljömålsuppföljningen har som 
nämnts t.o.m. en ökning av kväveförlusterna från åkermark skett och en obetydlig 
minskning av fosforförlusterna, som efter 2005 möjligen också vänt till en ökning, detta 
trots ett omfattande miljöstödsprogram. I en utvärdering av miljö- och landsbygdspro-
grammet för perioden 2000-2006 konstaterades bland annat att effekten av stöden för 
skyddszoner var kraftigt reducerat på grund av att vissa placeras där de inte gör någon 
nytta (Andersson, 2008). Vidare menade man också att träffsäkerheten i stöden skulle 
ha kunnat vara större genom en bättre styrning för var ersättningen kunde utgå. 
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2 Dataunderlag 

Som underlag för kartläggningen av de källor och områden som göder havet mest har 
resultat från i huvudsak PLC5 använts (Brandt m.fl., 2008; Johnsson m.fl., 2008; 
SMED, 2008). Där direkta felaktigheter har påträffats har dessa justerats. Resultaten 
från PLC5 innehåller vattenburen belastning av fosfor och kväve på omgivande hav, 
inklusive källfördelning, och utgör underlag för HELCOM:s femte Pollution Load 
Compilation. Beräkningarna för PLC5 är utförda av SMED, Svensk MiljöEmissionsDa-
tabas, som är ett konsortium bestående av IVL, SCB, SLU och SMHI. Den beräknade 
belastningen avser år 2006, och i vissa fall 2005, och har för diffusa källor flödesnorma-
liserats för perioden 1984 till 2004 för att påverkan av enskilda års vädersituationer ska 
minimeras. 

Figur 4. I det studerade området finns a.) 984 delavrinningsområden (DARO) med en medel-
areal av 32 km2 och b.) 87 PLC5-områden med en medelareal av 360 km2.

Beräkningarna baseras på en indelning av Sverige i 13500 delavrinningsområden som 
sedan summerats till större s.k. PLC5-områden (Fig. 4). I föreliggande rapport har även 
en indelning i större avrinningsområden (medelareal 830 km2) benämnda ÅARO an-
vänts (Fig. 5).

För varje delavrinningsområde summeras belastningen från alla punkt- och diffusa käl-
lor och en lokal s.k. bruttobelastning beräknas. Därefter simuleras retentionen av kväve 
och fosfor i vattendrag och sjöar med HBV-NP modellen (Andersson m.fl. 2005) för att 
kvantifiera det som når havet, den s.k. nettobelastningen. Simuleringarna kalibreras mot 
tillgängliga mätningar av både vattenflöden och koncentrationer av fosfor och kväve i 
vattendragen. För större punktkällor har insamlade rapporterade data använts direkt 
(Brånvall, 2006) medan för dagvatten och mindre punktkällor har beräkningar utförts 
utifrån insamlade underlagsdata (Ryegård m.fl., 2006). För diffusa källor beräknas typ-

a.   b. 
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halter för olika markanvändningsklasser så som skog, öppen mark och deposition på 
vatten. För jordbruksmark beräknas läckage av kväve och fosfor med simuleringsmo-
dellerna SOILNDB (Johnsson m.fl., 2002) respektive ICECREAMDB (Larsson m.fl., 
2007). Läckagekoefficienter med s.k. normalläckage beräknas för en matris med 22 
odlings- och klimatregioner i Sverige och för 12 grödoklasser, 10 jordarter, 3 lutnings- 
och markfosforklasser (Johnsson m.fl. 2008). I PLC5 särskiljs också den antropogena 
belastningen från den naturliga bakgrunden. För jordbruksmark så representerar läcka-
get från en ogödslad och oskördad permanent gräsvall den naturliga bakgrunden. 

Eftersom huvudsyftet med PLC5 var att beräkna källfördelning och belastning av fosfor 
och kväve från Sverige på omgivande havsbassänger, så var kravet på rumslig upplös-
ning lägre än vad som behövs om man ska prioritera åtgärdsinsatser mellan områden 
som är betydligt mindre. Den minsta havsbassängen har ett tillrinningsområde på 3000 
km2 medan PLC5-områdena har en medelareal på 360 km2 i Norra Östersjöns vattendi-
strikt och delavrinningsområdena har en medelareal på 32 km2. Även om man ska vara 
medveten om dessa begränsningar när man tolkar resultaten är dock upplösningen i in-
data och i beräkningsmetodiken i PLC5 sannolikt generellt så god att en acceptabel ana-
lys av vilka områden som göder havet mest är möjlig. PLC5-resultaten är dessutom det 
mest aktuella och heltäckande underlag som finns tillgängligt.  

Figur 5. Det finns 39 ÅAROn (å-avrinningsområden) i det studerade området. Dessa består av 
huvudavrinningsområden, kustområden, större åar som avvattnas till Mälaren samt Mälarens 
närområde. 
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3 Källor som göder havet 

3.1 Källfördelning av fosfor  

Belastningen av fosfor till Egentliga Östersjön från Norra Östersjöns vattendistrikt är ca 
270 ton med en antropogen del på ca 180 ton (67 %). Som framgår av Figur 6 är den 
diffusa belastningen från jordbruksmark störst, följt av reningsverk, enskilda avlopp och 
dagvatten. Dessa fyra källor står för 98 % av den antropogena belastningen. Jordbruks-
markens stora bidrag beror dels på att det finns mycket jordbruksmark i området och att 
regionen domineras av lerhaltiga jordar som är speciellt benägna att läcka fosfor. Trots 
en relativt omfattande rening står utsläpp från avloppsreningsverken fortfarande för en 
betydande andel av fosforbelastningen.  

Som framgår av Tabell 2 är bruttobelastningen av fosfor 2,3 ggr så stor som nettobe-
lastningen. En stor del av fosforn fastläggs alltså på vägen till havet. Retentionen för de 
diffusa utsläppen är 62 % och för punktkällorna 30 %. Orsaken till den låga retentionen 
för punktkällorna är att en stor del av deras utsläpp härrör från avloppsreningsverken 
som ligger direkt vid kusten där det inte är någon retention.  
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Öppen mark
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Hygge
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8%
11%

35%
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Figur 6. Källfördelning av a.) totalfosfor och b.) antropogent fosfor till havet från Norra 
Östersjöns vattendistrikt till Egentliga Östersjön. Med ”Vatten” menas deposition på 
vattenytor. 

3.2 Källfördelning av kväve 

Den totala kvävebelastningen till egentliga Östersjön från Norra Östersjöns vattendi-
strikt är 8200 ton med en antropogen del på 6200 ton (76 %). Som framgår av Figur 7
är belastningen från reningsverk följt av läckage från jordbruksmark de två helt domine-
rande antropogena källorna och dessa står för 90 % av belastningen. Reningsverkens  

 a. 
b.
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Tabell 2. Brutto- och nettobelastning av fosfor för de olika källorna uppdelat på total och antro-
pogen belastning  

Källa Bruttobelastning, fosfor (ton)  Nettobelastning, fosfor (ton) 

 total antropogen total antropogen 

Jordbruksmark 350 190 130 78 
Avloppsreningsverk 85 85 62 62 
Industri 7 7 3 3 
Dagvatten 40 27 21 14 
Enskilda avlopp 47 47 20 20 
Deposition på sjöar 13 - 4 - 
Skog 47 1 14 0 
Öppen mark 29 - 12 - 
Myr 2 - 0 - 

Diffus belastning a 520 (85 %) 270 (75 %) 200 (76 %) 110 (64 %) 
Punktkällor 92 (15 %) 91 (25 %) 64 (24 %) 65 (36 %) 

Summa 620 360 270 180 
a Inklusive enskilda avlopp 

stora andel av belastningen av kväve jämfört med fosfor beror dels på att graden av 
kväverening är betydligt lägre än den för fosfor, men också att jordbrukets läckage av 
kväve är relativt lågt i området på grund av låg avrinning och dominansen av lerhaltiga 
jordar som naturligt läcker jämförelsevis små mängder kväve.  

26%
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Figur 7. Källfördelning av a.) totalkväve och b.) antropogent kväve till havet från Norra 
Östersjöns vattendistrikt till egentliga Östersjön. Med ”Vatten” menas deposition på vat-
tenytor.

 a. 
b.
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Tabell 3. Brutto- och nettobelastning av kväve för de olika källorna uppdelat på total och antro-
pogen belastning 
    
    

Källa Bruttobelastning, kväve (ton) Nettobelastning, kväve (ton) 
                    
                    

 total antropogen total antropogen 
     
     

Jordbruksmark 5100 4000 2100 1400 
Avloppsreningsverk 4900 4900 3500 3500 
Industri 370 370 200 200 
Dagvatten 300 180 200 100 
Enskilda avlopp 340 340 160 160 
Deposition på sjöar 1700 1700 810 810 
Skog 2300 160 1100 50 
Myr 100 - 40 - 
Öppen mark 280 - 150 - 
     
Diffus belastning a 10100 (66 %) 6400 (55 %) 4500 (56 %) 2600 (42 %) 
Punktkällor 5300 (34 %) 5300 (45 %) 3600 (44 %) 3600 (58 %) 
     

Summa 15400 11700 8200 6200 
     
     
a Inklusive enskilda avlopp 

Som framgår av Tabell 3 så är bruttobelastningen för kväve 2,1 ggr så stor som nettobe-
lastningen. Retentionen för kväve är alltså något mindre än för fosfor. För de diffusa 
utsläppen av kväve är retentionen 56 % och för punktkällorna 32 %. Liksom för fosfor 
är orsaken till den låga retentionen för punktkällorna att en stor del av deras utsläpp 
härrör från avloppsreningsverken som ligger direkt vid kusten.
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4 Områden som göder havet mest 

Figur 8. Belastning av fosfor på havet där de tvåfärgade pilarna symboliserar belastningen 
från kustmynnande vattendrag och de enfärgade pilarna symboliserar de större vattendragen 
inom Norrströms avrinningsområde. Cirklarna symboliserar större punktkällor. Storleken på 
pilarna och cirklarna är proportionell mot belastningens storlek på havet. Bakgrundsfärgerna 
visar belastningen per ytenhet (kg/km2) från diffusa källor (jordbruksmark, skog, öppen mark, 
myr, enskilda avlopp och deposition på sjöytor). Varje färg motsvarar 20 % av den totala be-
lastningen på havet.

Som framgår av Figur 8 och 9 står Norrström för den största belastningen på havet av 
de kustmynnande vattendragen. Den står för ca 40 % av fosfor- och närmare 50 % av 
kvävebelastningen. Därefter följer Nyköpingsån som står för 10 % av belastningen av 
fosfor, Svärtaån 3 % samt Kilaån 2 % och för kväve står Nyköpingsån för 9 % av be-
lastningen, Kilaån 2 % och Trosaån 1 %. De stora kustmynnande punktkällorna, som 
framför allt utgörs av reningsverken i Stockholmsregionen, står för 20 % av belastning-
en av fosfor på havet och 25 % av kväve. Andra mellanstora vattendrag står för 7 % av 
fosfor- och 5 % av kvävebelastningen. Resterande belastning står ett 20-tal mindre vat-
tendrag för samt mellanliggande kustområden. Den största belastningen per ytenhet för 
ÅAROn, beräknat med havet som recipient, har Stockholms inre skärgård och Svärtaån   
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Figur 9. Belastning av kväve på havet där de tvåfärgade pilarna symboliserar belastningen från 
kustmynnande vattendrag och de enfärgade pilarna symboliserar de större vattendragen inom 
Norrströms avrinningsområde. Cirklarna symboliserar större punktkällor. Storleken på pilarna 
och cirklarna är proportionell mot belastningens storlek på havet. Bakgrundsfärgerna visar be-
lastningen per ytenhet (kg/km2) från diffusa källor (jordbruksmark, skog, öppen mark, myr, en-
skilda avlopp och deposition på sjöytor). Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen 
på havet. 

för fosfor, och Kilaån, Svärtaån och det stora området mellan Tyresån och Trosaån för 
kväve.

Inom Norrströms huvudavrinningsområde är belastningen av fosfor på havet störst från 
Arbogaån (16 ton) och Fyrisån (16 ton) följ av Sagån (10 ton) och Eskilstunaån 
(10 ton). De diffusa utsläppen av fosfor dominerar från dessa områden medan avlopps-
reningsverk samt industri står för knappt 15 % av den antropogena belastningen på ha-
vet. För kväve står Eskilstunaån (705), Arbogaån (500 ton), Fyrisån (475 ton) och Kol-
bäcksån (366 ton) för den största belastningen på havet inom Norrströms huvudavrin-
ningsområde. Till skillnad från fosfor så står avloppsreningsverk och industri för den 
största delen (66 %) av den antropogena kvävebelastningen till havet. Den största be-
lastningen per ytenhet inom Norrströms huvudavrinningsområde har Sagån och Örsun-
daån för fosfor, och Enköpingsån och Fyrisån för kväve. 
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Något som är påtagligt är att ca hälften av både den totala kväve- och fosforbelastningen 
på havet kommer från ett område som ligger inom 3 mil från kusten. Orsaken är framför 
allt att där bor närmare 50 % av befolkningen och att retentionen från området är låg. 

Mer detaljerade beskrivningar av vilka områden som göder havet mest återfinns i Bila-
ga 1.
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5 Förluster från de olika källorna 

PLC5-resultaten är det mest aktuella och heltäckande underlag som finns tillgängligt för 
belastning av kväve och fosfor, och resultaten är sannolikt generellt så goda att en ac-
ceptabel analys av vilka områden som göder havet mest är möjlig. Inte desto mindre är 
de underlagsdata, metoder, och modeller som kartläggningen baserar sig på delvis be-
häftad med brister. För att kunna göra prioriteringar mellan åtgärder och var dessa ska 
lokaliseras för att få största effekt kan det därför vara nödvändigt att känna till dessa 
brister och om möjligt kunna värdera de kvantitativa konsekvenserna. Det är också vik-
tigt att förstå orsakerna till lokala variationer i belastning så att lokaliseringen av åtgär-
der kan optimeras även på den skalan.  

Förutom en beskrivning av vilka områden som har störst belastning till havet, har en 
analys utförts för att delvis förklara resultaten men också för att belysa faktorer som 
påverkar förlusterna men som inte är kvantifierade alls eller med en upplösning som är 
betydligt grövre än PLC5-resultaten. Denna analys är exemplifierande och förtydligande 
och gör inte anspråk på att vara komplett eller vetenskapligt korrekt.  

5.1 Diffus belastning från jordbruksmark 

Analysdelen av detta kapitel är främst fokuserat på fosfor eftersom jordbruksmarken är 
den totalt dominerande källan för fosforbelastningen på havet inom området, men också 
för att metoden för att beräkna fosforförlusterna är ny och mer osäker än motsvarande 
metod för läckage av kväve. 

5.1.1 Belastning från olika områden 

Fosfor
På grund av den höga retentionen i Mälaren har framför allt ett antal områden som inte 
ligger i Norrströms huvudavrinningsområde störst betydelse för belastningen på havet 
även om belastningen från många inlandsområden har högre bruttobelastning. Som 
framgår av Figur 10 är de avrinningsområden som står för den 20 % största arealsvikta-
de belastningen till havet för jordbruksmarken de nedre delarna av Kilaån, Nyköping-
sån, Svärtaån, Trosaån och Broströmmen samt delar av Mörkö. De avrinningsområden 
som därefter har högst belastning är delar av Norrtäljeån och Fyrisån, ytterligare områ-
den i Nyköpingsåns avrinningsområde, delar av Sagån, Hedströmmen, Örsundaån och 
Åkerströmmen. De allra högsta arealspecifika nettoförlusterna från åkermark 0,9 kg/ha 
(1,2 kg/ha brutto) kommer från delar av Svärtaåns avrinningsområde. Orsaken till de 
höga fosforförlusterna där är en kombination av relativt hög simulerad avrinning och 
låg retention i området, läckagekänslig jordart, stor andel spannmålsodling i förhållande 
till vall, hög markfosforhalt och hög lutning intill vattendragen.
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Figur 10. Nettobelastning av fosfor per ytenhet från PLC5-områdenas jordbruksmark. Eftersom 
läckaget är beskrivet per km2 för all markanvändning visar kartan en integrerad bild av det spe-
cifika läckaget från jordbruksmarken och andelen jordbruksmark i respektive PLC5-område. 
Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen.  

För den 20 % högsta bruttobelastningen av fosfor från jordbruksmark i PLC5-områden 
är det bara delar av Svärtaån och Nyköpingsån som sammanfaller med den högsta net-
tobelastningen. Istället är det områden uppströms Mälaren och Hjälmaren som utmärker 
sig i avrinningsområdena för Fyrisån, Örsundaån, Sagån, Hedströmmen och Eskiltunaån 
(Fig. 11).    

Den antropogena fosforbelastningen från PLC5-områdets jordbruksmark utslagen på all 
markanvändning (Fig. 12) är i stort sett identisk med den totala belastningen från jord-
bruksmarken per PLC5-område (Fig. 10 och 11).

Den specifika belastningen från jordbruksmarken som visas i Figur 13 skiljer sig något 
från den som också integrerar andelen jordbruksmark i PLC5-områdena (Fig. 10 och 
11). För nettobelastningen så är de områden med 20 % störst belastning i stort sett iden-
tiska, men för kategorin 20 – 40 % av belastningen så är det främst ett antal kustområ-
den som utmärker sig för den specifika belastningen, medan den som integrerar andelen 
jordbruksmark inbegriper ett flertal PLC5-områden uppströms Mälaren (Fig. 10).
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Figur 11. Bruttobelastning av fosfor per ytenhet från PLC5-områdenas jordbruksmark. Eftersom 
läckaget är beskrivet per km2 för all markanvändning visar kartan en integrerad bild av det spe-
cifika läckaget från jordbruksmarken och andelen jordbruksmark i respektive PLC5-område. 
Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen.  

Figur 12. Brutto- a.) och nettobelastning b.) av antropogent fosfor per ytenhet från PLC5-
områdenas jordbruksmark. Eftersom läckaget är beskrivet per km2 för all markanvändning visar 
kartorna en integrerad bild av det specifika läckaget från jordbruksmarken och andelen jord-
bruksmark i respektive PLC5-område. Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen.  

a. b.
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Figur 13. Specifik brutto- a.) och nettobelastning b.) av fosfor från PLC5-områdenas jordbruks-
mark. Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen.

Kväve

Figur 14. Nettobelastning av kväve per ytenhet från PLC5-områdenas jordbruksmark. Eftersom 
läckaget är beskrivet per km2 för all markanvändning visar kartan en integrerad bild av det spe-
cifika läckaget från jordbruksmarken och andelen jordbruksmark i respektive PLC5-område. 
Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen.  
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Figur 15. Bruttobelastning av kväve per ytenhet från PLC5-områdenas jordbruksmark. Eftersom 
läckaget är beskrivet per km2 för all markanvändning visar kartan en integrerad bild av det spe-
cifika läckaget från jordbruksmarken och andelen jordbruksmark i respektive PLC5-område. 
Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen.  

För kväve beror belastningen från jordbruksmark förutom på avrinningen och jordart, i 
högre grad än för fosfor, vilka grödor som odlas och relationen mellan gödsling och 
skörd. Liksom för fosfor har retentionen i Mälaren en stor betydelse för vilka områden 
som göder havet mest. Som framgår av Figur 14 är de avrinningsområden som står för 
den 20 % största belastningen till havet för jordbruksmarken Åkerströmmen och de ned-
re delarna av Kilaån, Nyköpingsån, Svärtaån, Norrtäljeån, Broströmmen samt delar av 
Mörkö och Fyrisåns avrinningsområde. De avrinningsområden som därefter har högst 
belastning är det stora området mellan Tyresån och Trosaån, ytterligare områden i Ny-
köpingsåns avrinningsområde, delar av Sagån, Svartån och Eskilstunaåns avrinnings-
områden. 

De områden som står för den 20 % högsta bruttobelastningen av kväve från jordbruks-
mark i PLC5-områden skiljer sig markant från de områden som bidrar mest till havet, 
framförallt genom ett stort område söder och väster om Hjälmaren (Fig. 15).

Relationen mellan de olika områdena för den antropogena kvävebelastningen från 
PLC5-områdets jordbruksmark utslagen på all markanvändning (Fig. 16) är i stort sett  
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Figur 16. Brutto- a.) och nettobelastning b.) av antropogent kväve per ytenhet från PLC5-
områdenas jordbruksmark. Eftersom läckaget är beskrivet per km2 för all markanvändning visar 
kartorna en integrerad bild av det specifika läckaget från jordbruksmarken och andelen jord-
bruksmark i respektive PLC5-område. Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen.  

identisk med den totala belastningen från jordbruksmarken per PLC5-område (Fig. 14
och 15).

Det specifika kväveläckaget (Fig. 17) skiljer sig något från det som också integrerar 
andelen jordbruksmark i PLC5-områdena (Fig. 14 och 15). För nettobelastningen så har 
t.ex. alla kustområden högre specifik belastning och de allra högsta arealspecifika netto-
förlusterna från åkermark kommer från delar av Kilaåns avrinningsområde och området 
mellan Tyresån och Trosaån.  

Figur 17. Specifikt brutto- a.) och nettoläckage b.) av kväve från PLC5-områdenas jordbruks-
mark (exklusive öarna). Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen.  
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5.1.2 Jämförelse med mätdata 

Eftersom underlaget för en del indata till PLC5 har betydligt sämre rumslig upplösning 
än de presenterade resultaten är det oundvikligt det finns skillnader vid en jämförelse 
med mätdata. En komplikation vid jämförelse med mätdata är dock att dessa också kan 
vara behäftade med stora osäkerheter. Bland annat så är det vanligt att stora förluster av 
fosfor sker under kort tid vilket innebär att s.k. flödesproportionell provtagning kan vara 
nödvändig för att få pålitliga mätdata. Eftersom de flesta provtagningar i vattendragen 
sker med manuell provtagning en gång i månaden eller i bästa fall varje vecka under 
högflödesperioder är risken stor att de uppmätta förlusterna av fosfor är underskattade. 
Responsen i vattendraget är beroende av avrinningsområdets storlek. Förluster från fält 
och små jordbruksdominerade avrinningsområden utan sjöar och med omfattande drä-
nering kan därför bli extremt episodiska, medan för större vattendrag med stora sjöar i 
systemet blir variationen i koncentrationer betydligt mer utjämnat och de uppmätta re-
sultaten mindre behäftade med fel. Vid en jämförelse under ett år mellan flödespropor-
tionell och manuell provtagning i ett litet jordbruksdominerat område inom Örsundaåns 
avrinningsområde var de beräknade förlusterna med manuell provtagning 0,35 kg/ha 
och med flödesproportionell provtagning 0,49 kg/ha, d.v.s. 41 % högre (Kyllmar och 
Grill, 2007). För fält har underskattningar med upp till 2.5 ggr konstaterats (Johnsson 
m.fl., 2008). För kväve varierar inte koncentrationerna lika episodiskt och dessa mät-
värden är därför mer pålitliga.  

I en utvärdering av den i PLC5 använda metoden för att beräkna fosforförluster från 
åkermark jämfördes mätningar från 13 bäckar i Bohuslän med PLC5-beräknade fosfor-
halter (Djodjic m.fl., 2008). Det konstaterades att överensstämmelsen var bra (r2=0.73)
men att de beräknade resultaten generellt var något underskattade. Orsaken till detta 
kunde dock inte med säkerhet relateras till underskattade halter från jordbruksmarken.  

Inom det studerade området finns det bara ett fåtal mätningar som är användbara för 
jämförelse med PLC5-resultaten vad gäller förluster till vatten från jordbruksmark (Ta-
bell 4). Eftersom de uppmätta förlusterna från dessa områden också innefattar förluster 
från t.ex. skog och enskilda avlopp har en källfördelning genomförts för att skatta jord-
brukets bidrag (Kynkäänniemi och Kyllmar, 2008).  

Tabell 4. Jämförelse mellan uppmätta data (Kynkäänniemi och Kyllmar, 2008) och beräknade 
data från PLC5 

Område   Avrinning (mm)  vv    PLC5a (kg/ha)  v   Uppmättb (kg/ha) v
PLC5 Uppmätt Tot-N Tot-P Tot-N Tot-P

T9  Örebro län 278 323 7,6 0,92 12 1,86 
T10  Örebro län 211 557 53 0,18 54 0,35 
U8  Västmanlans län 114 320 27 1,01 16 1,49 
C6  Uppsala län 205 228 9,6 0,88 10 0,48 
       

Medel   24 0,75 23 1,0 
a förlusterna är omräknade genom viktning mot uppmätt avrinning; b medelvärde för 11-12 år  
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Vissa områden har inte heller samma avgränsning, d.v.s. mätpunkten och den simulera-
de förlusten representerar inte samma område, speciellt gäller det områdena U8 och T9. 
Som framgår av Tabell 4 är det i medeltal god överensstämmelse mellan beräknat och 
uppmätt kväveläckage. För område U8 är däremot kväveläckaget kraftigt överskattat 
och förklaringen kan vara att simuleringarna motsvarar ett betydligt större område än 
det uppmätta och därför inte representerar samma egenskaper som påverkar läckaget 
(t.ex. jordart). Fosforförlusterna är i medeltal något underskattade, om dessutom mät-
ningarna underskattar de verkliga förlusterna skulle PLC5-resultaten vara ännu mera 
underskattade. På grund av det begränsade antalet områden för jämförelse, osäkerheter i 
indata bland annat som följd av en betydligt grövre geografisk upplösning för många 
viktiga parametrar, och nämnda avvikelser i avgränsningar av områdena är det osäkert 
att dra några generella slutsatser. Dessa resultat tillsammans med det som redovisats av 
Djodjic m.fl. (2008) antyder dock att fosforförlusterna från jordbruksmark kan vara un-
derskattade från de jordarter som dominerar i det analyserade området (d.v.s. mellanlera 
och styv lera).

5.1.3 Faktorer som påverkar belastningen  

För att kunna bedöma relevansen av t.ex. brister i olika underlagsdata behöver man veta 
hur stor påverkan är från olika faktorer. En jämförelse över de faktorer som ingår i 
PLC5-metoden och med avgränsning till det analyserade området (d.v.s. Norra Öster-
sjöns vattendistrikts tillrinningsområde till Egentliga Östersjön) visas i Figur 18.
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Figur 18. Exempel på betydelse av olika faktorer för förlusterna av fosfor från jordbruksmark. 
För skillnader i region (d.v.s. läckageregion) har fosforförlusterna normaliserats med avseende 
på avrinning.  
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Figur 19. Åtta delavrinningsområden med kontrasterande förluster av fosfor från jordbruksmark 
(se också Tabell 5).

Störst betydelse har jordart (38 % skillnad mellan loam och silty clay) och gröda (36 %) 
följt av markfosfor (27 %), medan region (22 %) och lutning (16 %) har minst betydel-
se. Jordarten sandy loam finns bara på 4 % av arealen och tar man med den i jämförel-
sen så utmärker sig jordart som den i särklass viktigaste faktorn med en skillnad på 
84 %. För utlakningsregionerna är fosforförlusterna normaliserade med avseende på 
avrinning.

Jämförelse mellan områden med höga och låga förluster 
För att konkretisera olika faktorers betydelse för fosforförlusterna har fyra par med kon-
trasterande förluster i angränsande delavrinningsområden valts ut (Fig. 19 och Tabell
5). För att kunna särskilja effekten av de påverkande faktorerna har utlakningen också 
normaliserats med avseende på avrinning (Tabell 5). I några områden har dessutom 
jordarten korrigerats efter en ny interpolering av jordartskartan (se nästa kapitel). 

För de två avrinningsområdena i Södermanlands län (A och B) kan det konstateras att 
avrinningen står för ca 25 % av skillnaden och att den kvarvarande skillnaden beror på 
en kombination av olika jordart, grödor och lutning där effekten av jordart sannolikt är 
den mest dominerande. Skillnaden i fosforförluster minskade från 0,88 till 0,37 kg P/ha 
genom korrigering av jordarten mellan områdena A och B.
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Tabell 5. Fosforförluster från åkermark i åtta delavrinningsområden kopplat till avrinning, jordart, 
grödor, lutning och markfosfor 

Län
Område 

Södermanland
A            B 

Västmanland   
C             D 

Uppsala 
  E            F 

Stockholm
G             H 

Utlakning (kg P/ha) 0,10 1,16 0,36 1,02 0,49 1,13 0,46 0,84 
Avrinning (mm) 211 240 114 259 114 227 180 196 
Avrinningskorrigerad 
 utlakninga

0,09 0,97 0,63 0,79 0,86 1,0 0,51 0,86 

Jordart PLC5 SaLo SiCl ClLo SiCl SiCl SiCl ClLo Cl 
Korrigerad jordart Lo ClLo Cl Cl SiCl SiCl ClLo Cl 
Jordartskorrigerad utlakningb 0,34 0,71 0,81 0,73     -- --  -- -- 
Grödor – vall/grönträda (%) 75 56 42 83 100 46 73 72 
            – spannmål/oljev. (%) 22  44 53 17 0 49 27 27 
Lutning Medel Hög Medel Låg Medel Hög Medel Hög 
Markfosfor Hög  Hög Hög Medel Hög Hög Medel Hög 
a utlakning normaliserad för en avrinning på 200 mm 
b utlakning baserad på a omräknad för de korrigerade jordarterna 

För de två avrinningsområdena i Västmanlands län (C och D) kan konstateras att avrin-
ningen förklarar 75 % av skillnaden och är den totalt dominerande faktorn. Om jordar-
terna korrigeras efter den alternativa jordartskartan är det till och med så att område C
får något större förluster än område D, vilket också är logiskt eftersom område C har 
större andel läckagebenägna grödor, större lutning och högre markfosforhalt.  

För E och F förklarar avrinningen ca 80 % av skillnaden mellan områdena, medan för G
och H är det skillnader i jordart som står för den största skillnaden.  

De slutsatser man kan dra av dessa jämförelser är att en stor del av de påvisade skillna-
derna i PLC5-resultaten sannolikt inte existerar i verkligheten. Speciellt gäller det skill-
nader orsakade av avrinningen som inte kan förväntas variera så mycket på så korta 
avstånd. En annan relativt osäker faktor som påverkar förlusterna i hög grad är jordar-
terna. Det kan konstateras att de beräknade förlusterna från enskilda delavrinningsom-
råden troligen är mycket osäker och bör därför granskas i varje enskilt fall vad gäller till 
exempel prioriteringar för åtgärder. Även om risken för fel p.g.a. låg upplösning i t.ex. 
underlagsdata eller modellansats minskar med ökande skala så är osäkerheterna sanno-
likt betydande även för PLC5-områdesskalan. Eftersom förlusterna av kväve också till 
stor del styrs av avrinning och jordart gäller dessa slutsatser även för kväveläckaget. 

Jordarter
Jordart är en av de viktigaste faktorerna som påverkar beräkningen av förlusterna av 
fosfor och kväve, och det har befarats att den jordartskarta som använts i PLC5 (Eriks-
son m.fl., 1999) kan innehålla brister som påverkar belastningsberäkningarna, bl.a. på
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Figur 20. Alternativ karta med dominerande jordart per delavrinningsområden för de 10 jord-
artsklasser som används för belastningsberäkningarna i PLC5. Grå områden har inte beräknats 
eller saknar jordbruksmark.  

grund av att den metod för geografisk interpolering som använts inte var optimal. Vi har 
här tagit fram en alternativ jordartskarta och därefter genomfört en grov uppskattning 
hur skillnaden i jordarter kan påverka belastningen av fosfor och kväve.

Den alternativa jordartskartan togs fram med hjälp av samma prover som användes för 
PLC5-underlaget, med skillnaden att ca 400 nya prover hade tillkommit till de ur-
sprungliga ca 3000. Geografisk interpolering utfördes för texturfraktionerna sand, silt 
och ler i ArcGis med s.k. Kriging, efter vilket jordarter definierades och den domine-
rande jordarten i varje delavrinningsområde togs fram (Fig. 20). En jämförelse mellan 
den alternativa jordartskartan och den som använts i PLC5 visade att jordarten skiljde 
sig för så mycket som 63 % av jordbruksmarksarealen (Fig. 21).

Utifrån de s.k. läckagekoefficienterna (Johnsson m.fl., 2008; SMED, 2008) utförde vi 
en skattning av denna påtagliga skillnad i jordarter. Skattningen utfördes endast med 
läckagekoefficienter från Mälar- och Hjälmarbygden och vi antog vidare att varje jord-
art hade en för regionen genomsnittlig mix av grödor, lutningar och markfosforhalter. 
Resultatet blev att med den alternativa jordartskartan ökade bruttobelastningen av fosfor 
med drygt 20 ton och kväveförlusterna minskade med knappt 600 ton. För hela området 
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Figur 21. Jämförelse mellan PLC5 och den alternativa jordartskartan där de mörkröda delavrin-
ningsområdena skiljer sig medan ljusa områden har samma jordart i de båda underlagen. Grå 
områden har inte beräknats eller saknar jordbruksmark. 

ökade följaktligen bruttoförlusterna av fosfor från jordbruksmarken med 6 % medan 
kväveförlusterna minskar med hela 11 %. Eftersom skillnaderna i jordart mellan de oli-
ka jordartskartorna påverkar belastningen åt båda håll och därför till viss del tar ut var-
andra blir nettoeffekten inte dramatisk. Lokalt förändras belastningen dock i betydligt 
större grad.

Markfosfor 
I ICECREAM-modellen som används i PLC5 för att beräkna förlusterna av fosfor från 
åkermark tas inte hänsyn till markens förråd av växttillgängligt fosfor (P-AL) på ett till-
fredsställande sätt utan markens innehåll av förrådsfosfor (P-HCl) används istället. 
Sambandet mellan den fosfor som är tillgänglig för läckage och P-AL är starkt (Börling 
m.fl., 2004), medan sambandet till P-HCl är betydligt svagare. Eriksson m.fl. (2000) 
fann en korrelation mellan innehållet av P-AL och P-HCl i marken på r2=0,49.
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Figur 22. Innehåll av fosfor i jordbruksmark uppdelat i a.) genomsnittligt växttillgängligt fosfor (P-
AL) i jordbruksmark och b.) markfosforinnehåll enligt PLC5 baserat på förrådsfosfor (P-HCl). Grå-
markerade områden kan inte visas på grund av sekretesskäl. 

För att kunna identifiera områden som eventuellt har större förluster av fosfor från jord-
bruksmark än de redovisade PLC5-resultaten visas i Figur 22a en karta över genom-
snittligt P-AL i jordbruksmarken för ÅAROn. På grund av sekretessbestämmelser är 
områden med <13 provpunkter gråmarkerade. Ett område som sticker ut med ett ge-
nomsnittlig P-AL-tal på 13 mg/100g jord är Åkerströmmen. Osäkerheten är dock bety-
dande eftersom det endast baseras på 16 provpunkter. Andra områden med fler än 12 
provpunkter och P-AL över 10 är Kilaån, Fyrisån, Trosaån, området mellan Trosaån och 
Tyresån samt Norrtäljeån.  

Områden som har flera delavrinningsområden med genomsnittliga P-AL över 16 (visas 
inte i karta) är Åkerströmmen, Fyrisån, Sagån samt området mellan Trosaån och Tyre-
sån. Områden med enstaka DAROn med P-AL >16 är Norrtäljeån, Svartån, Örsundaån 
och Kilaån. Fem områden som sticker ut vad gäller antalet DAROn med P-AL >12 är 
Sagån, Fyrisån, området mellan Trosaån och Tyresån, Åkerströmmen samt Mälarens 
närområde. 

Överensstämmelsen mellan områden med högt P-AL och högt markfosforinnehåll enligt 
PLC5 (Fig. 22b) är generellt god och påverkan på resultatet av denna metodbrist i PLC5 
är därför troligen relativt begränsad.

Kartläggningen av de områden som göder havet mest som presenteras här baserar sig på 
PLC5-resultaten vars finaste rumsliga upplösning för förluster från jordbruksmark är 
delavrinningsområden. För att vissa åtgärder ska kunna sättas in där de gör mest nytta är 
det också nödvändigt att den lokala skalan beaktas, t.ex. gårds- eller fältskala. Innehållet 
av fosfor i marken kan variera kraftigt mellan olika fält som ligger nära varandra. Detta 
beror bl.a. på en långvarig gödsling av stallgödsel på djurgårdar samt att en stor andel 
av gödseln har spridits på de fält som ligger närmast gårdens lagård eftersom transpor-
ten av gödsel är relativt kostsam i förhållande till värdet av den växtnäring som ingår.  
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Figur 23. Fördelning av P-AL i jordbruksmark för 833 prover i Norra Östersjöns vattendi-
strikts tillrinningsområde till eg. Östersjön med klassindelningen som används vid rekom-
mendationer av gödsling till olika grödor markerad. Det högsta uppmätta värdet (53 mgP) 
ligger utanför figuren.

Av Figur 23 framgår att innehållet av P-AL i jordarna är mycket ojämnt fördelat i om-
rådet (för hela Sverige se Fig. 16b i Eriksson m.fl., 1997). De 10 % prover med högst P-
AL står för 30 % av fosforinnehållet, och den hälft med lägst P-AL står för mindre än 25 
% av fosforinnehållet. För P-HCl står de 10 % av proverna med högst halter för 20 % 
av fosforinnehållet. Eftersom beräkningen av fosforförluster i PLC5 baserar sig på P-
HCl och tre markfosforklasser (låg, mellan och hög) är förlusterna i områden med högst 
innehåll av P-AL därför sannolikt kraftigt underskattade.

För att bättre kunna identifiera var det finns risk för stora förluster av fosfor på grund av 
högt P-AL-innehåll i marken så behöver ytterligare omfattande karteringar genomföras. 
Om denna information tas fram på fältnivå och dessutom kan kopplas till en kartlägg-
ning av var det sker ytavrinning och erosion och var stora kvantiteter stallgödsel sprids 
så skulle “högriskfält” kunna identifieras (Spännar, 2008) och mycket effektiva åtgärder 
kunna sättas in. 

Det är noterbart att ca 40 % av jordarna tillhör P-AL-klass IV och V (Fig. 23) för vilka 
gödslingsrekommendationen för stråsäd och vall är att ingen tillförsel av fosfor är nöd-
vändig (Albertsson, 2008).

Läckageregioner
Typiska läckagekoefficienter som representerar förlusterna av kväve och fosfor från 
åkermark beräknades i PLC5 för 22 s.k. läckageregioner i Sverige baserade på SCB:s 
indelning i 18 produktionsområden för redovisning av jordbruksstatistik. Varje läckage- 
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Figur 24. a.) indelning i läckageregioner och b.) specifika bruttoförluster av fosfor från åkermark 
per delavrinningsområde där mörk färg representerar höga förluster.

region karakteriseras av olika produktionsinriktning, klimat, gödslings- och produk-
tionsnivåer. Mellan läckageregioner skiljer sig t.ex. gödslingsnivå, skörd, tidpunkter för 
skörd, gödsling, och jordbearbetning (Johnsson m.fl. 2008).

Det studerade området domineras av Mälar- och Hjälmarbygden med mindre delar ut-
görandes av Norra Bergsslagen och Södra Bergslagen (Fig. 24a). Mälar- och Hjälmar-
bygden är Sveriges största läckageregion med 556 000 ha vilket motsvarar 20 % av 
Sveriges åkerareal.  

Tabell 6. Exempel på läckagekoefficienter (kg/ha) för fosforförluster och kväveläckage från 
åkermark (jordart, silty clay; markfosforklass, hög; lutningsklass, hög)  

Gröda Mälar- och Hjälmarbygden
    Fosfor              Kväve 

Södra Bergslagen
Fosfor        Kväve 

Norra Bergslagen
Fosfor         Kväve 

Vall 0,43 1,3 0,38 1,1 0,27 0,9 
Korn 0,57 4,8 0,51 4,7 0,44 3,9 
Höstvete 0,52 5,9 0,45 3,2 0,39 3,7 

Som framgår av Tabell 6 skiljer sig läckagekoefficienterna kraftigt åt mellan olika läck-
ageregioner. För exempelvis höstvete har Mälar- och Hjälmarbygden 60 % högre kvä-
veläckage och 30 % högre fosforförluster än Norra Bergslagen. Eftersom egenskaper 
kopplade till läckageregioner i verkligheten inte är geografiskt välavgränsade, kan för-
lusterna från de områden som ligger nära en gräns mellan läckageregioner vara under- 
eller överskattade beroende på vilken sida om gränsen de ligger. Detta exemplifieras i 
Figur 24b av fosforförlusterna från delavrinningsområden där man kan observera att 
förlusterna generellt är högre i de DAROn som ligger i Mälar- och Hjälmarbygden jäm-
fört med dem som ligger på andra sidan gränsen i Norra Bergsslagen.
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Under- och överskattingar av förlusterna på grund av att de kraftigt avviker från läcka-
geregionens genomsnittliga nivå vad gäller till exempel gödsling och skörd kan natur-
ligtvis också förekomma i andra delar än bara vid gränserna. Eftersom Mälar- och 
Hjälmarbygden är en så pass stor region är det rimligt att anta att variationen inom om-
rådet också är betydande och att avvikelser från “medelsituationen” förekommer. Att 
läckageregionen Mälar- och Hjälmarbygden inte är speciellt homogent med avseende på 
växtodling stöds bl.a. av att den omfattas av tre s.k. stödregioner för Jordbruksverkets 
indelning för ersättningsnivåer för gårdsstödet (Jordbruksverket, 2008) och tre odlings-
zoner enligt riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta.

Lutning
Utbredningen av de tre lutningsklasserna för delavrinningsområden som användes för 
beräkningarna av fosforförluster från jordbruksmark i PLC5 visas för det studerade om-
rådet i Figur 25. Svagheter i beräkningarna är bland annat relaterade till att underlagsda-
ta är bristfälliga och att tre klasser används istället för fler klasser eller en kontinuerlig 
funktion. Lutningen är beräknad på jordbruksmark som en medellutning inom 50 m från 
vattendraget och baseras på Lantmäteriets höjddatabas kombinerat med Jordbruksver-
kets blockdatabas. Eftersom ytavrinning och erosion har störst betydelse alldeles intill 
vattendraget (<10m) kan den grova upplösningen vara en felkälla och en förbättrad 
höjddatabas och fler klasser skulle förbättra beräkningarna. 

Figur 25. Utbredning av de lutningsklasser som användes för beräkningarna av fosforförluster. 
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Figur 25. Genomsnittlig stallgödsling av a.) fosfor och b.) kväve (kg/ha) per PLC5-område. 

Stallgödselspridning
Mängden stallgödsel som appliceras för olika grödor är baserade på SCB:s intervjuun-
dersökningar och representeras i PLC5 av ett genomsnittsvärde för varje läckageregion 
(Johnsson m.fl., 2008). Mängden producerad stallgödsel går emellertid att beräkna ut-
ifrån antalet djur vilket gör att en betydligt finare geografisk upplösning kan erhållas. I 
Figur 25 visas applicerad mängd fosfor och kväve med stallgödsel beräknad utifrån 
producerad mängd stallgödsel (opublicerade data, SCB). Det är alltså möjligt att läcka-
get i PLC5 är undervärderat i de områden som har högst applicerade mängder, d.v.s. 8-
12 kg P och 40-62 kg N. Ett flertal PLC5-områden i Nyköpingsåns avrinningsområde 
samt enstaka områden i Arbogaåns, Kolbäcksåns och Sagåns avrinningsområden tillhör 
också de som har stor mängd applicerad gödsel baserad på beräkningar utifrån djurantal.

5.2 Kommunala avloppsreningsverk 

5.2.1 Belastning 

Inom området finns 171 avloppsreningsverk (ARV) med fler än 200 anslutna personek-
vivalenter (Fig. 26 och 27). Belastningen av kväve och fosfor kommer framförallt från 
utsläpp av behandlat avloppsvatten, men även från bräddningar på verken och på led-
ningsnäten. Belastningen från behandlat vatten beror bl.a. på antalet anslutna personek-
vivalenter (pe) och på reningsgraden. Vanligtvis ställs krav på 90 % reduktion av fosfor 
eller max 0,5 mg/l i utgående avloppsvatten men för de största verken är kravet en re-
duktion på 95 % eller max 0,3 mg/l i utgående vatten. Enligt avloppsvattendirektivet 
(91/271/EEG) ska verk med mer än 10 000 pe som släpper ut i eller bidrar till förore-
ning av kustvattnet dessutom rena kväve till minst 70 % och årsmedelvärdet för utgåen-
de avloppsvatten får inte vara högre än 15 mg/l (gäller från Norrtälje och för kusten 
söder därom). Har verket över 100 000 pe är haltkravet istället 10 mg N per liter. Grän-
sen för när inlandsverk anses bidra med förorening av kustvattnet är satt till 20 ton kvä-
ve som nettobelastning till havet.  
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Tabell 7. Kväve- och fosforbelastning från de 171 avloppsreningsverk med >200 anslutna pe 
uppdelat på tillståndspliktig (B) respektive icke-tillståndspliktig (C, U) verksamhet  

 Antal P brutto P netto N brutto N netto 

Tillståndspliktiga   71 79 59 4700 3400 
Icke-tillståndspliktiga 100   6   3   230   100 
Totalt 171 85 62 4900 3500 

Till antalet är de icke-tillståndspliktiga verken fler men som framgår av Tabell 7 är be-
lastningen från dessa mycket liten jämfört med den från de tillståndspliktiga verken. En 
komplett lista med utsläpp och halter från de tillståndspliktiga reningsverken finns i 
Bilaga 2.

Figur 26. Belastning på havet av fosfor från större avloppsreningsverk. De tio verk som bidrar 
med mest fosfor till havet är namngivna.



OMRÅDEN OCH KÄLLOR SOM GÖDER HAVET MEST INOM NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT 

40

Figur. 27. Belastning på havet av kväve från större avloppsreningsverk. De tio verk som bidrar 
mest med kväve till havet är namngivna.  

Fosfor
De 10 största verken står för så mycket som 85 % av reningsverkens belastning av fos-
for på havet. De fyra största är Henriksdal, Bromma, Käppala och Himmerfjärdsverket 
och står tillsammans för hela 74 % av den totala belastningen från reningsverken på 
havet.

Att Oxelösund har ett av de mest belastande reningsverken trots relativt få anslutna pe 
beror på att de på grund av ombyggnad haft dispens och därmed mindre stränga ut-
släppsgränser.

Himmerfjärdsverkets relativt låga reningsgrad och höga halt av P i utgående vatten be-
rodde på problem i reningen (SYVAB, 2006). Dessutom bräddades 948000 m3 avlopps-
vatten förbi biosteget 2006. Ingen bräddad mängd fosfor och kväve har angivits i miljö-
rapporten men för att ändå få en uppskattning av hur stora mängder kväve och fosfor 
som bräddats har vi antagit att de 948000 m3 avloppsvatten innehöll 6 mgP/l och 40 
mgN/l och att reningsgraden var 90 % för fosfor och 10 % för kväve (Tabell 8 och 9).

Som framgår av Figur 28a hade tre av de 71 tillståndspliktiga reningsverken en utgåen-
de medelhalt för 2006 av fosfor som översteg 0,5 mg/l och 16 stycken översteg 0,3 
mg/l. Tio verk hade utgående halter som låg under 0,1 mg/l.  
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Tabell 8. Utsläpp av fosfor från de tio mest belastande verken till havet 2006. Henriksdals och 
Bromma ARV har gemensamma utsläppsvillkor, varför vissa data redovisas som sammanslag-
na värden. Eventuell bräddning inkluderas alltid i redovisning av utgående mängder i miljörap-
porterna (MR) och reningsgraden anges ibland. I de fall den inte angivits i MR har den beräk-
nats utifrån årsvärden för mängd in i verket respektive ut  

Reningsverk Ut-
gående 
(ton)

Netto till 
havet
(ton)

Ut-
gående 
(mg/l)

Rening 
(%)  

Bräddning redo-
visad i EMIR eller 
Miljörapport

Bräddningg

(ton)

Himmerfjärds-
verket 

18 18 0,5 92 948000 a, f m3,
3450 b m3

0,6 a, 0,02 b

Henriksdal 12 12 0,1 98 527100 b, c m3 3,2 c

Käppalaverket 11 11 0,2 97 d 30000 a m3 0,2 
Bromma   4,3   4,3 0,1 97 527100 b, c m3 3,2 c

Oxelösunds e   1,9   1,9 0,9 82 d 0,76 a t  
Västerås   3,5   1,2 0,2 96 0,1 t  
Margretelunds   1,0   1,0 0,2 97 0,05 t  
Eskilstuna   2,5   0,8 0,1 95 d 0,01 a t  
Norrtälje   0,8   0,8 0,3 96 d 72 b h, 0 a

Nyköping   0,8   0,8 0,2 97 d 0  
a Bräddning på verk, b Bräddning på ledningsnät, c Gäller för Henriksdal och Bromma tillsam-
mans, d Beräknad som (tonIN-tonUT)/tonIN, e Oxelösund hade dispens från utsläppskraven 
2006 p.g.a. ombyggnad, f Delvis renat (förbigång biologisk rening) g Bräddningen har beräknats 
med antagandet att bräddvattnet innehåller 6 mgP/l (med undantag för Himmerfjärdsverket, se 
text).
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Figur 28. Fosfor- a.) och kvävehalter b.) i utgående vatten från de 71 tillståndspliktiga renings-
verken år 2006. Observera att skalan på x-axeln är logaritmisk. De inringade verken är a.)
Himmerfjärdsverket och b.) Skebäck (Örebro).  
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Kväve

De 10 största verken står för hela 75 % av belastningen från reningsverken och de fyra 
Stockholmsverken står tillsammans för över hälften av den totala belastningen.  

Den mycket låga reningsgraden av kväve (Tabell 9) i både Skebäcks och Katrineholms 
reningsverk beror på att de inte har särskild kväverening. Henriksdals- och Käppala 
reningsverk utmärker sig istället genom att ha en hög kvävereningsgrad, över 80 %. 
Himmerfjärdsverket och Uppsala reningsverk renar kväve till mellan 70 och 80 %. To-
talt hade 19 av de 71 tillståndspliktiga verken särskild kväverening. 

Brommaverket har, med tanke på sin storlek och närhet till havet, en anmärkningsvärt 
låg reningsgrad (56 %) av kväve och en utgående halt på långt över 10 mg/l. Detta är 
möjligt eftersom Henriksdal och Bromma har gemensamma utsläppsvillkor vilket gör 
att det ena verket kan tillåtas ha större utsläpp så länge det kompenseras av det andra 
verket.

Som framgår av Figur 28b har verk med många anslutna pe, med undantag för Skebäck, 
låga utgående medelhalter och de 5 verk med halter på över 30 mgN/l är relativt små 
(<7000 pe). Av de 71 tillståndspliktiga verken har 41st en utgående medelhalt över 15 
mg/l som är den haltgräns som gäller för kustmynnande reningsverk med mer än 10 000 
pe (se Bilaga 2).

Tabell 9. Utsläpp av kväve från de tio mest belastande verken till havet 2006. Henriksdals och 
Bromma ARV har gemensamma utsläppsvillkor, varför vissa data redovisas som sammanslag-
na värden. Reningsgraden anges ibland i miljörapporterna (MR). I de fall den inte angivits i MR 
har den beräknats utifrån årsvärden för mängd in i verket respektive ut  

Reningsverk Ut-
gående 
(ton)

Netto till 
havet
(ton)

Ut-
gående 
(mg/l)

Rening 
(%) 

Bräddning redo-
visad i EMIR eller 
Miljörapport

Bräddningf

(ton)

Henriksdals 630 630   7 83 527100 b, c m3 21c

Bromma 570 570 13 56 527100 b, c m3 21c

Käppalaverket 410 410   8 81 d 30000 a m3 1,2 
Himmerfjärds-
verket 

330 330   9 75 948000 a, e m3,
3450 b m3

34 a, 0,1 b

Uppsala 260 144 14 74 d 6120 m3 0,25 
Eskilstuna 245 134 13 54 d 0,15 a t  
Västerås 216 119 11 65 0,9 t  
Örebro 428   89 26 10 d 0,21 a t  
Nyköping   80   80 18 52 d 0  
Katrineholm   93   57 28 16 d 0,2 b t  
a Bräddning på verk, b Bräddning på ledningsnät, c Gäller för Henriksdal och Bromma tillsam-
mans, d Beräknad som (tonIN-tonUT)/tonIN, e Delvis renat (förbigång biologisk rening) f  Brädd-
ningen har beräknats med antagandet att bräddvattnet innehåller 40 mgN/l (med undantag för 
Himmerfjärdsverket, se rubrik Fosfor).
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Bräddning

Bräddning har särskilt stor betydelse för mängden fosfor som släpps ut eftersom re-
ningsgraden i verken normalt är hög. Anledningarna till bräddningar kan vara 
driftstopp, reparationsarbeten och överbelastning på grund av inläckage av ovidkom-
mande vatten till ledningsnäten vid kraftig nederbörd och snösmältning.  

Den kända bräddningen utgjorde år 2006 ca 0,6 % av den totala volymen utsläppt av-
loppsvatten från reningsverk i kommuner tillhörande den del av Norra Östersjöns vat-
tendistrikt som avvattnas till Egentliga Östersjön. Som framgår av Figur 29 skedde den 
kända bräddningen år 2006 framför allt i Stockholm, men även i Hallstahammar, Lud-
vika och Nora kommun. Uppgifter om känd bräddning per kommun erhölls från 
Svenskt Vatten (Finnson, 2008). 

För att uppskatta hur stor mängd kväve och fosfor som bräddas användes uppgifterna 
om volym bräddat vatten tillsammans med en genomsnittlig inkommande halt till re-
ningsverken (6 mgP/l respektive 40 mgN/l var snittet för de verk som omnämns i Tabell
8 och 9). I denna beräkning inbegreps utsläppen från de kommuner vars centralort finns 
inom avrinningsområdet. För att beräkna hur många ton kväve och fosfor som nådde 
havet användes retentionen i det PLC5-område som centralorten låg i. Den kända 
bräddningen beräknades vara 10 ton P och 68 ton N år 2006 varav 6 ton P och 44 ton N 
belastade havet. För fosfor motsvarar det 10 % av den totala belastningen på havet från 

Figur 29. Bräddning av avloppsvatten per kommun. Data saknas från Skinnskatteberg, Eskils-
tuna och Gnesta kommun.  
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reningsverken och för kväve ca 1 %. De antagna halterna är möjligen något för höga för 
att vara representativa för all den registrerade bräddningen, eftersom halterna är lägre 
när det handlar om bräddning p.g.a. av t.ex. snösmältning. Detta uppvägs dock sannolikt 
av att det förekommer bräddning som inte registreras och därmed inte är medräknad här.  

Haltkravens betydelse för storleken på utsläppen 
För att analysera vilken effekt ett strängare krav på högsta tillåtna halt skulle få för be-
lastningen på havet har ett par scenarion beräknats. Med uppgifter om volym utgående 
vatten samt mängd fosfor och kväve som släpps ut från respektive reningsverk (Brån-
vall, 2008) beräknades årsgenomsnittet av utgående halter av kväve och fosfor för varje 
tillståndspliktigt verk. Därefter beräknades effekten av sänkta utsläppshalter. I beräk-
ningarna förutsätts att de verk som idag har halter som understiger respektive scenario-
halt ligger kvar på 2006 års halter. Samma retention som användes i PLC5-
beräkningarna har använts här för att beräkna netto till havet. 

Som framgår av Tabell 10 skulle fosforbelastningen på havet halveras från dagens 62 
ton om den högsta tillåtna halten i utgående vatten sätts till 0,1 mg/l för alla tillstånds-
pliktiga reningsverk. Med en högsta tillåtna halt på 0,3 mg/l så skulle en minskning med 
ca 15 % uppnås. 

Tabell 10. Scenarion för en utsläppshalt av 0,3 respektive 0,1 mgP/l för de 71 tillståndspliktiga 
reningsverken  

Haltkrav (mgP/l) Utsläppsminskning (ton) Utsläppsminskning som netto till havet (ton) 

0,3 mg/l 10   9 
0,1 mg/l 41 30 

Tabell 11. Scenarion för olika utsläppshalter av kväve för de 19 reningsverk som redan har 
särskild kväverening respektive för samtliga 71 tillståndspliktiga reningsverk   

Haltkrav (mgN/l) Utsläppsminskning (ton) Utsläppsminskning, 
netto till havet (ton) 

De 19 verken med särskild N-rening:   
10 mg/l   460   340 
5 mg/l 1640 1350 

För alla 71 tillståndspliktiga verk:   
15 mg/l   550   240 
10 mg/l 1270   670 
5 mg/l 2800 1830 
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Som framgår av Tabell 11 skulle en haltgräns på 5 mg/l vara nödvändig för att halvera 
kvävebelastningen på havet från dagens 3500 ton. En haltgräns på 15 mg/l skulle mins-
ka belastningen på havet med 7 % och 10 mg/l skulle resultera i en minskning på ca 
20 %. Av de 71 tillståndspliktiga reningsverken hade 42 stycken en utgående halt av 
kväve som överskred 15 mg/l (som är det lägsta krav som ställs på kustmynnande re-
ningsverk > 10 000 pe) och 66 stycken hade en halt som översteg 10 mg/l.  

Utspädningsgradens betydelse för storleken på utsläppen 
Nästan dubbelt så mycket vatten som levereras från vattenverken, behandlas i avlopps-
reningsverken (Svenskt Vatten, 2009), vilket beror på att reningsverken förutom spill-
vatten även tar emot dagvatten, dräneringsvatten och inläckande vatten. Kraven på en-
skilda avlopp i fråga om ovidkommande vatten är hårdare än på reningsverken på så sätt 
att inget dag- eller dränvatten får ledas till spillvattnet (NFS 2006:7).

Tätning av ledningsnät (och särskiljning av dagvatten) skulle öka koncentrationen i det 
vatten som når reningsverken och därmed skulle en större mängd fosfor och kväve kun-
na renas bort. Det finns fler positiva effekter av att mindre ovidkommande vatten läcker 
in. Billigare reningskostnad på grund av att mindre mängd fällningskemikalier behöver 
användas och bättre kväverening eftersom bakterierna gynnas av varmare vatten är två 
exempel. Underhållet av ledningsnäten är dock eftersatt på många ställen. Telefoninter-
vjuer om förnyelse av ledningssystem som gjordes med VA-ansvariga i ett 50-tal kom-
muner visade att förnyelsetakten varierar kraftigt mellan kommunerna (Svenskt Vatten, 
2008). Hälften av de intervjuade angav att deras vatten- och spillvattenledningar har en 
genomsnittlig förnyelsetakt som överstiger 200 år. Ofta lämnades osäkra uppgifter om 
vilken omfattning förnyelsen har och vilken förnyelse som behövs upplevs som svår att 
avgöra. I de större kommunerna (>25 000 invånare) finns i de allra flesta fall en förny-
elseplan med tillhörande budget.  

Vid tillståndsgivning ställs främst krav på utgående halt från reningsverken vilket kan 
resultera i en avsaknad av drivkraft för att minska mängden ovidkommande vatten. Om 
istället reningskravet baseras på hur stor andel av den inkommande mängden fosfor och 
kväve som ska avskiljas skapas också ett incitament för att minska mängden ovidkom-
mande vatten och därmed öka reningen.  

Ett sätt att presentera mängden ovidkommande vatten för reningsverken är att jämföra 
volymen levererat dricksvatten med den behandlade volymen avloppsvatten på renings-
verket. Ett annat sätt är att jämföra mängden utgående vatten med antalet anslutna per-
sonekvivalenter (Fig. 30). Detta ger ett ungefärligt mått på koncentrationen i inkom-
mande vatten till reningsverket; ju större volym vatten per pe, desto lägre halt.  
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Figur 30. Utspädningsgraden hos de tillståndspliktiga reningsverken ut-
tryckt som utsläppt volym vatten per ansluten personekvivalent (pe). 

Som framgår av Figur 30 varierar utsläppt volym vatten kraftigt mellan olika verk (50-
742 m3/pe). För verk större än 20 000 anslutna pe är volymen vatten i genomsnitt lägre 
(142 m3/pe) och spridningen mindre (60-264 m3/pe) än för verk med mindre än 20 000 
anslutna pe som har mer varierande (50-742 m3/pe) och i genomsnitt större (194 m3/pe)
volymer vatten.  

5.2.2 Jämförelse med andra data  

Utsläpp från 10 reningsverk år 1998 till 2008 
I PLC5 används utsläppsdata för punktkällor från år 2006 medan man för beräkningen 
av de diffusa utsläppen använder data som är klimatnormaliserade för en 20-årsperiod. 
Utsläpp från ett verk kan dock variera avsevärt mellan åren och därför är det av intresse 
att undersöka om detta får någon effekt på källfördelningen av den totala belastningen 
på havet.

Fosfor
Belastningen från enskilda verk varierar ibland kraftigt mellan olika år (Fig. 31) vilket 
kan ha betydelse för den totala belastningen och källfördelningen i det avrinningsområ-
de som berörs. Sett till hela det aktuella området kan skillnaden mellan två år vara upp-
emot 15 ton (Fig. 32), men denna variation har dock liten betydelse för den totala be-
lastningen på havet (Fig. 33).
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Figur 31. Utsläpp av P (ton netto till havet) under perioden 1998-2007 från de tio reningsverk 
som i PLC5 står för den största belastningen på havet. Kungsängen ligger i Västerås, Margrete-
lund i Åkersberga och Lindholmen i Norrtälje.  

Belastningen från avloppsreningsverken utgör 35 % av den totala antropogena belast-
ningen på havet enligt PLC5. Om belastningen beräknas utifrån ett 3-årsmedelvärde 
(2005-2007) står de istället för 33 % av belastningen (Fig. 33) och med ett 10-årsmedel 
står reningsverken för 32 % av belastningen. Totalt sett står alltså ARV för en i princip 
lika stor del av den totala belastningen på havet oavsett vilken tidsperiod man ser till. 
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Figur 32. Sammanlagd belastning av P på havet från alla 171 större reningsverk. För utsläppen 
från de verk med 16 % lägst belastning är inte variationen mellan åren för de specifika verken 
angiven utan de har satts till konstanta värden.  
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Figur 33. a.) Antropogen belastning till havet enligt PLC5 (d.v.s. för år 2006) och b.)  med ett 3-
årsmedelvärde för år 2005-2007 för belastningen från avloppsreningsverken (ARV). 

Kväve
Med undantag av Himmerfjärdsverket så är variationen i kväveutsläpp mellan olika år 
(Fig. 34) mindre än för fosfor. Orsaken till den kraftiga ökningen för år 2007 i Him-
merfjärdsverket är försök med borttagen kväverening. Bortser man från detta är skillna-
den 750 ton mellan det år med lägst (2003) och störst utsläpp (1998) (Fig. 35).
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Figur 34. Nettoutsläpp av kväve till havet (ton/år) under perioden 1998-2007 från de tio re-
ningsverk som i PLC5 (d.v.s. år 2006) står för den största belastningen på havet.  

a. b. 
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Figur 35. Sammanlagd belastning av kväve på havet från alla 171 större reningsverk. För ut-
släppen från de verk med 25 % lägst belastning är inte variationen mellan åren för de specifika 
verken angiven utan de har satts till konstanta värden.  

Belastningen från avloppsreningsverken utgör 63 % av den totala antropogena belast-
ningen på havet enligt PLC5. Om belastningen beräknas utifrån ett 3-årsmedelvärde 
(2005-2007) står de istället för 64 % av belastningen (Fig. 36) och ett 10-årsmedel ger 
samma resultat som för år 2006. Även när det gäller kväve står alltså ARV för en i prin-
cip lika stor del av den totala belastningen på havet oavsett vilken tidsperiod man ser 
till.
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Figur 36. Källfördelning med a.) antropogen belastning till havet enligt PLC5 och b.) antropogen 
belastning till havet med ett 3-årsmedelvärde (år 2005-2007) för belastningen från avloppsre-
ningsverken (ARV). 

 a.  b. 
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5.2.3 Underlagsdata för förbättrad uppskattning av belastning  

Osäkerheter i underlagsdata 
I PLC5 beräknades belastningen från reningsverken utifrån rapporterade data från de 
tillståndspliktiga reningsverken och för mindre anläggningar från schablonvärden (base-
rade på anslutna personekvivalenter och typ av rening). Data för de större reningsverken 
har erhållits genom utdrag ur EMIR (Länsstyrelsernas miljödatasystem). Eftersom det 
förekommer felaktiga värden i EMIR är det en viss osäkerhet i storleken på belastning-
en från de större reningsverken. Bland de mindre verken finns flera som är nedlagda och 
enbart fungerar som pumpstationer till andra större verk eller som har bättre rening än 
vad som har antagits i PLC5-beräkningarna. Ett exempel är reningsverket i Lillkyrka 
som har ett utsläpp av 1,1 ton P i PLC5, men som i själva verket är anslutet till Enkö-
pings reningsverk och alltså har nollutsläpp. Bara genom att korrigera för det förändrade 
utsläppet från Lillkyrka minskar fosforbelastningen från kategorin icke tillståndspliktiga 
reningsverken >200 pe med 20 % (Tabell 7).

Saknade underlagsdata 
Bräddning redovisas ibland enbart som volym bräddat vatten. Om all bräddning kvanti-
fierades och redovisades som mängder kväve och fosfor skulle storleken på bräddning 
klarläggas och relevansen av eventuella åtgärder skulle kunna värderas betydligt bättre. 
Som ett exempel kan nämnas Himmerfjärdsverket där 948000 m3 avloppsvatten bräd-
dades förbi biosteget 2006. Ingen särskild provtagning utfördes av det vatten som bräd-
das utan det blandas med renat vatten innan provtagningspunkten varför det är svårt att 
beräkna bräddad mängd. För att ändå få en uppskattning av hur stora mängder kväve 
och fosfor som bräddas gjorde vi en överslagsberäkning som visade att i storleksord-
ningen 0,6 ton fosfor och 34 ton kväve bräddas. Som jämförelse kan nämnas att det är 
lika mycket kväve som släpps från reningsverket i Norrtälje och lika mycket fosfor som 
släpps från reningsverk Arboga. Det kan alltså handla om betydande mängder, åtmin-
stone från de större verken.

EMIR skulle kunna vara ett bra verktyg för lagring av uppgifter om utsläpp av kväve 
och fosfor från reningsverken, men i dagsläget är uppgifterna i EMIR ofta ofullständiga.
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5.3 Industrier 

5.3.1 Belastning 

Figur 37. Större industrier med utsläpp av kväve och/eller fosfor till vatten.

Av Sveriges 240 och 270 industrier med utsläpp av fosfor respektive kväve till vatten 
ligger endast 16 (Fig. 37; Bilaga 3) inom Norra Östersjöns vattendistrikts del av tillrin-
ningsområdet till Egentliga Östersjön. Industrin står därför för en begränsad andel av de 
stora punktutsläppens belastning på havet (ca 5 % för både N och P).

Fosfor
För fosfor står industrin står för 2 % (3 ton) av den antropogent betingade fosforbelast-
ningen på havet. De fem största är dominerande och står för 93 % av fosforutsläppen 
från industrin (Tabell 12).
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Tabell 12. Utsläpp av fosfor år 2006 från de anläggningar som har störst belastning på havet. 
Nettobelastningen är beräknad med retentionen ifrån PLC5 

Industrianläggning Typ Utgående  
(ton P) 

Netto till havet
(ton P) 

Nynäs oljeraffinaderi Raffinerade petroleumprod. 1,5  1,5 
AssiDomän Frövi Pappersmassa 1,6  0,49 
Yara AB,
Köpingsfabriken 

Kemiska produkter 1,6  0,28 

Ahlstom Ställdalen AB Pappersmassa 1,4  0,19 
DSM Anti Infectives Kemiska produkter 0,30 0,10 

Kväve
För kväve står industrin för 4 % (200 ton) av den antropogent betingade kvävebelast-
ningen på havet. De fem största står för 85 % av utsläppen från industrin (Tabell 13).

Det generella kravet från EU att alla avloppsreningsverk med utsläpp av mer än 20 ton 
N till havet ska ha särskild kväverening gäller inte industrier utan miljöpåverkan be-
döms i varje enskilt fall. 

Tabell 13. Utsläpp av kväve år 2006 från de fem anläggningar som har störst belastning på 
havet. Nettobelastningen är beräknad med retentionen från PLC5 

Industrianläggning Typ Utgående  
(ton N) 

Netto till havet
(ton N) 

Outokumpu Stainless AB, Coil 
Products Nyby 

Järn och stål 120 66 

Yara AB, Köpingsfabriken Kemiska produkter   87* 39 
Fagersta Stainless AB Järn och stål   60 28 
Outokumpu Stainless Tubular 
Products AB 

Järn och stål   30** 16 

AssiDomän Frövi Pappersmassa   27 13 

* Yara AB har i PLC5-datat ett utsläppsvärde avseende kväve från 2005. Här anges 2006 års 
utsläpp.  
** I EMIR anges 32 ton N.  
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5.4 Enskilda avlopp 
Av de närmare tre miljoner människor som bor i Norra Östersjöns vattendistrikt är 9 % 
folkbokförda på fastigheter med enskilt WC-avlopp. Ett enskilt avlopp definieras som 
avloppsanordning för behandling av hushållsspillvatten (toalett-, bad-, disk- och tvätt-
vatten) från enstaka hushåll och från gemensamhetsanläggningar dimensionerade för 
upp till 25 personekvivalenter (pe). Avloppsanordningen ska enligt gällande bestäm-
melser normalt sett rena fosfor till minst 70 %, men krav på längre gående rening, s.k. 
hög skyddsnivå, kan ställas om det är motiverat ur miljösynpunkt och är reningskravet 
90 %. För kväve är kravet på rening 50 % förutom i de fall det finns närliggande re-
ningsverk utan särskild kväverening. Trots dessa regleringar finns det många anlägg-
ningar med bristfällig eller obefintlig rening. 

Figur 38. Brutto- a.) och nettobelastning b.) av fosfor per ytenhet från enskilda avlopp per del-
avrinningsområde. Varje färg motsvarar 20 % av den totala belastningen. 

5.4.1 Belastning 

De enskilda avloppen står för 24 % av fosforbelastningen från allt avloppsvatten (av-
loppsreningsverk + enskilda avlopp) som belastar havet men endast för 4 % av kvävebe-
lastningen. Belastningen av fosfor från enskilda avlopp varierar mellan olika områden 
beroende på antalet avlopp, fördelning mellan fritids- och permanentboende samt re-
ningsteknik. Inom den del av Norra Östersjöns vattendistrikt som rinner till Egentliga 
Östersjön finns ungefär 140 000 fastigheter med enskilda avlopp. Omkring 60 % är fas-
tigheter med permanentboende och 40 % med fritidsboende. De områden som står för 
den 20 % största fosforbelastningen från enskilda avlopp på havet (Fig. 38 b) finns i 
Nacka, Tyresö, Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Trosa och Värmdö kommuner. Områ-
dena närmast kusten dominerar belastningen på havet från de enskilda avloppen vilket 
beror på att det finns många enskilda avlopp i kustkommunerna och att retentionen från 
kustområdena är liten.  

Bruttobelastningen av fosfor från enskilda avlopp (Fig. 38 a) skiljer sig påtagligt från 
nettobelastningen till havet bland annat genom att flera områden i avrinningsområdena 
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för Fyrisån, Arbogaån och Eskilstunaån finns med bland de högst belastande, liksom ett 
antal spridda områden i andra delar av Norrströms huvudavrinningsområde. Värt att 
belysa är att Stockholms inre skärgård och flera andra kustområden utmärker genom en 
hög netto- och bruttobelastning.

Delar man in området i huvudavrinningsområden, kustområden och åar som mynnar i 
Mälaren så framstår Mälarens närområde som en stor källa till belastningen av havet 
(Fig. 39). På andra och tredje plats kommer Stockholms och Östergötlands mellankust-
vatten och kustområde 62/63 (Fig. 5). Per ytenhet är fosforbelastningen från Stock-
holms inre skärgård i särklass störst.   

Antal permanentboende per avrinningsområde med enskilt avlopp framgår av Figur 40.
Bara i Mälarens närområden (inklusive Fiskviks kanal, Enköpings-, Säva-, Knivsta-, 
Håga-, Eka- och Oxundaåns avrinningsområden) bor närmare 55 000 med enskilt av-
lopp. Per ytenhet utmärker sig Stockholms inre skärgård och kustområdena benämnda 
61/62 samt 58/59.  

Det finns ungefär 128 000 fritidsfastigheter i den del av Norra Östersjöns vattendistrikt 
som avvattnas till Egentliga Östersjön. Av dessa är 11 % anslutna till kommunalt av-
lopp, 38 % har enskilt avlopp och 49 % av fritidsfastigheterna saknar avlopp (SCB, 
2005). Östergötlands och Stockholms mellankustvatten har flest fritidsfastigheter med 
enskilt avlopp (Fig. 41) följt av Mälarens närområden. Per ytenhet utmärker sig Öster-
götlands och Stockholms mellankustvatten, Stockholms inre skärgård samt kustområde-
na benämnda 61/62 och 58/59.  
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Figur 39. Fosforbelastning (kg) från enskilda avlopp per huvudavrinningsområde, kustområde 
eller större å. Mörk färg representerar brutto- och ljus färg nettobelastning.  
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Figur 40. Antal permanentboende med enskilt avlopp per huvudavrinningsområde, kustområde 
eller större å (SCB, 2005). Punkterna visar tätheten (permanentboende/km2). Observera att 
statistik för Mälarens närområden i denna figur inkluderar Fiskviks kanal, Enköpings-, Säva-, 
Knivsta-, Håga-, Eka- och Oxundaåns avrinningsområden.  
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Figur 41. Antal fritidsfastigheter med enskilt avlopp per huvudavrinningsområde, kustområde 
eller större å (SCB, 2005). Punkterna visar tätheten (fritidsfastigheter/ km2). Observera att stati-
stik för Mälarens närområden i denna figur inkluderar Fiskviks kanal, Enköpings-, Säva-, Kniv-
sta-, Håga-, Eka- och Oxundaåns avrinningsområden.  
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5.4.2 Jämförelse med andra data 

Som jämförelse med PLC5 redovisas här också exempel från andra metoder/modeller i 
distriktet från två områden med hög belastning från enskilda avlopp.

Åbyåns avrinningsområde 
I Åbyåns avrinningsområde (30 km2) i Södertälje kommun har beräkningar av bruttobe-
lastningen från enskilda avlopp utförts med MIKE BASIN modellen (Wettemark, 2008) 
och med VeVa-verktyget (Kärrman, 2008).  

Enligt PLC5 var bruttobelastningen från enskilda avlopp 65 kg fosfor och 530 kg kväve 
medan MIKE BASIN-applikationen gav 172 kg fosfor och 1248 kg kväve (Karlsson, 
2008) och beräkningen med VeVa resulterade i 260 kg fosfor och 2700 kg kväve (Er-
landsson, 2008). Belastningen med de olika beräkningssätten ger alltså upphov till av-
sevärda skillnader i belastningen, där PLC5 redovisar upp till 75 % lägre fosforbelast-
ning. Den främsta orsaken till denna stora skillnad är troligtvis att det i PLC5-
beräkningarna har antagit att en större andel av avloppen har höggradig rening.

Tyresåns avrinningsområde 
I Tyresån är bruttobelastningen från enskilda avlopp 728 kg fosfor och 5441 kg kväve 
enligt PLC5. En beräkning som gjordes med Watshman-modellen i samma område re-
dovisar en belastning med 5942 kg fosfor och 40700 kg kväve (Zakrisson, 2004). Denna 
belastning är emellertid troligen överskattad eftersom det visade sig att man antagit en 
för hög andel med slamavskiljare utan efterföljande markbädd eller infiltration (Osl-
hammar, 2009). Belastningen av fosfor och kväve från PLC5 är 12 % respektive 13 % 
av denna av IVL uppskattade belastningen.

5.4.3 Underlagsdata för förbättrad uppskattning av belastning 

Osäkerheter i underlagsdata 

Reningsgraden för enskilda avlopp i PLC5 baseras på en kommunenkät med uppgifter 
om vilken reningsteknik som används inom respektive kommun (Ryegård m.fl., 2006). 
Samma fördelning av reningsteknik antogs sedan för alla delavrinningsområden inom 
kommunen. Eftersom reningen av fosfor kan vara nästan tio gånger högre för en viss 
reningsteknik jämfört med en annan kan detta naturligtvis ge ha konsekvenser för stor-
leken på belastningen på delavrinningsområdesnivå.  

Uppgifter om reningsteknik saknas i PLC5-underlaget för 25 % av kommunerna i om-
rådet och dessa har därför tillskrivits riksgenomsnittet för reningstyp. Detta gäller till 
exempel för Vaxholm och Österåker i vilka stora delar av de mest högbelastande områ-
dena finns. 

De undersökningar som ligger till grund för Naturvårdsverkets schablonvärden (Natur-
vårdsverket, 1995) som även används i PLC5-beräkningarna gjordes på 60- och 70-
talen. Mycket har förändrats i hushållens levnadsvanor och konsumtionsmönster sedan 
dess varför man skulle kunna misstänka att antagna schabloner inte är representativa 
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idag. Resultat från en studie av Andersson och Jensen (2002) som gjordes som en del i 
MISTRA-programmet Urban Water visade dock att de gamla schablonerna står sig bra 
om man enbart ser till totalbelastningen från en person. Det som skiljde var fördelning-
en av fosfor i de olika fraktionerna: BDT-vattnet stod för lika mycket fosfor i båda fal-
len men i Naturvårdsverkets schabloner innehöll urinen nästan hälften av allt fosfor, 
medan i den nya studien stod urin och fekalier för en ungefär lika stor andel vardera.

PLC5 och de andra beräkningarna av belastningen från enskilda avlopp som tas upp i 
denna rapport uppvisar vitt skilda resultat. Det visar på vikten av att få fram bättre un-
derlag ifråga om antalet enskilda WC-avlopp, utnyttjandegrad, typ av reningsteknik och 
reningsgrad hos olika tekniker. Retentionen mellan utsläppspunkten och vattendraget är 
ytterligare en osäkerhet i beräkningen av belastningen på vattnet. 

5.5 Dagvatten 

5.5.1 Belastning 

Belastningen på havet av fosfor från dagvatten är i storleksordningen som den från en-
skilda avlopp. Den stora skillnaden är att dagvattnets innehåll av fosfor är mycket mer 
utspätt och att det handlar om mycket stora volymer vatten. Sju av Sveriges 20 största

Figur 42. Tätorter i den del av Norra Östersjöns vattendistrikt som rinner till Egentliga Öster-
sjön.
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Figur 43. Brutto- a.) och nettobelastningen b.) från dagvatten per delavrinningsområde. 
Varje färg står för 20 % av belastningen. 

städer ligger i den del av Norra Östersjöns vattendistrikt som rinner till Egentliga Öster-
sjön (Fig. 42) och totalt finns det tätort på en yta av 1450 km2 vilket motsvarar knappt 5 
% av hela arean. Bara i ett fåtal större avrinningsområden står dagvattnet för en bety-
dande del av P-belastningen. Dessa är Tyresån (71 %), Oxundaån (22 %), Köpingsån 
(16 %), Mälarens närområde (13 %) och Hågaån (10 %). 

Belastningen från dagvatten per ytenhet kan lokalt bli mycket hög (Fig. 43). Det beror 
på att vissa mindre delavrinningsområden helt täcks av tätortsyta. Belastningen per 
stadsyta (Tabell 14) kan ge mer relevant information om var belastningen från dagvatten 
är störst. Till exempel så har Stockholm ett lägre utsläpp per ytenhet än andra större

Tabell 14. Utsläpp från distriktets största städer redovisat som brutto och netto till havet

 Neder-
börd

Yta
(ha) 

P br / 
ne (kg) 

P (kg/ha) N br / ne P-
retention

N-
retention

Stockholm 552 3750
0

9980 / 
9980

0,27 88200 / 
88200 

0 % 0 % 

Täby 668 2600 1200 / 
1200

0,47 10800 / 
10800 

0 % 0 % 

Södertälje 668 2500 1150 / 
1150

0,47 10300 / 
10300 

0 % 0 % 

Västerås 552 5100 2520 / 
850

0,49 22600 / 
12200 

66 % 44 % 

Uppsala 577 4800 1920 / 
660

0,40 17200 / 
9500

66 % 45 % 

Eskilstuna 593 3000 1340 / 
450

0,45 12000 / 
6500

66 % 45 % 

Örebro 601 4300 1780 / 
170

0,42 16000 / 
3300

91 % 79 %  

a. b.
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städer, troligtvis beroende på att Stockholm har en lägre andel av sitt dagvatten som går 
direkt ut till en recipient utan föregående rening. Stockholm står ändå för ungefär hälf-
ten av all dagvattenbelastning av fosfor som når havet. På grund av en liten retention 
står Täby och Södertälje tillsammans för en något större belastning på havet än Örebro, 
Västerås, Eskilstuna och Uppsala tillsammans.

5.5.2 Underlagsdata för förbättrad uppskattning av belastningen  

Osäkerheter i underlagsdata 
Det är sällsynt med mätningar i dagvatten och därmed är osäkerheterna kring dagvatt-
nets innehåll av näringsämnen och dess bidrag till övergödningen relativt stor. En orsak 
kan vara att det utöver de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken inte finns något tyd-
ligt lagstöd för att ställa ett allmänt krav på rening av dagvatten. Enligt Miljöbalken är 
det förbjudet att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om av-
loppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning, såvida det inte är 
uppenbart att varken människors hälsa eller miljön utsätts för risk för olägenhet, men 
dagvatten räknas som avloppsvatten enbart om det är blandat med hushållsspillvatten. 
De schablonhalter som används i PLC5 baseras på resultat från mätningar i Stock-
holmsområdet (Ryegård, 2006).  

En annan osäkerhet i PLC5-underlaget är hur stor andel av dagvattnet som går direkt ut 
till ett vattendrag eller sjö utan föregående rening. Det varierar mellan tätorterna (base-
ras på resultaten från 18 kommuner i en enkätundersökning år 2003) men antogs i PLC5 
vara densamma inom tätorten för alla markanvändningsslag (enfamilj, flerfamilj, indu-
stri/handel, offentlig förvaltning, kommunikationer, fritidsanläggningar, brukad mark, 
skog/träd, öppen mark och vatten). Kommunerna har ofta bristfällig kunskap om hur 
stor del av dagvattnet som går direkt till en recipient utan föregående rening. För de 
största städerna finns dock sådan information och ibland finns även information om 
vilken markanvändningstyp som finns i de områden där dagvattenrening saknas.  

5.6 Skog, hygge och öppen mark 

Den områdesindelning för typhalter för förluster från skogsmark som använts i PLC5 
framgår av Figur 44a, och variationen i resulterande kvävehalter visas i Figur 44b. I 
område sydost är typhalten för skog 0,52 mg N/l och 0,008 mg P/l, men i område nord
beräknas den efter medelhöjden i området med högre halter för lägre liggande områden. 
För avrinningsområdet för Norra Österjöns vattendistrikt till Egentliga Östersjön varie-
rar halten för skog därför i område nord med mellan 0,32 och 0,63 mg/l för kväve och 
med mellan 0,009 och 0,019 mg/l för fosfor.  
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Figur 44. Typhalter för skogsmark där a.) delvis visar uppdelningen i Sveriges tre typhaltsregio-
ner Sydväst, Sydost och Nord och b.) visar variationer i N-typhalter för avrinningsområdet för 
Norra Östersjöns vattendistrikt till Egentliga Östersjön per delavrinningsområde.  

För hygge i område sydost är typhalten 16,9 mg N/l och 0,013 mg P/l, men i område 
nord beräknas den efter medelhöjden på samma sätt som för skog, men multiplicerat 
med en faktor två för kväve och 1,3 för fosfor. För hygge i område nord varierar halten 
därför mellan 0,63 och 1,27 mg/l för kväve och mellan 0,012 och 0,024 mg/l för fosfor.  

För öppen mark är typhalten för kväve densamma som för skog i det studerade området 
och för fosfor är halten 0,05 mg/l ansatt för hela Sverige (Brant m.fl. 2008).  

Eftersom belastningen från skog, hygge och öppen mark är förhållandevis liten är bety-
delsen av eventuella felaktiga typhalter försumbar för belastningen på havet, men för 
belastningen i vissa skogsdominerade delavrinningsområden kan det lokalt ha stor bety-
delse.
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6 Andra faktorer som påverkar förlusterna 

6.1 Retention 

Den i PLC5 beräknade retentionen för fosfor och kväve visas i Figur 45. Retentionen 
kalibreras fram mot mätdata som en “restpost” och beror därför bland annat på relatio-
nen mellan den ingående belastande koncentrationen från de olika källorna och den 
uppmätta koncentrationen i mätpunkten samt de underliggande antagandena i modellen, 
t.ex. relation till temperatur, vattenflöde och vattnets uppehållstid (Brandt m.fl., 2008).  

Avgörande för att identifiera de ”områden som göder havet mest” är att en godtagbar 
retention beräknas för Mälaren eftersom drygt 70 % av det studerade området ligger 
uppströms Mälaren. I PLC5 är den genomsnittliga retentionen i Mälaren ca 66 % för 
fosfor och ca 48 % för kväve, vilket är i samma storleksordning som den beräknad av 
Kvarnäs (2001) där P-retentionen uppskattades till 70 % och N-retentionen till 56 %.  

En stor skillnad är dock att i PLC5 betraktas hela Mälaren som en enda bassäng medan 
Wallin (2000) och Kvarnäs (2001) delar upp den i 6 respektive 5 bassänger med separa-
ta retentionsberäkningar för varje bassäng. Eftersom den största belastningen kommer 
från vattendrag och punktkällor som mynnar i områden som ligger relativt långt bort 
från mynningen och som har en retention som ligger i samma storleksordning som ge-
nomsnittsretentionen har det emellertid mindre praktisk betydelse. En påtagligt större 
belastning på havet skulle dock de områden och punktkällor i Mälaren som ligger nära 
Stockholm få vid en uppdelning i flera bassänger eftersom retentionen från dessa områ-
den bara är ca hälften så stor (Kvarnäs, 2001). Belastningen från dessa områden är dock 
som tidigare nämnts liten (Wallin, 2000). 

Figur 45. Beräknad retention för a.) fosfor och b.) kväve i PLC5. 
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6.2 Avrinning 
Belastningen från diffusa källor är en produkt av avrinning och koncentration och even-
tuella fel i avrinningen kommer därför att direkt påverka den beräknade belastningen. 
De flesta stationerna för mätning av avrinning som används för kalibrering av det simu-
lerade vattenflödet i PLC5 (Brandt m.fl.  2008) har funnits se, dan länge och är inte loka-
liserade där för att ligga till grund för beräkningar av kväve och fosfortransport.  

I många högbelastande vattendrag i jordbrukslandskapet är det mycket svag lutning och 
det kan därmed vara svårt att mäta med traditionella metoder. I t.ex. Svärtaån som pekas 
ut som en av de mest högbelastande vattendragen per ytenhet i området, så ligger mät-
stationen nästan högst upp i systemet vilket sannolikt medför en ökad osäkerhet i beräk-
ningarna jämfört med om avrinningen kunnat mätas närmare mynningen.   

Vi har tidigare (kap 6.1.3) indikerat att avrinningen i delar av PLC5-området som utgörs 
av Mälarens närområde kan vara kraftigt underskattat. Den beräknade avrinningen i 
PLC5 inkluderar både land- och sjöyta och eftersom avdunstningen från en sjö är betyd-
ligt större än från land blir avrinningen från sjön lägre än från omgivande land. Om man 
inte beaktar detta utan simulerar samma avrinning från sjö och land kan det resultera i 
en betydande underskattning av avrinningen från land i områden med stor andel sjöyta.   

Om man för Mälarens närområde istället för PLC5-avrinningen på 114 mm antar en 
fördubblad avrinning så skulle t.ex. fosforförlusterna från åkermark till havet bli ca 
0,27 kg/ha istället för 0,14 kg/ha. Om man dessutom antar att jordarten är clay istället 
för clay loam (Tabell 5) så kan nettoförlusten av fosfor skattas till 0,35 kg/ha. Som 
framgår av Figur 46 är resultatet av detta scenario en påtagligt förändrad bild, inte så 
mycket för de områden som står för den 20-40 % högsta belastningen till havet, men för 
övriga områden.  

Figur 46. Specifika nettoförluster av fosfor från åkermark beräknat med a.) PLC5 och b.)
med högre avrinning och justerad jordart för Mälarens närområde. Varje färg motsvarar 
20 % av jordbruksmarkens belastning på havet. 
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6.3 Mätningar 

Eftersom flera av de i PLC5 ingående modellerna kalibreras mot mätningar reflekterar 
resultaten också kvalitén på mätningarna. De flesta mätprogram startades med andra 
syften än att stödja modellkalibrering för beräkning av transport av fosfor och kväve. 
Provtagningsplatser, mätfrekvens och ingående variabler som analyseras kan därför 
behöva anpassas så att en förbättrad transportberäkning kan genomföras t.ex. genom att 
öka antalet provpunkter och provtagningsfrekvensen på platser med hög belastning. 
Kampanjer med synoptiska provtagningar kan också vara ett sätt att förbättra belast-
ningsberäkningarna. För att kunna koppla belastningen till den biologiska responsen i 
recipienten kan det också vara angeläget att t.ex. kunna särskilja olika fraktioner med 
skild biotillgänglighet.  
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7 Beting för miljökvalitetsnormer och miljömål 

7.1 Beting enligt BSAP för Norra Östersjöns vattendistrikt 

Reduktionsbetinget enligt BSAP för Sveriges del till Egentliga Östersjön är 260 ton 
fosfor och 7300 ton kväve (Naturvårdsverket, 2008b). Om man fördelar detta i enlighet 
med den beräknade antropogena belastningen från PLC5 så blir reduktionsbehovet för 
Norra Östersjöns vattendistrikt drygt 100 ton fosfor och 2800 ton kväve. För fosfor 
skulle det innebära att belastningen skulle behöva minska med 37 %, från 270 till 170 
ton. Om man relaterar till den antropogena delen av belastningen så blir reduktionsbe-
hovet 56 %, en minskning från dagens 180 ton fosfor till 80 ton. För kväve blir reduk-
tionsbehovet 34 %, från dagens belastning på 8200 ton till 5400 ton, och uttryckt som 
antropogent skulle belastningen behöva minska med 45 %, från 6200 till 3400 ton. 

7.2 Beting enligt miljökvalitetsmålet “Ingen övergödning” 

Miljömålet “Ingen Övergödning” anger att den antropogena kvävebelastningen på havet 
skall minska med 30 % från 1995 års nivå och motsvarande fosforbelastning med 20 % 
till målåret 2010. I en uppföljning för perioden 1995 till 2005 konstateras att till Egent-
liga Östersjön så har den antropogena nettobelastningen av kväve minskat med 25 % 
och bruttobelastningen av fosfor med 14 % (Naturvårdsverket, 2008a). Den största 
minskningen har skett i kommunala avloppsreningsverk och industrier. Eftersom netto-
belastningen av fosfor inte beräknades kan man inte dra någon exakt slutsats för effek-
ten på havet, men det kan konstateras att för Egentliga Östersjön kvarstår ett relativt litet 
beting för kväve, medan för fosfor rör det sig om möjligen 10 % av den antropogena 
nettobelastningen.

7.3 Övergödda områden och beting enligt vattenförvaltningen

Övergödda områden enligt statusklassningen för vattenförvaltningen 

I Figur 47 visas statusklassningen för vattenförvaltningen för de av parametrarna när-
ingsämnen, växtplankton och makrofyter som indikerar övergödningspåverkan. För 
inlandsvatten är fosforhalten “hjälpparameter” till den ekologiska statusklassningen och 
för kusten är det både fosfor och kväve. Inom distriktet är det 50 % av de klassade vat-
tenförekomsterna som inte uppnår god status med avseende på övergödning.  

I stort sett har hela kustområdet i Egentliga Östersjön klassats som övergödd. Mest 
övergödda, d.v.s. förekomster med dålig status, är Sjösafjärden, Mellanfjärden och 
Stadsfjärden i Nyköping, som utgör recipienter för Svärtaån, Nyköpingsån, Kilaån och 
avloppsreningsverket i Nyköping. Otillfredsställande status har området utanför Nykö-
pingsfjärdarna, Himmerfjärden med närliggande områden, Stockholms inre skärgård ut 
till Vaxholm samt Bergshamraviken och Norrtäljeviken. 
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Figur 47. Statusklassning enligt vattenförvaltningen för vattendrag, sjöar och kustvatten för 
näringsämnen och andra s.k. kvalitetsfaktorer som kan indikera övergödning (växtplankton och 
makrofyter i sjöar, kiselalger i vattendrag samt växtplankton i kustvatten). Klassningen för den 
kvalitetsfaktor med lägst status är redovisad här. 

De avrinningsområden med flest övergödda vattenförekomster är Nyköpingsån, Eskils-
tunaån, Arbogaån, Svartån (i Västmanlands län) och Mälarens närområde. Av dessa är 
det emellertid bara Nyköpingsån som dessutom har en betydande belastning på havet. 

Det finns också områden som tillhör de 20 till 40 % mest högbelastande för fosfor på 
havet men som enligt statusklassningen har relativt få övergödda vattenförekomster. 
Kustområdet mellan Åkersberga och Bergshamra är ett sådant exempel.  

Noterbart är att Norrström, d.v.s. utloppet från Mälaren i Stockholm, har klassats som 
god status med avseende på övergödning då medelhalten av fosfor under perioden 2003 
till 2007 var 0,027 mg/l och gränsen för god status var 0,028. 

Beting för att uppnå miljökvalitetsnormen God ekologisk status 

För att uppnå miljökvalitetsnormen God ekologisk status i de övergödda sjöarna och 
vattendragen behöver den antropogena fosforbelastningen reduceras med ca 50 % i 
många områden. För till exempel Kilaån, som har en uppmätt medelhalt i mynningen på 
0,063 mg/l och en haltgräns för god status på 0,047 mg/l innebär det alltså att den totala 
fosforhalten behöver minska med ca 25 %, och den antropogena med nästan 50 %.  



OMRÅDEN OCH KÄLLOR SOM GÖDER HAVET MEST INOM NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT 

68

För kustvattenförekomsterna är det svårare att beräkna ett reduktionsmål för kväve för 
att nå god status enligt vattenförvaltningen. En indikation kan ändå vara att för t.ex. 
Sjösafjärden, som har dålig status för totalkväve på vintern och en uppskattad halt på 52 

mol/l, så är den beräknade gränsen för att uppnå god status 25 mol/l, d.v.s. halten 
behöver minska med över 50 %. Reduktionsbehovet av kväve för BSAP, d.v.s. 34 %, 
kan därför troligen också vara ett rimligt riktvärde även för vattenförvaltningen. 
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8 Åtgärder 

8.1 Behovet av åtgärder 

8.1.1 Fosfor 

Man kan konstatera att det kommer att krävas betydande åtgärder för att nå de mål för 
Östersjön och våra inlands- och kustvatten som framlagts i BSAP och i vattenförvalt-
ningsförordningen eftersom övergödningen är så utbredd. För fosfor är t.ex. hela den 
antropogena belastningen från åkermark plus enskilda avlopp mindre än reduktionsbe-
hovet enligt BSAP på drygt 100 ton. Långtgående åtgärder behövs alltså för att minska 
de diffusa fosforförlusterna från jordbruksmark och belastningen från avloppsrenings-
verk, dagvatten och enskilda avlopp. Om målen ska uppnås behöver omfattande rening 
av alla typer av källor genomföras och antagligen även ny teknik införas. Retentionen i 
vattensystemen behöver dessutom öka väsentligt. Anläggande av våtmarker och dam-
mar, återställning av sänkta sjöar och restaurering av vattendrag kan behöva genomfö-
ras.

8.1.2 Kväve 

För att målet för BSAP ska nås för kväve kommer ytterligare reduktion av utsläppen 
från avloppsreningsverken och industrin att behövas, framför allt från de som mynnar i 
kustvatten, men också från industri och avloppsreningsverk i inlandet. Idag har 8 av de 
10 största avloppsreningsverken kväverening, men endast 19 (27 %) av alla 71 till-
ståndspliktiga verk. Dessutom kommer läckaget från åkermark att behöva minskas re-
jält. Liksom för fosfor kommer retentionen i vattensystemet också att behöva ökas vä-
sentligt.

8.2 Effekter av åtgärder 

Minst lika viktigt som att hitta de områden som göder havet mest är att hitta de åtgärder 
som är mest effektiva och kostnadseffektiva. Speciellt eftersom de reduktionsmål som 
är överenskomna innebär att åtgärder kan komma att behöva genomföras på bred front 
för de källor som har övergödningspåverkan. För fosfor behöver även inlandsvattnen 
beaktas för att nå God status enligt vattenförvaltningen. Belastningen från ett område är 
också bara en faktor bland andra för att få till en väl fungerande och kostnadseffektiv 
åtgärd.

Förutom belastningen av kväve och fosfor kan de lokala förutsättningarna för åtgärder 
skilja sig kraftigt åt. Vid prioritering för anläggning av en våtmark skulle till exempel 
ett område som kanske inte tillhör de allra mest högbelastande, men där landskapets 
naturliga förutsättningar är goda och skapar förutsättningar för acceptabel rening till låg 
kostnad vara att föredra, än anläggning av t.ex. en våtmark i ett ”hot spot”-område”, 
men där övriga förutsättningarna är mindre gynnsamma. 
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För att få till stånd effektiva åtgärder krävs bland annat verkningsfulla styrmedel, kun-
skap om hur olika faktorer påverkar effekten, men också praktiska erfarenheter. För 
många av de åtgärder som föreslås är de praktiska erfarenheterna mycket begränsade 
och för flera åtgärder är dessutom kunskapen om deras effekter under olika förhållanden 
bristfällig. För att lyckas med att nå målen både för Östersjön och för vattenförvaltning-
en är det följaktligen viktigt att skapa förutsättningar för att bygga upp en kunskapsbas 
för praktiskt genomförande av åtgärder och en kontinuitet i förvaltandet av denna. Vida-
re forskning och utvärdering av åtgärderna behöver också följa det praktiska åtgärdsar-
betet för att borga för ett effektivt genomförande. 

8.2.1 Fosfor 

Avloppsreningsverk
Reningen av fosfor i de svenska reningsverken är i allmänhet hög. En ökad rening av 
fosfor vid avloppsreningsverken är dock nödvändig om målen med BSAP och vatten-
förvaltningen ska nås.

• Om man för de kommunala avloppsreningsverken antar att den utsläppta halten av 
fosfor kan sänkas från 0,3 mg/l till 0,1 mg/l så skulle belastningen till havet för de 
71 avloppsreningsverk som är tillståndspliktiga (B-verksamheter) minska med 30 
ton. Om den kända bräddningen dessutom kan halveras skulle den totala netto-
minskningen bli 33 ton.  

• Optimerad kemikalieanvändning skulle kunna ge utrymme för utökad fällning av 
fosfor i reningsverken. Det finns exempel på reningsverk (Nynäshamn) som har 
sänkt sin förbrukning av fosforfällningskemikalie markant genom införande av 
haltstyrd dosering. I början av högflödesperioder sköljs ledningsnäten ur och kon-
centrationen av fosfor ökar i inkommande avloppsvatten. Därefter sjunker halten 
till under det normala och mindre fällningskemikalie behöver tillsättas. Då flera re-
ningsverk enbart har flödesstyrd dosering tillsätts troligtvis för lite fällningskemi-
kalie under den korta tidsperioden i början och för mycket under resterande hög-
flödesperiod. En mer optimerad dosering skulle alltså kunna leda till minskade fos-
forutsläpp samtidigt som användningen av kemikalier kan minskas eller åtminstone 
inte behöver ökas.

• Vid tillståndsgivning har man koncentrerat sig på att ställa krav på utgående halt 
från reningsverken. Ett kompletterande krav på tillåtna utgående mängder skulle 
kunna leda till minskade utsläpp om jämförelsetal (t.ex. utsläppt mängd kg P per 
pe) mellan verken tas fram och tillstånd kan baseras på dessa. 

• Genom t.ex. tätning av ledningsnäten och särskiljning av dagvattnet skulle voly-
men ovidkommande vatten minska och resultera i en ökning av halten fosfor (och 
kväve) i inkommande avloppsvatten. På enskilda avlopp finns kravet att inget dag- 
och dränvatten får ledas till spillvattnet (NFS 2006:7). Om man hade samma krav 
på avloppsreningsverkens ledningsnät så skulle inte samma utspädning av koncent-
rationerna ske och därmed skulle en större mängd näringsämnen kunna renas bort. 
För att kunna uppskatta potentialen hos en sådan åtgärd skulle i ett första steg krä-
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vas att reningsverken redovisar andel ovidkommande vatten i den årliga miljörap-
porten.

• Ytterligare en positiv effekt av tätning av ledningsnät är att omfattningen av brädd-
ning kan minskas. Idag redovisas bräddning ibland enbart som volym avloppsvat-
ten, även bland de största reningsverken. Om all bräddning kvantifierades och re-
dovisades som mängder kväve och fosfor skulle storleken på problemet med 
bräddning synliggöras. 

Diffusa förluster från jordbruksmark 

För jordbruksmark finns det få åtgärder som är väl undersökta och där effekten kan 
kvantifieras på ett tillfredställande sätt. En grov uppskattning kan ändå ge en viss fing-
ervisning om potentialen:

• En åtgärd som har relativt god effekt om den placeras på rätt ställe är skyddszoner 
(Uusi-Kämppä, m.fl. 2000, Syversen, 2005). Om vi har skyddszoner överallt där 
det finns risk för ytavrinning och erosion, och förlusten av fosfor via ytavrinning 
står för mellan 15 och 30 % av den totala fosforförlusten på 347 ton, och effektivi-
teten är mellan 40 och 60 %, så blir den totala minskningen mellan 20 och 60 ton 
brutto. Jämt fördelat över åkerarealen skulle nettoreduktionen till havet bli mellan 8 
och 23 ton. 

• Fångdammar har visat sig ha god effekt vid försök i Norge med en genomsnittlig 
rening på över 30 % (Braskerud, 2001), men det är en relativt oprövad åtgärd och 
effekten är mycket osäker för andra förhållanden. Om man antar att effekten i om-
rådet skulle vara 10-20 % och genomförbar för 30-70 % av arealen så skulle effek-
ten kunna bli 10-50 ton brutto och 4-20 ton netto.

• Våtmarker kan vara en effektiv åtgärd för att reducera kvävebelastningen, men har 
också en viss effekt på fosfor. Om man antar att effekten i området skulle vara en 
reduktion på mellan 5 och 10 kg per hektar våtmark och genomförbar för 30 % av 
arealen och våtmarkens storlek 0,5 % av tillrinningsarean så skulle effekten kunna 
bli 5-10 ton brutto och 2- 4 ton netto.

• Olika tekniska lösningar för att rena dräneringsvatten börjar prövas ut, men liksom 
för fångdammar är effekten osäker. Om man antar att det finns dräneringssystem på 
40 - 70 % av arealen och att 70 till 85 % av fosforförlusterna sker genom läckage 
och att det skulle vara genomförbart för 20 till 60 % av den dränerade arealen och 
reningseffekten skulle vara 10 till 30 % så skulle reduktionspotentialen bli 2-20 ton 
brutto och 1-8 ton netto.

• Det första årets resultat från en 3-årig studie gällande effekten av strukturkalkning 
på en mellanlera gav en halvering av fosforförlusterna (Ulén, 2009). Om denna åt-
gärd kan appliceras på den areal som har 40 % störst förluster till havet (ca 140 000 
hektar) och effekten är mellan 10 och 40 % så skulle det bli en minskning på mel-
lan 6 till 24 ton netto. 

• Enligt karteringen av (P-AL) för det studerade området behöver ingen fosfor tillfö-
ras till motsvarande ca 40 % av arealen. Om man antar att denna areal står för mel-
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lan 40 och 60 % av förlusterna och att man genom att inte tillföra fosfor under en 
längre period kan minska förlusterna med mellan 5 och 20 % så skulle förlusten 
minska med 7-42 ton brutto och 3-17 ton netto. 

Effekten av dessa åtgärder är inte är summerbar eftersom t.ex. en skyddszon kan vara 
placerad på ett fält där man redan halverat förlusterna genom t.ex. strukturkalkning. 
Effekten av skyddszonen blir då betydligt lägre än den som ovanstående uppskattning 
baserar sig på. Trots detta kan man konstatera att betydande minskningar av förlusterna 
är möjliga, kanske i storleksordningen 20 till 60 ton. 

Enskilda avlopp 

För enskilda avlopp handlar det om att åtgärda de som har undermålig rening. Det är 
fortfarande vanligt med en 3-kammarbrunn för slamavskiljning men ingen ytterligare 
rening, och där man har ytterligare rening, t.ex. markbädd eller minireningsverk har 
dessa visat sig i många fall ha dålig funktion efter ett antal år. För att kräva rening av 
avloppsvatten från enskilda avlopp finns det lagstöd sedan länge, men det behövs en 
förstärkt tillsyn. Som en hjälp i den prioriteringen kan kartmaterial som visar var det är 
mest angeläget att minska belastningen från enskilda avlopp vara användbart.

Dagvatten

Ökad kunskap om dagvattnets innehåll av fosfor behövs för att ta fram kostnadseffektiva åtgär-
der. Lyckas man lokalisera påverkansfaktorer kan man styra åtgärder till att hantera just det 
vatten som belastar, till exempel kan det handla om rening av dräneringsvatten från ett parkom-
råde.

8.2.2 Kväve 

Avloppsreningsverk

Ett haltkrav för utsläpp av kväve på 10 alternativt 5 mg N/l skulle innebära en reduktion 
av belastningen till havet för de 71 avloppsreningsverk som är tillståndspliktiga (AB) 
med 1300 respektive 1800 ton. En utöka reningen (10 alternativt 5 mg N/l) för de 19 
verk som redan idag har särskild kväverening skulle resultera i en minskning på 340 ton 
respektive 1350 ton till havet.

Diffusa förluster från jordbruksmark 

• Skyddszoner anläggs främst för att minska fosforförlusterna men har också en viss 
effekt för kväve. Genom att marken upphör att odlas har det antagits att kväveför-
lusterna kan reduceras med i genomsnitt 7 kg/ha skyddszon. Om skyddszoner an-
läggs på 4500 hektar blir den totala minskningen 32 ton brutto och jämt fördelat 
över åkerarealen blir nettoreduktionen till havet 11 ton. 
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• Fångdammar anläggs främst för att minska fosforförlusterna men har också en viss 
effekt för kväve. Vid ett antagande av en areal fångdammar på 500 ha och en effekt 
på mellan 100 och 200 kg N per hektar kan bruttoförlusterna minska med mellan 
50 och 100 ton. Jämt fördelat över åkerarealen blir nettoreduktionen till havet 35-
70 ton. 

• Anläggning av våtmarker i anslutning till åkermark med höga koncentrationer kan 
ge god effekt för att minska förlusterna av kväve. Vid ett antagande av en areal 
våtmarker på 3500 hektar (ca 0,5 % av åkerarealen) och en effekt på mellan 100 
och 200 kg N per hektar kan bruttoförlusterna minska med 350 till 700 ton. Jämt 
fördelat över åkerarealen blir nettoreduktionen till havet 250- 490 ton. 

8.2.3 Diskussion – effekter av åtgärder 

Även om idag kända realistiska åtgärder möjligen inte summerar ihop till en reduktion 
av kväve och fosfor som matchar de beting som är uppsatta i BSAP och vattenförvalt-
ningen, så är det ändå sannolikt att det går att nå de ekologiska målen. Några motiv för 
detta resonemang är bland annat att: 

• Effekter av åtgärder beräknas bara för sådana förluster där det finns en relativt klar 
uppfattning om deras utbredning. Potentialen för att åtgärda andra kända men ej 
kartlagda förluster, och dessutom idag mer eller mindre okända förluster, kan vara 
betydande. Exempel på sådana skulle kunna vara spridning av stallgödsel under 
ogynnsamma förhållanden eller på olämpliga platser ur miljösynpunkt, överdose-
ring av gödsel, olämplig lagring av stallgödsel i fält i s.k. stukor och “bräddning” 
vid gödselanläggningar i samband med stora regnmängder. 

• Ökade krav kommer att stimulera ökad utveckling och redan använda åtgärder 
kommer att bli mer effektiva och nya innovativa åtgärder kommer att utvecklas. 

• Vid beräkningar av effekter av åtgärder utgår vi idag från totala mängder av kväve 
och fosfor. Det är emellertid känt att olika fraktioner av fosfor och kväve har olika 
biotillgänglighet (Sonzogni m.fl., 1982; Boström m.fl., 1988; Berge och Källkvist, 
1998; Reynolds och Davies, 2001; Ekholm och Krogerus 2003). Det betyder att 
den ekologiska responsen, till exempel tillväxten av alger, inte är lika stor för ett 
kilogram fosfor eller kväve som har olika ursprung och kvalitet. Fosfor bunden till 
lerpartiklar har till exempel betydligt lägre biotillgänglighet än löst fosfat (Uusitalo, 
2004). En ökad kunskap om dessa relationer gör att den totala belastningen inte be-
höver reduceras lika mycket om de mer biotillgängliga fraktionerna kan reduceras 
mer.  

• Tidpunkten för utsläppen har också en viss betydelse, speciellt för recipienter med 
kort omsättningstid och möjligen också för stora recipienter som Östersjön (Stepa-
nauskas m.fl., 2002). För vattendrag kan utsläpp under sommarhalvåret förväntas 
ha större påverkan på ekosystemet än utsläpp under vintern eftersom den biologis-
ka aktiviteten är låg från november till mitten av april när temperaturen och ljusin-
strålningen är låg. En hög påverkan under den perioden har då liten betydelse. Ef-
tersom huvuddelen av utsläppen från diffusa källor till stor del sammanfaller med 
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perioden för låg biologisk aktivitet kan åtgärder för punktkällor som belastar reci-
pienten ungefär lika mycket året om att ha en betydligt större ekologisk effekt. 

• Potentialen och effekten underskattas troligen för flera av de åtgärder som föreslås 
idag på grund av att kunskapen om hur åtgärderna kan genomföras på ett optimalt 
sätt är låg, och vid en uppskattning är det vanligt att inte överdriva effekten utan 
snarare att “vara på den säkra sidan”.

8.3 Lokalisering av åtgärder 

8.3.1 Lokalisering av åtgärder på den stora skalan 

Det mest kostnadseffektiva är om åtgärdsinsatser kan synkroniseras för att uppnå god 
status i inlandsvatten i enlighet med vattenförvaltningen samtidigt som man uppnår god 
effekt på övergödda havsvikar och hög reduktion av belastningen av fosfor på havet. 
Lokalisering av var åtgärder är mest effektiva för att minska belastningen på havet av 
fosfor sammanfaller emellertid inte i så hög grad med var åtgärder behöver sättas in för 
att minska övergödningen i inlandsvatten. Flera områden inom Norrströms huvudavrin-
ningsområde har mycket hög lokal belastning som resulterar i många övergödda vatten-
drag och sjöar, men belastningen från dessa områden påverkar havet relativt lite på 
grund av den stora retentionen i Mälaren och Hjälmaren.  

Eftersom reduktionsbehovet för belastningen av fosfor på havet enligt BSAP är så om-
fattande, så kommer de flesta åtgärder som kan genomföras för att nå god status på in-
landsvatten enligt vattenförvaltningen även att behövas för havet, även om vissa ger 
liten effekt på just nettobelastningen på havet. På lång sikt har det därför sannolikt rela-
tivt liten betydelse var åtgärder för havet genomförs om de har god effekt lokalt. 

Om man däremot vill uppnå vissa mindre, men “säkra” belastningsminskningar av fos-
for till havet på kort sikt, är det viktigt att prioritera de områden som göder havet mest 
och där effektiva åtgärder kan införas. Vid lokalisering av åtgärder inom dessa områden 
är det naturligtvis lämpligt att också beakta behoven för att nå God status för övergödda 
vattendrag, sjöar och kustvattenförekomster. Några områden som utmärker sig då är 
bl.a. de mörktonade enligt Figur 48, d.v.s. de nedre delarna av Norrtäljeån och Bro-
strömmen samt de nedre delarna av Svärtaån, Nyköpingsån och Kilaån.  
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Figur 48. Områden som har hög belastning av fosfor på havet och omfattande övergödning av 
kust- och inlandsvatten.  

Några områden som utmärker sig för kväve är bl.a. de mörktonade enligt Figur 49,
d.v.s. de nedre delarna av Norrtäljeån och Broströmmen, Åkerströmmen samt de nedre 
delarna av Svärtaån, Nyköpingsån och Kilaån.  

För både fosfor och kväve är dessutom åtgärder för punktkällor som mynnar i kustvat-
tenförekomster med dålig eller otillfredsställande status för näringsämnen enligt Figur
50 “säkra” reduktioner för havet som också ger effekter för att nå God ekologisk status 
enligt vattenförvaltningen. 

Figur 49. Områden som har hög belastning av kväve på havet och omfattande övergödning av 
kustvatten.  

Nykö-
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Figur 50. Övergödda kustvattenförekomster där röd, orange och gul färg representerar vatten-
förekomster som har dålig, otillfredsställande, respektive måttlig status och därmed är påverka-
de av övergödning. 

8.3.2 Lokalisering av åtgärder lokalt 

Eftersom risken för förluster av fosfor från åkermark förutom odlingsåtgärder också är 
förknippad med platsbundna egenskaper som kan variera även inom små områden är det 
viktigt att lokalisera dessa “högriskområden” som t.ex. kan vara enskilda åkrar. Ett högt 
innehåll av fosfor i marken (P-AL) och hög risk för ytavrinning och erosion är två egen-
skaper som ökar risken för att stora förluster kan uppkomma ifrån relativt små arealer. 
Eftersom ca 10 % av fälten i området innehåller ca 30 % av den totala markfosforn (se 
kap 7.1.3), skulle en identifiering av dessa fält/områden vara vägledande för var åtgär-
der bör prioriteras.
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10 Bilaga 1. Områden och punktkällor som göder havet 
mest
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Förluster av fosfor från jordbruksmark 

Figur B1. De 20 PLC5-områden med högst belastning av fosfor från jordbruksmark som är 
listade i Tabell B1 är markerade med mörk färg. Dessa har en totalbelastning till havet på 60 ton 
fosfor och står därmed för nästan 50 % av nettobelastningen från all jordbruksmark och ca 20 % 
av den totala fosforbelastningen. Den antropogena nettobelastning från jordbruksmarken i de 
markerade områdena är 33 ton. 
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Tabell B1. Genomsnittlig nettobelastning av fosfor från de 20 PLC5-områden som har högst 
nettoförluster per hektar jordbruksmark. Områden med fet text har också hög bruttobelastning  

PLC5-
kod

Avrinningsområde  Fosforförluster 
Netto (kg/ha) 

Nettobelastning från jord-
bruksmarken i PLC5-
området (kg P) 

64-002 Svärtaån   0,79 6500 
65-012 Nyköpingsån   0,76 4900 
63-002 Trosaån   0,63   630 
 Alla öar    0,40-0,57 2300 
65-008 Nyköpingsån   0,56 5600 
65-013 Nyköpingsån   0,55   740 
66-002 Kilaån   0,54 3900 
063066 Nyköpings kustområden   0,52 3700 
062063 Södertörn/Järna   0,51 8900 
58-002 Broströmmen   0,45 1600 
058062 Kustområdet Norrtälje 

/Stockholm 
  0,45 3800 

59-002 Norrtäljeån   0,44 2500 
62-001 Tyresån*   0,44*   370* 
65-006 Nyköpingsån   0,37 4000 
61-041 Sagån   0,34   420 
60-001 Åkerströmmen   0,33 3700 
61-042 Sagån   0,33 3900 
66-001 Kilaån   0,32     80 
61-029 Hedströmmen   0,32 1500 
64-001 Svärtaån   0,31   110 

* Belastningen av fosfor från PLC5 i Tyresån skiljer sig kraftigt ifrån aktuella mätningarna (opub-
licerade data, Länsstyrelsen Stockholms län), vilket antyder att PLC5 kraftigt överskattat fosfor-
transporten från området. Vilken eller vilka källor som avviker är emellertid oklart.  
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Förluster av kväve från jordbruksmark 

Figur B2. De 20 PLC5-områden med högst nettoläckage av kväve från jordbruksmark som är 
listade i Tabell B2 är markerade med mörk färg. Dessa har en belastning till havet på 870 ton 
kväve och står därmed för drygt 40 % av nettobelastningen från all jordbruksmark och ca 10 % 
av den totala kvävebelastningen. Den antropogena nettobelastning från åkermarken i de marke-
rade områdena är 640 ton. 
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Tabell B2. Genomsnittligt nettoläckage av kväve från de 20 PLC5-områden som har högst 
läckage per hektar jordbruksmark. Områden med fet text har också hög bruttobelastning   

    
    

PLC5-kod Avrinningsområde  Kväveläckage 
netto (kg/ha) 

Nettobelastning från jordbruks-
marken  i  PLC5-området (ton N) 

    
    

66-002 Kilaån 12  87 
65-013 Nyköpingsån 10  14 
062063 Södertörn/Järna 9 150 
65-011 Nyköpingsån 8   11 
58-002 Broströmmen 8   29 
65-012 Nyköpingsån 7   45 
64-002 Svärtaån 7   54 
59-002 Norrtäljeån 6   37 
 Mörkö och närliggande 

öar*
6   10 

61-051 Fyrisån 6   23 
063066 Nyköpings kustområde 6   44 
60-001 Åkerströmmen 6   67 
61-040 Svartån (U-län) 6   37 
61-014 Arbogaån 6   23 
61-039 Svartån (U-län) 6   55 
65-005 Nyköpingsån 6   34 
65-008 Nyköpingsån 6   55 
65-002 Nyköpingsån 5   20 
65-006 Nyköpingsån 5   55 
61-050 Fyrisån 5   26 
    
    

* 4 mindre områden på Mörkö och närliggande öar 



OMRÅDEN OCH KÄLLOR SOM GÖDER HAVET MEST INOM NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT 

85

Förluster av fosfor från enskilda avlopp 

Figur B3. De 20 PLC5-områden med högst ytbelastning av fosfor från enskilda avlopp som är 
listade i Tabell B3 är markerade med mörk färg. Dessa har en totalbelastning till havet på 11 ton 
fosfor och står därmed för 57 % av nettobelastningen från alla enskilda avlopp och ca 4 % av 
den totala fosforbelastningen.  

Nettoförluster av fosfor 
från enskilda avlopp 
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Tabell B3. Genomsnittlig belastning av fosfor från de 20 PLC5-områden som har högst specifi-
ka nettoförluster från enskilda avlopp. Områden med fet text har också hög bruttobelastning  

Kod Område  Fosforbelastning 
(kg/km2) 

Total belastning från de enskilda 
avloppen i PLC5-området  (kg P) 

062058 Stockholms inre- och  
mellanskärgård 

4,0 3403 

62-001 Tyresån* 2,4*   575* 
63-002 Trosaån 2,3     70 
058062 Kusten mellan Stockholm  

och Norrtälje 
2,1 1799 

062063 Järna/Södertörn 1,9 1903 
65-012 Nyköpingsån 1,7   284 
063062 Öar omkring Södertörn 1,5   381 
60-001 Åkerströmmen 1,5   586 
063066 Kusten mellan Oxelösund  

och Vagnhärad 
1,2   454 

61-051 Fyrisån 1,1     89 
66-002 Kilaån 1,1   321 
61-054 Fyrisån 1,1   366 
65-013 Nyköpingsån 1,0     43 
64-002 Svärtaån 1,0   304 
65-008 Nyköpingsån 0,9   298 
59-002 Norrtäljeån 0,9   171 
61-050 Fyrisån 0,9   187 
61-055 Fyrisån 0,9     58 
65-011 Nyköpingsån 0,8     40 
58-002 Broströmmen 0,8     72 

* Belastningen av fosfor från PLC5 i Tyresån skiljer sig kraftigt ifrån aktuella mätningarna (opub-
licerade data, Länsstyrelsen Stockholms län), vilket antyder att PLC5 kraftigt överskattat fosfor-
transporten från området. Vilken eller vilka källor som avviker är emellertid oklart.  
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Förluster från dagvatten 

Figur B4. De 20 PLC5-områden med högst ytbelastning av fosfor från dagvatten som är listade 
i Tabell B4 är markerade med mörk färg. Dessa har en totalbelastning till havet på 19 ton fosfor 
och står därmed för 90 % av nettobelastningen från allt dagvatten och ca 7 % av den totala 
fosforbelastningen. Den antropogena nettobelastning från dagvatten i de markerade områdena 
är 13 ton. 

Nettoförluster av fosfor 
från dagvatten 
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Tabell B4. Nettobelastning av dagvatten från de 20 PLC5-områden som har högst ytbelast-
ning. Områden med fet text har även hög bruttobelastning

Kod Område  Fosforbelastning 
(kg/km2)

Total belastning från 
dagvattnet i PLC5-
området (kg P) 

62-001 Tyresån* 11* 2882* 
058062 Kusten mellan Stockholm  

och Norrtälje 
5,6 5090 

63-002 Trosaån 5,6   166 
61-055 Fyrisån 5,5   378 
65-013 Nyköpingsån 5,3   224 
61-056 Fyrisån 4,9     82 
062058 Stockholms inre- och mellanskärgård 2,4 2094 
61-010 Eskilstunaån 2,2   452 
063066 Kusten mellan Oxelösund  

och Vagnhärad 
1,9   797 

062063 Järna/Södertörn 1,9 1954 
65-005 Nyköpingsån 0,93   260 
61-040 Svartån 0,89   237 
66-002 Kilaån 0,89   259 
61-038 Kolbäcksån 0,81   218 
59-002 Norrtäljeån 0,70   136 
61-057 Oxundaån 0,67   183 
61-059 Mälarens närområde 0,60 3108 
60-001 Åkerströmmen 0,50   200 
61-031 Köpingsån* 0,46*     81* 
65-002 Nyköpingsån 0,44     65 

* Belastningen av fosfor från PLC5 i Tyresån och Köpingsån skiljer sig kraftigt ifrån aktuella 
mätningarna (opublicerade data, Länsstyrelsen Stockholms län respektive Länsstyrelsen i 
Västmanlands län), vilket antyder att PLC5 kraftigt överskattat fosfortransporten från områdena. 
Vilken eller vilka källor som avviker är emellertid oklart.
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11 Bilaga 2. Tillståndspliktiga avloppsreningsverk 

Tabell B7. SCB-data över utsläpp av N-tot och P-tot till vatten från tillståndspliktiga avloppsre-
ningsverk (ARV). Uppgifterna avser 2006 men i undantagsfall har 2005 års värden angetts. 
Halter är beräknade utifrån uppgifter om utsläppsmängder (N och P) och utgående flöde på 
årsbasis. Nettobelastningen är beräknad med retentionen från PLC5 

Namn
P brutto / 
netto (ton) 

Tot-P ut 
(mg/l)

N brutto / 
netto (ton) 

Tot-N ut 
(mg/l)

Arboga ARV 0,6 / 0,2 0,23 43,1 / 23,8 17,3 
Björklinge ARV 0,05 / 0,02 0,13 8,3 / 4,5 21,9 
Blynäs avloppsanläggning 0,1 / 0,1 0,20 26 / 26 39,9 
Bromma reningsverk 4,3 / 4,3 0,10 570 / 570 12,8 
Bylandets ARV 0,7 / 0,1 0,41 28,3 / 7,8 16,4 
Bålsta ARV 0,3 / 0,1 0,14 53,6 / 29,6 24,2 
Bångbro ARV 0,10 / 0,01 0,11 11 / 2,9 12,2 
Djurhamn  avloppsanläggning 0,02 / 0,02 0,19 3,7 / 3,7 36,5 
Ekebyhov avloppsanläggning 0,05 / 0,02 0,03 23,2 / 12,8 14,0 
Enköpings ARV 0,5 / 0,2 0,16 79,6 / 44 25,6 
Eskilstuna ARV 2,5 / 0,8 0,13 245 / 134 12,9 
Fagersta ARV 0,9 / 0,2 0,30 52,8 / 24,2 18,3 
Fellingsbro ARV 0,07 / 0,02 0,27 4,5 / 2,5 17,0 
Fjugesta ARV 0,18 / 0,02 0,36 7,8 / 1,6 15,5 
Flens ARV 0,4 / 0,1 0,29 25,1 / 13,3 18,1 
Fors avloppsanläggning 0,2 / 0,2 0,09 21 / 21 10,8 
Fredriksbergs ARV 0,04 / 0,01 0,14 3,7 / 0,9 11,9 
Frövi ARV 0,14 / 0,04 0,37 9,5 / 4,8 25,9 
Garphyttans avloppsverk 0,15 / 0,01 0,26 7,1 / 1,4 12,0 
Gnesta ARV 0,3 / 0,1 0,29 15,5 / 9,7 15,1 
Gonäs ARV 0,6 / 0,1 0,23 34,2 / 6,4 13,2 
Grillby ARV 0,03 / 0,01 0,15 4,3 / 2,4 21,6 
Gårlångens ARV 0,4 / 0,1 0,20 51,8 / 13,3 23,6 
Hallsbergs ARV 0,22 / 0,02 0,19 19 / 3,6 16,7 
Heby ARV 0,04 / 0,01 0,13 5,1 / 2,4 17,8 
Hemmesta avloppsanläggning 0,2 / 0,2 0,09 29,8 / 29,8 11,6 
Henriksdals reningsverk 12 / 12 0,13 630 / 630 7,0 
Himmerfjärdsverket 18 / 18 0,49 330 / 330 9,0 
Katrineholm ARV 0,8 / 0,5 0,25 93,4 / 56,9 28,1 
Knivsta ARV 0,15 / 0,05 0,18 17 / 9,4 20,2 
Kumla ARV 0,3 / 0,3 0,14 50 / 9,4 20,9 
Kungsängens reningsverk 3,5 / 1,2 0,18 216 / 119 10,9 
Kungsörs ARV 0,3 / 0,1 0,35 17 / 9,4 18,1 
Käppalaverket 11 / 11 0,22 440 / 440 8,6 
Laxå ARV 0,18 / 0,02 0,15 20,4 / 2,4 16,5 
Lindesbergs ARV 0,8 / 0,2 0,35 46,7 / 19,8 20,3 
Lindholmen avloppsanläggning 0,8 / 0,8 0,28 34 / 34 12,2 
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Malmköpings ARV 0,01 / 0 0,10 2,6 / 1,1 20,4 
Margretelund avloppsanläggning 1 / 1 0,27 52 / 52 14,1 
Mariefreds ARV 0,10 / 0,03 0,16 13,1 / 7,2 20,8 
Morgongåva ARV 0,07 / 0,02 0,19 7,1 / 3,8 18,3 
Mölntorp ARV 1,2 / 0,4 0,38 81,7 / 44,6 25,7 
Nora ARV 0,5 / 0,1 0,31 49,4 / 16 30,5 
Norsa ARV 0,7 / 0,2 0,24 36 / 20 12,5 
Nyköpings ARV 0,8 / 0,8 0,17 80 / 80 18,0 
Nynäshamn  avloppsanläggning 0,2 / 0,2 0,07 23 / 23 6,7 
Odensbackens avloppsverk 0,18 / 0,02 0,43 11,3 / 2,3 26,9 
Oxelösunds avloppsreningsanläggningar 1,9 / 1,9 1,20 32,5 / 32,5 20,7 
Persbo ARV 0,3 / 0,1 0,27 23 / 10,6 21,8 
Pålsboda ARV 0,07 / 0,02 0,26 4,2 / 1,4 15,5 
Rimbo avloppsanläggning 0,07 / 0,01 0,11 10,3 / 4,2 17,4 
Sala ARV 1,6 / 0,5 0,46 62,3 / 34,4 18,3 
Skebäcks ARV 4,3 / 0,4 0,26 428 / 89 25,6 
Skinnskattebergs reningsverk 0,20 / 0,06 0,30 8,1 / 3,5 12,3 
Skoklosters ARV 0,02 / 0,01 0,11 5,4 / 3 25,2 
Skultuna reningsverk 0,13 / 0,04 0,30 9,5 / 5,1 22,3 
Skärgårdsstad reningsverk 0,02 / 0,02 0,20 4,1 / 4,1 52,0 
Sköllersta ARV 0,37 / 0,03 0,98 4,2 / 0,9 11,2 
Stigtomta ARV 0,10 / 0,07 0,64 7,4 / 5,4 47,0 
Storvreta ARV 0,05 / 0,02 0,08 17 / 9,4 25,1 
Strängnäs ARV 0,2 / 0,1 0,07 63 / 35 18,9 
Surahammar Haga avloppsreningsverk 0,7 / 0,2 0,34 46,8 / 25,6 22,4 
Tjustvik reningsverk 0,3 / 0,3 0,22 21 / 21 17,3 
Trosa ARV 0,04 / 0,04 0,07 8,3 / 8,3 14,1 
Uppsala ARV 2 / 0,7 0,11 260 / 144 13,9 
Vagnhärads ARV 0,1 / 0,1 0,13 10,4 / 10,4 13,7 
Vingåkers ARV 0,07 / 0,04 0,07 24,5 / 14 25,0 
Åkers ARV 0,2 / 0,1 0,33 9,2 / 5,1 14,9 
Örbyhus ARV 0,20 / 0,05 0,34 4,8 / 2,4 8,1 
Örsundsbro  ARV 0,04 / 0,01 0,13 2,9 / 1,5 10,6 
Österbybruks ARV 0,03 / 0,01 0,08 4,7 / 2,2 12,0 
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12 Bilaga 3. Industrier med utsläpp av kväve och fosfor  

Tabell B8. SCB-data över utsläpp av N-tot och P-tot till vatten. Uppgifterna avser 2006 men i 
undantagsfall har 2005 års värden angetts. Netto är beräknat med retentionen från PLC5  

NAMN P-
utsläpp 
(ton)

P till ha-
vet (ton) 

N-
utsläpp 
(ton)

N till havet 
(ton)

Ahlstom Ställdalen AB 1,4 0,2 1,6 0,4 
Arlanda flygplats 0,14 0,05 1,2 0,7 
Assi Domän Frövi 1,6 0,5 27 13 
Bromma flygplats 0 0 0,272 0,15 
DSM Anti Infectives 0,295 0,1 4,98 2,75 
Eskilstuna flygplats 0 0 0,7 0,4 
Fagersta Stainless AB 0 0 60 28 
Försvarsmaktens Uppsalas 0 0 4,9 2,7 
Kanthal AB 0,002 0,001 8,644 4,72 
Nynäs oljeraffinaderiet 1,5 1,4 3 3 
Outokumpu Stainless AB, Coil products 
Nyby 

0 0 120 66 

Outokumpu Stainless  Tubular products 
AB

0 0 30 16 

Pfizer Health AB (Pharmacia) 0,055 0,019 3,845 2,126 
Rottneros Rockhammar AB 0,095 0,032 11,7 6,5 
SSAB Oxelösund AB 0,08 0,08 4,5 4,5 
Yara  1,57 0,28 66,7 29,7 
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