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I detta avsnitt gör vi djupdykningar i två in-
tressanta vattenområden. Fjärdarna närmast 
Nyköping och vid Östhammar tillhör de mest 
påverkade vattnen längs Svealandskusten. Den 
ekologiska statusen är regelmässigt otillfreds-
ställande eller dålig, och näringshalterna är 
mycket höga. Kustområdena har flera likheter, 
men skiljer sig också på några viktiga punkter. 

P  I båda områdena har många undersökningar och åtgär-
der redan genomförts, och förbättringar har skett jämfört 
med hur det var som värst. Nu ger dock Vattendirektivet 
och Vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram ytter-
ligare energi till förändringsarbetet. Förbundets mätningar 
blir viktiga för att följa upp effekten i kustvattnet. 

Likheter och olikheter
Gemensamt för Nyköpingsfjärdarna och Östhammarsfjär-
den är att de är grunda och påverkade av hög näringstillför-
sel från omgivande landområden. Båda områdena tillförs 
också näring genom direktutsläpp från avloppsreningsverk. 
Nivåerna av klorofyll är höga, vilket visar att det fi nns 
mycket planktonalger i vattnet. Följaktligen är vattnet 
grumligt och siktdjupet litet. Detta gör att den ekologiska 
statusen klassas som otillfredsställande eller dålig. 

På en viktig punkt är områdena dock mycket olika; av-
rinningsområdet, och därmed sötvattentillrinningen, är 
mycket större för Nyköpingsfjärdarna. Detta gör också att 
vattenomsättningen ser helt olika ut. 

I Nyköpingsfjärdarna är vattenomsättningen snabb, med 
så kallad estuarin cirkulation. Det innebär att ett ytvatten 
med låg salthalt strömmar ut från området och en mot-
ström med saltare bottenvatten strömmar in. Vattnet byts 
ut på bara någon vecka, och här fi nns inga problem med 
syrebrist i bottenvattnet. Under sommaren blir dock vat-
tenomsättningen långsammare, upp till tre veckor. Då hin-
ner växtplankton växa till och ge en sämre status i fjärdarna. 
Åtgärder i avrinningsområdet kommer därför att sakta men 
säkert ge goda resultat både för Nyköpingsfjärdarna och 
för vattnen utanför. 

I Östhammarsfjärden dominerar istället en vattenom-
sättning som är driven av vattenståndsförändringar, där det 
kan ta fl era månader innan vattnet bytts ut. Det innebär 
att en betydande del av näringsämnena stannar kvar i om-
rådet i form av sedimenterande alger. Här uppstår också 
regelbundet syrebrist i bottenvattnet under sommaren, och 
näringen från sedimenten återcirkuleras om och om igen. 
Det innebär att det kommer att ta längre tid att åstadkom-
ma förbättringar i vattnets kvalitet, om man inte åtgärdar 
både näringstillförseln och stoppar den interna källan. 

✒ Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet 
samt Camilla Andersson, Östhammars kommun och Jerry Persson, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund

Lika men ändå olika – Nyköpings 
fjärdar och Östhammarsfjärden 

FAKTA OM FJÄRDARNA

Medeldjup (m) Area (km2)
Area tillrinnings-

område (km2)
Sötvattenstillrinning

(Mm3/dag)
Omsättningstid

Östhammarsfjärden 3,5 16 55 0,04 Flera månader

Nyköpingsfjärdarna 1,7 10 4460 2,6 1-3 veckor

Kusten utanför Nyköpingsåarnas avrinningsområde. Östhammarsfjärden.
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Y Nyköpingsfjärdarna utgörs av tre grunda 
fjärdar som också är separata vatten-
förekomster inom vattenförvaltningen. Tre 
stora vattendrag mynnar här; Kilaån och 
Nyköpingsån i Stadsfjärden och Svärtaån i 
Sjösafjärden. Utsläppen från avloppsrenings-
verket Brandholmen mynnar i Mellanfjärden. 
Fjärdarna ingår bland Svealands mest 
övergödda vikar, och har otillfredställande 
ekologisk status. Många åtgärder har redan 
genomförts och fler är på gång för att förbät-
tra situationen.
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Avrinningsområden till Nyköpings fjärdar

Avrinningsområdet till Nyköpingsfjärdarna är 
mycket stort. De tre vattendragen mynnar alla i de 
grunda fjärdarna, och bidrar till en mycket snabb 
vattenomsättning. Huvuddelen av den näring som 
följer med vattendragen rinner rakt genom 
Nyköpingsfjärdarna och vidare ut i Örsbaken. Dock 
ej under sommaren då den lägre vattenomsätt-
ningen och den höga algtillväxten bidrar till sämre 
status i fjärdarna. Åtgärder i avrinningsområdet 
kommer därför att snabbt ge goda resultat både 
för Nyköpingsfjärdarna och vattnen utanför. 
.

Örsbaken
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Nyköpingsfjärdarna utgörs av tre grunda fjärdar 
som också är separata vattenförekomster inom 
vattenförvaltningen. Tre stora vattendrag mynnar 
här; Kilaån och Nyköpingsån i Stadsfjärden och
Svärtaån i Sjösafjärden. Avloppsreningsverket 
Brandholmen mynnar i Mellanfjärden. Fjärdarna 
ingår bland Svealands mest övergödda vikar, och 
har otillfredställande ekologisk status. Många 
åtgärder har redan genomförts och fler är på gång 
för att förbättra situationen.

En av de viktigaste åtgärderna som genomförts 
för bättre vattenkvalitet i Nyköpings fjärdar och 
på andra ställen, är införandet av fosforrening i 
kommunala avloppsreningsverk på 1970-talet. 
Detta minskade framför allt övergödningspro-
blemen i många av avrinningsområdets sjöar. 
Halterna av fosfor i Nyköpingsån sjönk också 
tydligt från 1970- till 1990-talet. Även kvävehal-
terna minskade under samma period. 

Vissa åtgärder inom jordbruket, till exempel anpassade 
gödselgivor, bör ha bidragit till minskad belastning på ha-
vet, men resultaten är svåra att utvärdera. Nyligen genom-
förda åtgärder som exempelvis förbättringar av reningsver-
ken i både Katrineholm och Nyköping kommer säkerligen 
att få betydande effekter i framtiden.

Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund har sedan 2008 
arbetat med att samordna vattenvårdsarbetet i avrinnings-
områdena för de tre åarna. Bland annat har man arbetat 
med lösningar för enskilda avlopp. Även inom jordbruket 
görs försök med olika åtgärder, bland annat våtmarker, 
strukturkalkning och kalkfi lterdiken, vilket testats inom 
delar av Svärtaåns avrinningsområde i mindre skala (se 
Svealandskusten 2014). Nyligen har stora delar av Kilaåns 
jordbruksmark strukturkalkats.

Förbättringar i Brandholmen 
Brandholmens avloppsreningsverk byggdes 1964. Re-
ningsverket är ett konventionellt reningsverk med meka-
nisk, biologisk och kemisk rening. I det biologiska steget 
används suspenderade biofi lmsbärare, vilket ökar mängden 
aktiva bakterier och reningseffekten.

För att klara befolkningsökning och striktare utsläpps-
krav byggdes reningen ut 2013. Det biologiska steget 
utökades och processen ändrades från för- till efterdeni-
trifi kation med etanol som kolkälla. Ytterligare utbyggnad 
av reningsverket planeras för att nå en kapacitet på 90000 
personekvivalenter. 

Det renade avloppsvattnet släpps ut i Mellanfjärden. 
Det innehåller i dagsläget cirka 90 ton kväve och 0,8 ton 
fosfor per år. Effekten av en ändrad utsläppspunkt, utanför 
Nyköpingsfjärdarna, kommer att utredas under året. 

Åtgärder i Kilaåns avrinningsområde
Kilaån rinner fram genom den vackra Kiladalen och myn-
nar i Stadsfjärden vid Nyköping. Kilaåns avrinningsom-
råde är faktiskt format som en kil in mot Kolmården mel-
lan Nyköpingsåns avrinningsområde i norr och Bråvikens 
kustavrinning i söder. De relativt orörda åarna Vretaån och 
Ålbergaån förenas vid Kila Kyrka till Kilaån. Vretaån har 
en vacker naturlig meandring och är på en sträcka naturre-

Åtgärder i Nyköpingsfjärdarna
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Nyköpingsån avvattnar ett 
mycket stort landområde, 
rinner genom Nyköping och 
mynnar i Stadsfjärden.
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Y De tre Nyköpingsfjärdarna är relativt lika. Däremot 
är gradienten efter Skanssundet ut i Örsbaken ganska 
skarp. Statusen är otillfredställande eller dålig för 
samtliga variabler. Utsläppen från avloppsrenings-
verket har en relativt liten påverkan jämfört med den 
näring som kommer från alla vattendragen.

Mätningar från juli och augusti 2001-2015. Median-
värdet visas med ett kryss. Hälften av alla uppmätta 
värden finns inom den färgade boxen. Det vertikala 
strecket visar inom vilket spann uppmätta värden 
fördelar sig, undantaget extremvärden.

MÄTNINGAR I NYKÖPINGS FJÄRDAR Mätningar i Nyköpings fjärdar
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servat och på en annan Natura 2000-område och hyser fl era 
rödlistade arter, till exempel tjockskalig målarmussla och 
fl odpärlmussla. Ålbergaån är påverkad av vattenkraft, men 
är annars relativt opåverkad. När de bägge bifl ödena strålar 
samman bildas Kilaån som sedan rinner fram genom Kila-
dalen ungefär tre mil från Östersjön. Kiladalen är en mycket 
vacker dalgång där åkerbruket funnits i många århundraden 
och skapat den öppna dalgången som vi ser idag. 

Kiladalens Vattenvårdsförening
Kiladalens Vattenvårdsförening startade 2009 och bildades 
för att samordna åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten 
i Kilaån. Ungefär 250 hushåll är medlemmar och många av 
dem är lantbrukare. Föreningen har framför allt jobbat med 
att strukturkalka åkermarken men även med andra projekt, 
bland annat kretsloppsanpassade toalettsystem för enskilda 
avlopp samt fosfordammar och fosforfi lter för diken. 

För att åstadkomma en omfattande strukturkalkning 
har föreningen sökt bidrag gemensamt åt lantbrukarna och 
hjälpt till att upphandla kalkningsmedel och spridnings-
utrustning. Kostnaden per hektar ligger på cirka 4000 kr. 
Hittills har 3000 hektar åkermark kalkats i Kiladalen, vilket 
motsvarar mer än hälften av jordbruksmarken. Ytterligare 
500 hektar mark ska kalkas under det kommande året.
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Den gamla E4:an från Nyköping följer Kilaåns vackra dalgång. 
Här har jorden brukats i århundraden, och lantbrukarnas en-
gagemang för att förbättra vattenkvaliteten i Kilaån är stort. 
Bilden visar Kiladalen i riktning mot väster. I bortre delen av 
bilden syns Tuna kyrka.
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Y Här syns skillnaden mellan mark före och efter strukturkalkning. Samma jordbruksfält har delats in i försöksrutor. Bilden till vän-
ster visar en okalkad lerjord. Den till höger en strukturkalkad. Båda har harvats två gånger. När jordbruksmark med hög lerhalt kalkas 
med släckt kalk förändras lerans struktur.  

Strukturkalkningens goda effekter
Vid strukturkalkning används bränd eller släckt kalk som 
brukas ned i det översta lagret i åkermarken. Fria kalcium-
joner i kalken binder ihop små lerpartiklar till större ag-
gregat. Marken blir mer genomsläpplig, vilket i sin tur gör 
att regnvatten lättare infi ltrerar i marken. Ytavrinningen av 
jord minskar, vilket leder till minskat fosforläckage efter-
som fosfor till stor del är bundet till lerpartiklar. 

I och med att marken blir mer lucker blir den också mer 
lättbearbetad. Många av lantbrukarna i Kiladalen har vitt-
nat om att de inte behöver harva mer än en gång mot två 
normalt. Även drivmedelsförbrukningen minskar genom 
att marken inte är lika tungbearbetad. Ytterligare en po-
sitiv effekt är att när leran blir mer lucker så växer grödan 
bättre och får ett bättre rotsystem. När grödan växer blir 
också näringsupptaget bättre, vilket i sin tur minskar ut-
läckaget av näringsämnen. 

Ännu inga tydliga resultat
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund provtar vid Kilaåns 
utlopp varje vecka för att följa långsiktiga förändringar och 
följa upp om åtgärderna uppströms i Kilaåns avrinnings-
område kan avläsas i trenderna. Den täta provtagningen 
ger bra möjlighet att följa upp förändringar. Ännu syns inga 

tydliga resultat, men det tar lång tid att säkert avgöra att 
en förändring inte bara är en tillfällighet. Positiva tecken 
fi nns, med relativt låga halter de senaste åren. Fosforhalten 
ser ut att kunna sjunka och även kvävehalten verkar vara 
på väg ner, vilket skulle kunna förklaras med att växternas 
totala näringsupptag blir bättre när marken kalkats. Men 
som sagt, det är ännu lite tidigt att säga att något klart om 
trenderna.

LÄS MER:
Årsrapporter från Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. 
Läs och ladda hem rapporterna under dokument på 
www.vattenorganisationer.se/nvvf/

 
Provtagning
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund följer vatten-
kvaliteten i vattendragsmynningarna och provtagning görs 
numera varje vecka. Den täta provtagningen gör att man 
med relativt hög precision kan följa förändringar av åarnas 
vattenkvalitet. 

Kontrollprogrammet i fjärdarna utförs av Institutionen 
för ekologi, miljö och botanik vid Stockholm universitet på 
uppdrag av Nyköping Vatten. Provtagning sker fyra gånger 
per år under sommaren, varav två tillfällen är samordnade 
med Svealands kustvattenvårdsförbunds karteringar. 
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Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vatten-
distrikt har uppmärksammat Östhammarsfjär-
den och Granfjärden och bedömt fjärdarnas 
miljöstatus som dålig. I åtgärdsprogrammen för 
att uppnå kraven enligt EU:s vattendirektiv, är 
detta ett av de prioriterade områden där Vat-
tenmyndigheten önskar att särskilda åtgärder 
vidtas för vattenvård. 

Östhammars avloppsreningsverk har sedan länge en bra 
fosforrening, men detta har inte räckt för att nå god vat-
tenkvalitet i Östhammarsfjärden. För att förbättra kväve-
reningen leds sedan i höstas avloppsvattnet via en nybyggd 
våtmark, som också planeras utökas ytterligare. Fältförsök 
och utredningar av effekter på fosforhalterna vid en alumi-
niumfällning i hela Östhammarsfjärden har gjorts. Resulta-
ten från fullskaleförsöket i Björnöfjärden kommer också att 
ge värdefull information. För att sedan genomföra en sådan 
åtgärd krävs både fi nansiering och ett omfattande lokalt 
förankringsarbete. Östhammars kommun har också testat 
reduktionsfi ske under några år och inventerar löpande en-
skilda avlopp längs fjärdarnas stränder.

Om reningsverket
Östhammars avloppsreningsverk togs i drift 1965 och tar 
emot avloppsvatten från Östhammars tätort och Norr-
skedika samhälle. I samband med planering för om- och 
tillbyggnad av reningsverket 1994 lät kommunen göra en 
förstudie kring ett våtmarksalternativ. År 2000 fi ck Östham-
mars reningsverk ett nytt tillstånd med skärpta utsläppsvill-
kor och genomförde en ombyggnad och allmän upprustning 
av verket. Från Östhammars avloppsreningsverk släpps det 
i dagsläget ut cirka 20 ton kväve och 0,1 ton fosfor per år. 

En förstudie om den kompletterande våtmarken fi nan-
sierades av kommunen och med lokala vattenvårdsmedel. 
Tanken var att minska utsläppen av gödande näringsämnen 
och syreförbrukande material till havsområdet, men också 
att förbättra reningsverkets reduktion av smittämnen. För-
studien blev klar 2010. Efter det följde dialog med Läns-
styrelsen och projektering. År 2015 kunde den tekniska 
delen av våtmarken invigas.

Östhammars Fjärdråd
Under 2008 bildades vattenrådet Östhammars Fjärdråd, 
där representanter för olika intressegrupper i samarbete 

Åtgärder i Östhammarsfjärden
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Den vackra Östhammarsfjärden
är kraftigt övergödd och hör till

de prioriterade områden där
Vattenmyndigheten önskar att

särskilda åtgärder ska vidtas för
att förbättra situationen.
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Den vackra Östhammarsfjärden 
är kraftigt övergödd och hör till 

de prioriterade områden där 
Vattenmyndigheten önskar att 

särskilda åtgärder ska vidtas för 
att förbättra situationen.

Y Syreprofiler från djuphålan U18 i Östhammarsfjärden i augusti. 
Man ser tydligt effekten av det temperatursprångskikt som ligger 
mellan 6 och 8 meters djup. Närmast botten uppstår regelmässigt 
syrebrist med svavelvätebildning. På grund av den långsamma 
vattenomsättningen stannar en betydande del av näringsämnena 
kvar i området i form av sedimenterande alger. Näring återcirkul-
eras också från sedimenten, särskilt när det under sommaren blir 
varmare och syrebrist uppstår, vilket frigör fosfor.

MÄTNINGAR I ÖSTHAMMARS FJÄRDAR

Y I Östhammarsområdet har den grunda Granfjärden mycket 
höga nivåer av näring och klorofyll. Nivåerna avtar successivt 
utåt mot Hunsaren, och vidare ut i Singöfjärden. På grund av den 
begränsade vattenomsättningen påverkas Östhammarsfjärden 
ganska mycket av utsläppen från avloppsreningsverket, som står 
för omkring hälften av kvävebelastningen från land.
Mätningar från juli och augusti 2001-2015. Medianvärdet visas 
med ett kryss. Hälften av alla uppmätta värden finns inom den 
färgade boxen. Det vertikala strecket visar inom vilket spann 
uppmätta värden fördelar sig, undantaget extremvärden.
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Den vackra och grunda Granfjärden är trösklad, och genom 
landhöjningen på väg att avsnöras från havet. Vattnet är 
naturligt näringsrikt, men påverkas också av tillförsel från 
omgivande markområden.
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med Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen tillsam-
mans kan diskutera miljösituationen och lämna förslag på 
åtgärder. 

En genomgång av utredningar och idéer för miljöför-
bättringar sammanställdes i rapporten ”Miljösituationen i 
Östhammarsfjärdarna samt analys av åtgärder för att för-
bättra miljöstatus”. Där beskrivs ett antal åtgärder som 
bedömts vara särskilt intressanta att genomföra eller prova 
i form av pilotprojekt. Anläggande av ett kompletterande 
reningssteg till reningsverket var en av de åtgärder som re-
kommenderades.

Ett angeläget miljöprojekt 
Under 2015 invigdes Karö Våtmark strax utanför Östham-
mar. Det är en teknisk våtmark som renar vattnet från av-
loppsreningsverket i Östhammar, en av fl era viktiga åtgär-
der för att minska näringshalterna i Östhammarsfjärden. 
Området har möjlighet att utvecklas för rekreation och pe-
dagogisk verksamhet. Liknande våtmarker fi nns i Nynäs-
hamn, Alhagens våtmark, i Trosa med både Rådmansback-
en och Vagnhärads våtmark, samt i Oxelösund, Brannäs.

Våtmarken ligger norr om Östhammar, på Karön, den 
halvö som gränsar mot Granfjärden. Den tekniska delen av 
våtmarken är tänkt att stå för huvuddelen av reningen. Den 
består av grunda dammar som växelvis fylls och töms. Detta 

ska stimulera oxidation av kväve till nitrat och efterföljande 
denitrifi kation av nitrat till kvävgas. Målet är att våtmarken 
ska öka kvävereningen med 50 procent och förhoppnings-
vis också kunna reducera smittämnen.

En till ytan större naturnära våtmark planeras också. Här 
kommer vattnet rinna mer naturligt genom dammar och 
växtbälten. Genom relativt lång uppehållstid för vattnet be-
döms detta komplettera den rening som sker i den tekniska 
delen. Den kommer också gynna djurlivet i området.

Utveckling av området för rekreation och pedagogisk 
verksamhet fi nns med i planerna, där även fi skevårdsåtgär-
der kan vara en framtida möjlighet. 

LÄS MER:
Rapporter från Östhammars kommun

www.havet.nu/svealandskusten/?d=3373

W Östhammarsområdet utgörs av tre mer eller mindre väl 
avgränsade delbassänger. Den innersta delen, Granfjärden, är 
mycket grund och näringsrik och avgränsas av smala sund. Den 
centrala delen, egentliga Östhammarsfjärden, har en djuphåla 
med ett maxdjup på cirka 10 meter. Den yttersta delen utgörs av 
fjärden Hunsaren. Näringen som exporteras från dessa fjärdar 
påverkar det relativt inneslutna kustområdet innanför Singö, som 
även belastas av Skeboån via Edeboviken.  Avrinningsområdet 
är ganska litet, och består huvudsakligen av skogs- och jord-
bruksmark. Avloppsreningsverket i Östhammar har sitt utsläpp i 
Östhammarsfjärden, men numera rinner vattnet via en nybyggd 
våtmark. Fjärdarna tillhör Svealands mest övergödda vikar, och 
har dålig ekologisk status. Här krävs flera olika åtgärder för att 
åstadkomma förbättringar.

Östhammar

Galtfjärden Singöfjärden

Östhammarsfjärden

Granfjärden

Hunsaren
U14

U22

U18

U11
U15

Singö

Karö våtmark

Flygfoto över Karö våtmark under byggnationen. Avlopps-
vattnet leds till våtmarken från reningsverket vid Krut-
udden via en sjöledning tvärs över Östhammarsfjärden.

 
Provtagning
Förbundet provtar tre stationer i de tre delområdena i 
Östhammarsfjärden i juli och augusti, inom ramen för 
förbundets grundprogram och Länsstyrelsens utökning. 
Delvis samma stationer provtas också inom ramen för Öst-
hammars avloppsreningsverks recipientkontrollprogram, 
fördelat på sex tillfällen över hela året.
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