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Stor belastning på Svealands kust

Svealands kustvatten tillförs kväve och fosfor från 
många olika källor. det mesta kommer med vat
tendrag, som för med sig näring från jordbruks
mark, skogar och punktkällor längs vägen. Punkt
källor med direkta utsläpp i kustvattnet domineras 
av de stora reningsverken i Stockholm. dessutom 
tillkommer ett direkt tillskott med nederbörden på 
havsytan. 

P  Förbundet har sedan starten prioriterat att systematiskt 
samla in utsläppsdata från avloppsreningsverk och indu-
strier samt mätdata från vattendragsmynningar och föra in 
dessa i en emissionsdatabas. 

Även naturlig tillförsel från vattendragen
För Sveriges Helcom-rapportering av kvävetransport med 
vattendrag till Östersjön, PLC5, har modellberäkningar 

använts. Fördelen med dessa modeller är att man kan göra 
en källfördelning av kvävets ursprung. 

Med antagandet att jordbruksmark skulle vara gräsbe-
vuxen och inte gödslas eller plöjas, kan uppskattningar av 
den naturliga bakgrundshalten respektive det mänskligt 
orsakade tillskottet göras. Dessa beräkningar visar att cirka 
30 procent av kvävebelastningen i vattendragen är naturlig, 
även om det varierar mellan olika vattendrag. Motsvarande 
arbete för fosfor pågår (www.smed.se).

Betydande tillskott från andra källor
Belastningen av fosfor från punktkällorna i området har 
minskat kraftigt och är nu i medeltal nära den föreslagna 
målnivån 0,2 mg/l i det utgående vattnet. Även kväveutsläp-
pen har minskat kraftigt. Den förbättrade kvävereningen 
som infördes vid de stora reningsverken i Stockholm i mitten 
av 1990-talet åstadkom närmare en halvering av utsläppen. 

✒ Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen
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Dalälven för med sig stora mängder 
kväve och fosfor till Svealandskusten, 

men en stor del av tillförseln är naturlig 
och koncentrationerna är låga.

Y Källfördelning
Svealands kustvatten tillförs kväve och fosfor från många olika 
källor. det mesta kommer med vattendrag, som bidrar med cirka 
11940	ton	kväve	och	433	ton	fosfor	per	år.	Punktkällornas	andel	
har minskat kraftigt de senaste decennierna, men bidrog år 2010 
med	3150	ton	kväve	och	91	ton	fosfor.

För framförallt kväve kommer ett betydande tillskott till regio
nens vidsträckta kustvatten (8200 km2) via nederbörd på havsytan. 
Beräkningarna är osäkra, men ungefär 2100 ton kväve och upp
skattningsvis 27 ton fosfor per år kommer den vägen. 

W Från vattendrag
Vattendragen för med sig näring som läcker från jordbruksmark 
och skogar och släpps ut från avloppsreningsverk och andra 
punktkällor	längs	vägen.	Ungefär	30	%	av	kvävebelastningen	
beräknas vara naturlig. Motsvarande bakgrundsbelastning för 
fosfor är ännu oklar.
Dalälven	för	ensamt	med	sig	ca	4900	ton	kväve	och	160	ton	

fosfor till Svealandskustens nordligaste del. Övriga övervakade 
vattendrag i regionen bidrar med 7010 ton kväve respektive 270 
ton	fosfor.	Utöver	källorna	i	figuren	tillkommer	1150	ton	kväve	
och	23	ton	fosfor	för	övriga	områden	på	fastlandet,	liksom	upp
skattningsvis	590	respektive	12	ton	från	alla	skärgårdens	öar.	
dessa tillskott kommer via diffus tillrinning eller små, oöver
vakade vattendrag.

not: i kartorna redovisas årlig belastning av kväve och fosfor från vattendrag med mätdata (fyllda cirklar) och från de viktigaste kustmynnande punktkällorna (ofyllda ringar).

W Från punktkällor
Punktkällorna i norr ligger precis utanför förbundets ansvars
område, men påverkar ändå genom de sydgående strömmarna. 
De	bidrar	tillsammans	med	670	ton	kväve	och	38	ton	fosfor.	
Övriga punktkällor i regionen står för cirka 2480 ton kväve och 
53	ton	fosfor.	Merparten,	2110	respektive	45	ton,	kommer	från	de	
fyra stora avloppsreningsverken i anslutning till Stockholm och 
Södertälje. Siffrorna gäller 2010 års utsläpp.

Vid himmerfjärdsverket pågår experiment för att utröna effek
ten av förändrad kvävebelastning. Just detta år var utsläppet det 
dubbla	(330	ton)	jämfört	med	den	lägsta	årstillförsel	som	upp
nåtts. Vid tillfälligt helt slopad kväverening var kväveutsläppen 
cirka	730	ton	per	år.

Totalkväve Totalfosfor 
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Tillförseln av näring från nederbörd direkt på havsytan har 
ganska liten betydelse i de inre kustområdena, där mycket 
näring kommer med vattendrag och punktkällor. För mel-
lan- och ytterskärgården med sina stora vattenvidder däre-
mot, är nederbörden ofta en betydande näringskälla, fram-
för allt för kväve. Detta tillskott kommer också till stor del 
under sommaren när tillskottet av oorganiskt kväve med 
vattendrag är litet. 

Påverkan på kustvattnet
Påverkan på kustvattnet styrs dock inte bara av den totala 
tillförseln i ton, utan också av i vilken form näringen tillförs 
och i vilka koncentrationer. Det hela kompliceras sedan av 
kretsloppet av näringsämnen i kustvattnet och vattenutby-
tet med öppet hav. 

För att utvärdera vad som avgör tillståndet i kustvattnet 
och förstå effekterna av olika åtgärder, är det centralt med 
korrekta och tillräckligt detaljerade utsläppsdata som också 
måste kombineras med kunskap om hydrografiska och bio-
logiska processer.

Näring av olika kvalitet
Från avloppsreningsverk dominerar utsläpp av oorganiskt 
kväve i form av nitrat och ammonium, vilka är direkt till-
gängliga för alger. Med vattendragen kommer däremot en 
stor del av kvävet i redan bunden form, som lösta organiska 
ämnen eller partiklar. De utsläpp som sker från punktkällor 
vid kusten har därför en förhållandevis större relativ inver-
kan på vattenmiljön i kusten än vad som framgår om man 

bara jämför hur mycket totalkväve som tillförs från vatten-
drag respektive punktkällor.

För fosfor är det lite annorlunda. Där är en större an-
del av utsläppen från reningsverken i bunden form. Dessa 
punktkällor tillför också en betydligt mindre andel av den 
totala fosforbelastningen. 

Koncentrerad eller utspädd näring
Flera områden tillförs betydande mängder kväve med både 
vattendrag och punktkällor. Effekten blir dock olika efter-
som koncentrationerna i vattendragen är förhållandevis 
låga jämfört med utsläppen från en punktkälla. 

I tabellen intill visas hur punktkällor i olika områden 
ökar näringshalten i den sammanlagda tillförseln genom 
att de tillför näring i koncentrerad form. Effekten blir 
störst i områden med liten sötvattentillförsel och därmed 
begränsad utspädning av punktkällans näringstillförsel. 
Särskilt betydelsefull blir denna påverkan på sommaren, då 
vattendragens flöde oftast är lågt liksom halterna av direkt 
växttillgängliga näringsämnen. Punktkällorna har däremot 
mer eller mindre konstanta utsläpp, med stor andel växt-
tillgängligt kväve. 

Om sötvattenflödet med vattendrag är stort ger det en 
stor näringstransport till kusten. Detta kan ändå leda till 
lägre halter i ett kustområde där det finns en betydande 
punktkälla, eftersom punktkällans tillskott späds ut av den 
höga vattenomsättningen. Näringen transporteras istället 
ut till yttre kusten eller öppet hav i förhållandevis utspädd 
form.

Karlholmsfjärden

Himmerfjärden

Kallrigafjärden

Östhammarsfjärden

Nyköpings fjärdar

Stockholms innerskärgård

Edeboviken

Norrtäljeviken

Bergshamraviken

Trälhavet

(diffus tillrinning)

(Forsmarksån, Olandsån)

(Tämnarån, Strömarån)

(Skeboån)

(Norrtäljeån, 
Broströmmen)

(Norrström)

(Bergshamraån)

(Åkerströmmen)

(Mälaren, Bränningeån, Moraån, 
Kagghamraån, Fitunaån)

(Nyköpingsån, Kilaån, Svärtaån)

i Stockholms innerskärgård byggs 
koncentrationerna av kväve och 
fosfor upp under vintern.
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Y Årsbelastning och årsmedelhalt i tillförseln till olika fjärdar från vattendrag (åar) och punktkällor. här visas hur punktkällor i olika 
områden ökar näringshalten i tillförseln genom att de tillför näring i koncentrerad form. Effekten blir störst i områden med liten söt
vattentillförsel och därmed begränsad utspädning.

Vattenomsättningens betydelse
I områden med kort omsättningstid, som till exempel Ny-
köpingsfjärdarna, med liten volym i förhållande till sötvat-
tenflödet, har näringsbelastning under vintern och våren 
endast liten betydelse för den lokala recipienten. Det mesta 
av näringsämnena som tillförs med både vattendrag och re-
ningsverk exporteras inom några dagar eller veckor. Även 
näring som tagits upp av alger under våren exporteras till 
stor del genom det stora sötvattenflödet. 

I andra områden, exempelvis Himmerfjärden eller 
Stockholms innerskärgård, byggs koncentrationerna av 
kväve och fosfor upp under vintern. Näringen blir till stor 
del kvar i området eftersom den under våren tas upp av 
planktonalger som huvudsakligen dör och sjunker till bot-
ten i samma område. På bottnarna bryts algerna ner varvid 
näringsämnena frigörs och följer med den vanligen inåtgå-
ende bottenvattenströmmen, för att åter blandas upp till 
ytan och stimulera algproduktionen under sommaren. 

I grunda områden med långsam omsättningstid, som 
Östhammarsfjärden, kommer de under sommaren frigjor-
da näringsämnena snabbt planktonalger till del och trans-
porteras endast i mindre omfattning ut från området. Här 
blir algproduktionen särskilt omfattande.

Näring från hav till kust
Vattenomsättningen är viktig också genom att den för in 
näringsämnen från öppet hav till kusten. Detta gäller sär-
skilt fosfor, eftersom koncentrationerna är höga i Öster-
sjöns bottenvatten på grund av syrebrist. 

Näringstillförseln till kusten från öppna Östersjön är 
svår att åtgärda med enbart lokala eller regionala insatser, 
men förståelse av hur den påverkar vattenkvaliteten är vik-
tig för att kunna bedöma effekten av åtgärder som sätts in 
i kustzonen. 

Mycket svårt att nå målen
En viktig uppgift för förbundet är att granska bedömnings-
grunderna. Brister och osäkerheter i dessa gör att de kan 
behöva revideras. Även metoderna för att bedöma åtgärds-
behov behöver utvecklas. 

Bedömningsgrunderna för näring och växtplankton är 
utformade så att de ska ta hänsyn till den naturliga sötvat-
tentillförseln av näringsämnen. Med bara naturlig tillförsel 
skulle man ligga nära de så kallade referensvärdena och sta-
tusen skulle klassas som hög i kustvattnet. Detta förutsät-
ter dock hög status i öppna Östersjön. En viss ytterligare 
tillförsel från land är möjlig innan man når gränsen mellan 
god och måttlig status, vilket enligt bedömningsgrunderna 
är den största acceptabla avvikelsen från referensvärdet.

 Idag överskrids denna belastning med bred marginal. 
Särskilt i områden som domineras av punktkällor är det 
mycket svårt att nå målen. 

tAck till:
Joakim Pansar vid Länsstyrelsen i Stockholm som sammanställt och leve-
rerat data från många vattendrag i Stockholms län.

tillFÖRSEl till FJäRdARnA
Område
 

Flöde, mm3 tot-n, ton tot-n, µg/L tot-p, ton tot-p, µg/L Oorg-n, ton Oorg-n, µg/L Oorg-p, ton Oorg-p, µg/L

Åar totalt Åar totalt Åar totalt Åar totalt Åar totalt Åar totalt Åar totalt Åar totalt Åar totalt

karlholmsfjärden 350 351 850 856 2427 2441 14 15 41 43 456 462 1303 1316 4,1 4,5 12 13

kallrigafjärden 311 311 733 733 2360 2360 15 15 48 48 303 303 974 974 5,9 5,9 19 19

Östhammars
fjärden 12 13 24 45 1994 3606 0,4 0,5 32 36 12 31 993 2481 0,2 0,2 16 18

Edeboviken 126 127 205 235 1628 1843 5,9 8,2 47 65 81 108 646 848 1,5 2,6 12 21

norrtäljeviken 121 124 207 233 1701 1875 6,0 6,8 50 54 104 128 857 1029 1,6 1,9 13 16

Bergshamraviken 19 20 31 32 1605 1651 1,0 1,0 49 50 16 17 811 854 0,2 0,2 11 12

trälhavet 71 74 129 175 1812 2349 5,9 6,7 83 90 108 149 1510 1998 3,1 3,5 43 47

Sthlms  
innerskärgård 5319 5509 3173 4965 597 901 138 169 26 31 977 2590 184 470 73 88 14 16

himmerfjärden 238 279 206 544 865 1948 11 26 47 93 94 398 395 1425 4,6 12,0 19 43

nyköpings fjärdar 978 983 1079 1184 1104 1205 55 56 56 57 387 482 396 490 25 25 25 25

W här visas de fjärdar som beskrivs i tabellen ovan. de större 
vattendrag som mynnar i respektive område nämns och avrin
ningsområdena är markerade med tunna svarta linjer.

not: Belastningen i vattendrag är beräknad utifrån interpolerade mätningar 
samt	dygnsvärden	på	flöden	(SHYPE).	Medelvärden	för	20062010.	Belastning	
från reningsverk är från 2010. oorganiskt kväve från reningsverk är uppskattat 
som	90%	av	totalkväve,	oorganiskt	fosfor	som	50%	av	totalfosfor.
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JäMFÖRElSE MEllAn Mätning och ModEllER

Tidigare har förbundet inte kunnat få tillgång till vat-
tenföringsdata, men dessa har nu sammanställts från 
SMHIs modell S-HYPE. Detta har möjliggjort trans-
portberäkningar efter att vattenföringsdata kombi-
nerats med mätdata från vattendragsmynningar där 
provtagning utförs av länsstyrelse eller inom recipient-
kontroll. Beräkningarna har även jämförts med SMHIs 
helt modellberäknade näringsbelastning. 

Jämförelsen visade att för de välövervakade vatten-
dragen överskattar SMHIs modellberäkningar belast-
ningen främst för kväve (7 700 jämfört med 6 800 ton 
kväve resp. 275 och 260 ton fosfor per år, exklusive Dal-
älven). 

Detta beror framförallt på överskattning i modellbe-
räkningarna av Mälarens transport genom Stockholm. 
Till viss del förklaras skillnaden av olika flödessiffror 
men huvuddelen beror på högre modellberäknad nä-
ringskoncentration jämfört med mätningarna. 

För övriga vattendrag ger SMHIs beräkningar av 
kvävetillförseln i genomsnitt samma resultat som den 
som baseras på mätningar, medan den modellberäknade 
fosfortillförseln är något lägre. Variationen mellan en-
skilda vattendrag är dock stor. 

Jämförelsen visar att man bör använda modellbase-
rade belastningar med försiktighet, särskilt vid model-
lering och bedömning av lokala effekter på kustvatt-
net. Osäkerheten ligger främst, men inte enbart, på 
modellsidan. Ett steg i en utredning av orsakerna till 
avvikelserna bör vara en uppskattning av osäkerheten 
i den mätningsbaserade belastningsberäkningen. Båda 
metoderna baserar sig dessutom huvudsakligen på mo-
dellberäknade vattenflöden, vilket är en generell osä-
kerhetskomponent.

Y tabellen visar flöden och näringshalter i nästan samtliga vattendrag 
som mynnar längs Svealandskusten som medelvärden för perioden 
2006–2010.	Resultaten	av	transportberäkningar	från	halter	uppmätta	i	
vattendragen och SMhis modellresultat jämförs. Skillnader större än 
30%	har	markerats	i	rött.

tabellen använder SMhis flödesdata utom för Mälarens utlopp i 
Stockholm och Södertälje där data kommer från Stockholms hamnar. 
* delvis andra år i underlaget
** transportberäkningar utförda av J. Pansar.

tillförsel-
område

Flöde (mm3/år) totalkväve (ton/år)  totalfosfor (ton/år)

mod.
Sthlm 
hamn SmHi mätn. SmHi diff% mätn. SmHi diff%

dalälven 12155 12155 4928 5612 14 163 129 21

tämnarån 309 309 779 598 23 13,0 14,3 10

Strömarån 41 41 71 81 14 1,4 1,6 9

Forsmarksån 102 102 117 89 23 2,1 1,3 36

olandsån 209 209 617 643 4 12,7 12,1 5

Skeboån 116 116 192 153 20 5,5 3,2 43

tulka
strömmen 10 10 13 20 58 0,4 0,4 1

Bodaån 17 17 35 46 34 0,8 0,7 8

Broströmmen 50 50 64 108 67 2,5 2,3 9

norrtäljeån 71 71 142 194 36 3,5 4,2 20

Penningbyån 23 23 31 25 20 1,0 0,7 26

Bergshamraån 19 19 31 37 19 1,0 0,6 40

loån* 21 21 17 20 15 0,6 0,4 30

Åkers
strömmen* 71  130   5,9   

igelbäcken* 6 6 8 17 121 0,2 0,7 238

norrström 5313 5467 3165 3796 20 138 167 21

hammarby
slussen  30  296   32  

S:a Mälaren 
Sthlm 5313 5496 3165 4092 29 138 198 44

Mälaren 
Södertälje 153 92 80 46 42 3,7 1,3 63

tyresån 66 66 49 44 12 2,5 4,0 62

Åvaån 5 5 3 4 42 0,2 0,1 65

husbyån** 14  18   1,1   

Vitsån* 17 17 50 61 24 1,6 2,0 22

Muskån** 28  26   2,0   

Fitunaån 20 20 37 68 83 2,9 1,9 34

kagghamraån 21 21 30 37 21 1,3 0,7 41

Bränningeån** 13  15   0,6   

Moraån 22 22 25 38 55 1,7 1,1 35

Skillebyån* 9  19   1,1   

Åbyån** 7  10   1,2   

trosaån 130 130 156 143 8 7,2 7,6 5

Svärtaån 85 85 158 168 7 11,6 5,5 53

nyköpingsån 790 790 760 724 5 34,3 36,0 5

kilaån 102 102 162 221 36 9,1 5,2 42

Summa  
jämförelse 19873 19995 11719 13290 13 422 436 3

exkl. dalälven 7718 7840 6791 7678 13 259 306 18

exkl. även 
Mälaren 2251 2251 3546 3539 0 117 107 9

Summa totalt 20015 11937 434  

exkl. dalälven 7860  7009   271   

i modellberäkningarna finns en överskattning  
av mälarens transport genom Stockholm. 
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