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Bättre rening räcker inte

Hur ska kustvattnen klara utsläppen från en kraf-
tigt ökande befolkning samtidigt med förväntade 
klimatförändringar? I en ny rapport konstateras 
att inte ens med nollutsläpp från reningsverken i 
Stockholms län kommer vattenförvaltningens krav 
på god status nås i alla vatten. Ytterligare åtgär-
der måste till för att minska belastningen på våra 
skärgårdsområden.

P   Målet för kustvattnen i Stockholms län är god ekolo-
gisk status till år 2021. Idag har de allra fl esta måttlig el-
ler sämre status. Det behövs omfattande åtgärder för att 
nå målen, särskilt i områden som påverkas av tillförsel av 
näringsämnen från reningsverk och vattendrag. Detta för-
svåras ytterligare av klimatförändringen, liksom av den 
snabba befolkningsökningen i länet. I en ny rapport utreds 
avloppsreningsverkens påverkan.

Flera olika scenarier
Rapporten innehåller prognoser för befolkningsutveckling 
och klimatpåverkan till 2030, och beskriver nuvarande till-
stånd i recipienterna Stockholms skärgård, Himmerfjärden 
och Norrtäljeviken. Med en antagen befolkningsökning 

på 25% görs fl era scenarier med olika krav på rening, och 
analyser av hur vattenkvaliteten kommer att påverkas. Det 
högsta reningskravet tillåter som mest 8 mg BOD7, 0,2 mg 
fosfor och 6 mg kväve per liter utgående vatten. I ett scena-
rio antas nollutsläpp genom att fl ytta utsläppspunkterna till 
öppet hav med bibehållen hög rening. 

 I Stockholms innerskärgård beräknas koncentrationen av 
fosfor i ytskiktet öka i alla scenarier utom med nollutsläpp, 
och av kväve i alla utom med nollutsläpp eller bästa rening-
en. Statusen förblir otillfredsställande i hela innerskärgår-
den, förutom för kväve med den bästa reningen då den i 
området närmast Oxdjupet blir måttlig. Med nollutsläpp 
förbättras vattenkvaliteten väsentligt. För kväve nås god 
och för fosfor måttlig status i merparten av området.

För Himmerfjärdsrecipienten beräknas alla scenarier utom 
två medföra en försämring. Den bästa reningen ger en 
marginell förbättring av vattenkvaliteten, och nollutsläpp 
ger en påtaglig förbättring, men god status nås troligen 
inte. Medelbiomassan av växtplankton under året beräknas 
minska med två tredjedelar, och under sommaren motsvara 
god status i stora delar av området, men statusbedömning-
en kan ändå bli måttlig beroende på andra bedömnings-
grunder.

För Norrtäljeviken är dataunderlaget mycket sämre och 
bedömningen osäkrare. Inte ens nollutsläpp från renings-
verket bedöms ge en avgörande förbättring av vattenkvali-
teten, särskilt inte för fosfor. Tillförseln av kväve minskar 
dock betydligt, liksom påverkan på vattenområdena utan-
för viken, där statusen redan idag gränsar till god.

Ytterligare åtgärder krävs
Rapportens slutsats är att en väsentligt förbättrad vatten-
kvalitet endast kan erhållas om utsläppet från reningsver-
ken förläggs utanför kustområdet. Men inte ens då kan 
vattenförvaltningens krav på god status nås i alla vattenfö-
rekomster. Ytterligare åtgärder måste göras för att minska 
belastningen på recipienterna om inte miljökvalitetsnor-
men revideras. 
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Robust avloppsvattenrening i Stockholms län – en utblick mot år 2030 med fo-
kus på recipienten, VAS-rådet, Rådet för Vatten- och avloppssamverkan i 
Stockholms län. www.vasradet.se

✒ Ulf Larsson, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet
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Inte ens om reningsverkens utsläpp 
flyttas till öppet hav kommer det att bli 
god ekologisk status i alla vatten.


