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1

Inledning

1.1 Bakgrund och motiv för inrättande av
vattenskyddsområde
Dricksvattenförsörjningen för Örebro tätort och ett antal kringliggande samhällen
baseras på råvatten från Svartån. För vattentäkten saknas vattenskyddsområde.
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta
naturen väl.
I Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden 2010:5 anges att syftet med
vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt
perspektiv - ett flergenerationsperspektiv. Vattenförekomster och vattentäkter måste
därför skyddas mot såväl nutida som framtida risker. Risker kan vara tillfälliga utsläpp i
samband med olyckshändelser samt kontinuerliga diffusa och koncentrerade läckage.
Skyddet för viktiga råvattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet för att syftet med
skyddet ska kunna uppnås.
Med ökande anspråk mot vattnet som resurs, och med allt mer komplexa relationer
mellan intressen och anspråk, blir den offentliga maktens roll som fördelare av
rättigheter och skyldigheter allt viktigare.
Örebro kommun analyserar nu sin vattenförsörjning för att på bästa sätt anpassa den
efter framtida behov och krav. Som huvudvattentäkt för Örebro fyller Svartån en vital
funktion i kommunens dricksvatten-försörjning. För att på ett ändamålsenligt sätt kunna
skydda vattentäkten och tillförsäkra att vattenförsörjningen inom kommunen tryggas i ett
flergenerationsperspektiv inrättas därför ett vattenskyddsområde för Svartån som en av
åtgärderna.

1.2 Arbetsmoment
För genomförande av arbetet har följande moment utförts:
• Teknisk beskrivning av vattentäkten
• Ytvattenutredning
• Identifiering och kartläggning av potentiella föroreningskällor
• Översiktlig riskanalys av väsentliga riskkällor för vattentäkten
Som bilagor till det tekniska underlaget ligger förslag till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter.
De begrepp som används i denna rapport härrör från Naturvårds-verket allmänna råd
NFS 2003:16 om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken) och
Naturvårdsverkets handbok 2010:5 med allmänna råd om vattenskyddsområden.
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1.3 Syfte och användning av denna tekniska beskrivning
Denna tekniska beskrivning är en sammanställning och analys av relevant information
som ett underlag för beslut till vattenskyddsområde och föreskrifter. Syftet med den
tekniska beskrivningen är inte och kan inte vara att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt
underlag för att bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt
vattenskyddsföreskrifterna.
Skälen är bland annat att varje ansökan, verksamhet och plats utgör en unik kombination
av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan förutses här, samt att
detaljeringsgraden är anpassad för att avgränsa vattenskyddsområdet till, och inte inom,
fastighetsskala. Detta för att säkerställa en rättssäker ärendehantering.
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2

Vattentäkten Svartån

2.1 Lokalisering
Örebro kommuns råvattenintag i Svartån är beläget strax uppströms dammarna vid
Karlslund, ca 5 km väster om de centrala delarna av Örebro. Vattnet behandlas först i
Skråmsta vattenverk och infiltreras därefter i bassänger i Eker, Bista och Jägarbacken.

Figur 2.1. Översikt. Råvattenintaget i Svartån samt vattenskyddsområden för grundvattentäkterna vid Bista, Jägarbacken och Eker. Den
röda linjen visar området för inre vattenskyddsområde för Bista. Den blå linjen markerar sekundär zoon för vattenskyddsområdet. Den gröna
linjen markerar områdets tertiära zoon.
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2.2 Vattenanläggningar och behandling
Råvattenintaget vid Karlslund består av en intagningsledning, diameter 1200 mm, samt
ett grovgaller. Råvattenintaget är beläget högre än Skråmsta vattenverk, varför vattnet
rinner med självfall till vattenverket. Vid mycket låga vattennivåer i Svartån erfordras
emellertid pumpning, varför en pump finns som säkerhet.
I Skråmsta vattenverk förbehandlas vattnet. Förbehandlingen omfattar kemisk fällning
och filtrering där merparten av suspenderat och kolloidalt material liksom högmolekylära
organiska föreningar avlägsnas. Den kemiska fällningen sker genom tillsättning av
kemikalier vilka flockar ut föroreningar i vattnet. Detta sker i flockningsbassänger.
Flockarna sjunker till botten i sedimenteringsbassänger där slammet ansamlas och
pumpas till en utjämningsbassäng för vidare transport till avloppsverket. Vattnet leds
därefter genom ett sandfilter där de finare flockarna fastnar.
Efter förbehandling i vattenverket infiltreras vattnet i infiltrationsbassänger i Karlslund –
Kilåsen, för att sedan uppfordras ur grund-vattenbrunnar som s.k. konstgjort
grundvatten. Infiltrationsbassänger och uttagsbrunnar finns i tre olika områden; Bista,
Jägarbacken och Eker.
I infiltrationsbassängerna sker en kombinerad biologisk och kemisk behandling av
vattnet där merparten av lågmolekylära organiska ämnen liksom mikroorganismer och
kolloidalt material avlägsnas. Under markpassagen utjämnas temperaturen, den sänks
sommartid och höjs vintertid. Efter infiltrationen desinficeras och alkaliniseras vattnet
innan det distribueras till abonnenterna.
I Figur 2.2 redovisas de olika stegen i beredningsprocessen.

2.3 Försörjnings-/verksamhetsområde
Vattentäkten försörjer, förutom Örebro tätort, Garphyttan, Vintrosa, Stora Mellösa,
Lanna, Hidingebro, Ölmbrotorp och Odensbacken. Totalt försörjs ca 121 000 personer
med dricksvatten från Svartån.
Idag försörjs samhällena Fjugesta och Gropen i Lekebergs kommun med dricksvatten
från Fjugesta vattenverk, där Svartån utgör råvattentäkt. Råvattenintaget är beläget i
Gropen. Lekebergs kommun har tagit beslut om att i framtiden försörja Fjugesta,
Gropen och ett antal andra samhällen i kommunen med dricksvatten från Skråmsta
vattenverk.

2.4 Vattenuttag och -förbrukning
Från Svartån uttas i medel 12-14 milj. m3 vatten per år (motsvarade ca 33 000-38 000
m3/dygn, eller ca 380-440 l/s) för Örebros vattenförsörjning. År 2013 uppgick uttaget till
12,7 milj. m3.
I vattentäkterna Bista, Jägarbacken och Eker produceras totalt i medel 11-13 milj. m3
vatten per år (motsvarande 30 000 – 36 000 m3/dygn eller 350-410 l/s).
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KONSTGJORDGRUNDVATTENBILDNING
Slam till avloppsverk

OXIDERINGAVJÄRN OCH SLUTBEHANDLING

Mellanres
ervoar

Figur 2.2. Beredningsprocessen

2.5 Framtida uttagsbehov
Skråmsta vattenverk är dimensionerat för produktion av 58 000 m3 dricksvatten per
dygn, vilket kan betraktas som ett bedömt framtida uttagsbehov.

2.6 Tillstånd
Enligt dom, AD 142/1959, från Österbygdens vattendomstol, meddelad den 7 maj 1960,
har Örebro kommun bl.a. tillstånd till att:
- Infiltrera högst 30 000 m3/dygn vid Skråmsta och Karlslund (inkl. Jägarbacken) samt
högst 25 000 m3 per dygn vid Eker.
- Uppfordra naturligt och infiltrerat grundvatten vid Skråmsta intill normalt högst
25 000 m3/dygn och i fall av hastigt uppkommande bristsituation 34 000 m3/dygn samt
vid Eker intill högst 25 000 m3/dygn.
Enligt dom AD 42/71 daterad 10 maj 1973 från vattendomstolen i Stockholm erhöll
Örebro kommun tillstånd att bortleda maximalt 104 000 m3 vatten per dygn från
Svartån, dock under iakttagande av att vattenföringen nedströms intagen ej får understiga
0,5 m3/s.

2.7 Ägandeförhållande
Råvattenintaget är beläget på fastigheten Ånsta 20:212 som ägs av Örebro kommun.

2.8 Reservvattentäkt
I dagsläget saknas reservvattentäkt för Örebro. Om Svartån skulle bli obrukbar bedöms
vattnet i grundvattenmagasinen vid Bista, Jägar-backen och Eker kunna försörja Örebro
stad med vatten under högst två till fyra veckor beroende på driftförhållanden.
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Möjlighet finns att stänga råvattenintaget i Svartån. Om Svartån skulle bli obrukbar
under kortare tid, t.ex. p.g.a. en olycka där en förorening kommer ut i vattnet, kan
vattenverket och infiltrationsbassängerna således skyddas om man hinner stänga
råvattenintaget. När föroreningen har passerat förbi råvattenintaget och vattenkvaliteten i
ån är acceptabel kan vattenverket och infiltrationsbassängerna tas i drift igen. Under den
period när råvattenintaget är stängt kommer grundvattennivåerna i
grundvattenmagasinen att sjunka eftersom vatten inte infiltreras i
infiltrationsbassängerna. Det är idag osäkert vilken effekt en kraftig avsänkning av
grundvattennivåerna i grundvattenmagasinen vid Bista, Jägarbacken och Eker skulle få
på vattenkvaliteten och hur snabbt systemet skulle återhämta sig.
En förstudie gällande en framtida dricksvattenförsörjning från Vättern för Örebro och
andra kommuner i Örebro län genomfördes under 2012. Till förstudien har det gjorts ett
antal kompletterande utredningar främst avseende möjligheten att utföra en bergtunnel
från Vättern till förkastningskanten vid Hallsberg. De undersökningarna färdigställs
under 2014 och ett beslut om hur projektet ska drivas vidare ska tas av den politiska
styrgruppen under början av 2015.
Tidigare har undersökningar genomförts med syfte att utreda om ett område vid
Mogetorp kan användas som ny grundvattentäkt (med infiltration) med Järleån som
råvattentäkt.

2.9 Vattentäktens värde
Det är svårt att uppskatta exakt hur mycket Svartån är värd. En indikation på hur mycket
Svartån som råvattentäkt är värd kan erhållas om man ser till hur mycket det skulle kosta
att ersätta det aktuella råvattnet med ett likvärdigt alternativ. Alternativa råvatten-täkter
skulle kunna vara t.ex. Järleån, sjöarna Unden, Skagern eller Vättern. Överslagsmässiga
beräkningar indikerar att enbart investeringskostnaden för dessa alternativ uppgår till
mellan 200 och 700 Mkr. Till detta kommer ökade driftkostnader mm.
I Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområden (2010:5) ges
exempel på värdeklasser för vattenförekomster och vattentäkter. Svartån skulle enligt
denna klassning hänföras till den högsta skyddsklassen Extremt högt skyddsvärde, eftersom
det är en viktig allmän vattentäkt där det saknas reservvattentäkt.
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3

Områdesbeskrivning

3.1 Avrinnings- och tillrinningsområde
Svartån ingår i Eskilstunaåns vattensystem som i sin tur är en del av Norrströms
vattensystem. Avrinningsområdet till råvattenintaget i Svartån vid Karlslund, tillika
tillrinningsområdet, omfattar ca 1300 km2 se Figur 3.1.

Figur 3.1. Tillrinningsområde (område inom röd linje) till råvattenintaget i vid Karlslund (markerat med gul prick).

Svartån mynnar ur sjön Ölen, i Degerfors kommun, ca 4 mil väster om Örebro stad, och
rinner därefter till sjön Stor-Björken. Efter Stor-Björken rinner Svartån samman med
Laxån, som kommer från Östra och Västra Laxsjöarna, och rinner in i sjön Toften
belägen i Laxå kommun. Från Toften rinner Svartån till sjön Teen belägen både i Laxå
och i Lekbergs kommun. Svartån rinner in i Örebro kommun strax öster om Hidingebro.
Strax söder om Hidinge rinner Garphytteån till norrifrån. I Lindbacka rinner vatten från
sjön Tysslingen till Svartån efter att först ha runnit parallellt med Svartån i en ca 3 km
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lång kanal, Tysslinge kanal. Till Tysslinge kanal leds även vatten från ett
delavrinningsområde söder om Svartån. Vid Lindbacka rinner även en mindre å/bäck till
norrifrån. Utöver dessa tillflöden tillförs Svartån vatten från ett antal mindre vattendrag
och dikessystem. Inom avrinningsområdet finns bl.a. ett antal markavvattningsföretag
som i olika punkter avleder vatten till Svartån.

3.2 Markanvändning
I Tabell 3.1 redovisas markanvändningen inom tillrinningsområdet.
Tabell 3.1. Markanvändning inom tillrinningsområdet till råvattenintaget vid Karlslund (uppgifter från digitala fastighetskartan).
Tillrinningsområdet till
Karlslund
Skog
Odlad åker
Sankmark
Vatten
Öppen mark
Bebyggd mark
Summa

(km2)
832
168
138
91
60
2
1290

64%
13%
11%
7%
5%
0%
100 %

De största tätorterna inom området är Fjugesta med ca 2 000 invånare och Garphyttan
med ca 1 500 invånare.

3.3 Geologi
De övre, lösa jordlagren, inom tillrinningsområdet domineras i de högre belägna delarna
av morän samt berg i dagen. I de lägre belägna delarna, som till stor del utgör öppen
mark, dominerar leror. Mellan dessa områden förekommer områden med silt, sand och
grus.

3.4 Nederbörd
Medelnederbörd i SMHI:s mätstationer i tillrinningsområdet och dess närområde
redovisas i Tabell 3.2.
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Tabell 3.2. Nederbörd och temperatur i tillrinningsområdets närområde
1961-1990 (källor: SMHI, 2001 och SMHI, 2003))
Stationsnummer

Namn

Nederbörd
(mm)

Temperatur
(°C)

9419

Kilsbergen Suttarboda

818

4,8

9513

Örebro A

645

5,6

9516

Örebro

674

5,8

9405

Åtorp

747

5,4

9420

Karlskoga

737

9504

Hallsberg

670

Utifrån ovan uppskattas nederbörden i tillrinningsområdet till ca 700 mm/år.
Avdunstningen uppskattas till 350-400 mm/år. Den effektiva nederbörden (d.v.s. samlad
yt- och grundvattenavrinning) skulle därmed uppgå till 300-350 mm/år.

3.5 Vattenföring
Vattenföringen i Svartån mäts vid Karlslund av SMHI. Årsmedelvattenföringen i
Svartån, vid Karlslund var mellan åren 1974 och 2016 13,4 m3/s (SMHI, 2017). I Tabell
3.3 redovisas uppgifter om vattenföring vid Karlslund för perioden 2011-2016.
Tabell 3.3. Vattenföring i Svartån, vid Karlslund. Underlagsdata har erhållits från SMHI.
Lägsta lågvattenföring
Högsta högvattenföring
Medelvattenföring MQ LLQ
HHQ
(m3/s)
(m3/s)
(m3/s)
2011
2012
2013
2014
2015
2016

10,75
16,4
9,2
14,3
14,0
8,5

1,51
1,74
1,74
0,98
2,06
1,07

59,8
53,2
88,9
53,2
50,5
67,1

3.6 Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning
Sårbarheten betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening,
eller med andra ord, brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under
transporten i mark och vatten. Sårbarheten för en ytvattentäkt avgörs huvudsakligen av
markförhållanden och rinntider.
Vad gäller markförhållanden bedöms sårbarheten vara som störst i områden med
hårdgjorda markytor och dagvattenavledning, t.ex. tätorter och industriområden. I dessa
områden kan eventuella föroreningar i ytavrinnande vatten snabbt nå Svartån, utan att
passera genom marklagren. Andra områden där sårbarheten bedöms som stor är
områden med täckdiken, eftersom dessa i stort sett fungerar på samma sätt som
dagvattenledningar, när väl vattnet nått rörsystemet. Infiltrationen genom marken
ovanför dräneringsrören på cirka 1 meters djup medför dock både rening och
fördröjning av vattenflöde, så att olika ämnen bryts ned innan de når rörsystemet. I
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synnerhet mulljord har hög förmåga att bryta ned eventuella pesticidrester som når
markytan.
Örebro kommun har valt att använda SMHIs beräkningar av rinntider vid
medelvattenföringen (MQ) som underlag för avgränsningen av skyddszonerna.
Beräkningen indikerar att rinntiderna är relativt korta i vattendragen. I Figur 3.2 redovisas
punkter där rinntiderna till råvattenintaget har beräknats till 12 respektive 24 timmar vid
medelvattenföring.

Figur 3.2. Rinntider till råvattenintaget i Karlslund vid medelvattenföring MQ, beräkning av SMHI.

3.7 Planförhållanden
3.7.1 Översiktsplaner och detaljplaner

För Örebro finns en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige under 2010. I
planen anges att Svartån är en viktig resurs för Örebro med avseende på
dricksvattenförsörjning, bad, fisk och annan rekreation. Dessa värden ska värnas och
stärkas.
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I Lekebergs översiktsplan, antagen 8 oktober 1998, beskrivs Svartån som en resurs för
dricksvattenframställning och området närmast ån kan komma att beläggas med
restriktioner och anmälningsplikt för vissa verksamheter. Vidare anges att föroreningarna
av ån kommer från jord- och skogsbruk samt från enskilda avlopp. Föroreningskällorna
skall åtgärdas.
För fastigheten där råvattenintaget är beläget (Ånsta 20:212) gäller detaljplan för del av
Ånsta 20:8 mfl, antagen av byggnadsnämnden den 24 juni 2008 samt
områdesbestämmelser för Karlslund, antagen den 12 december 2001.
Vidare finns naturreservatet Tysslingen med tillhörande föreskrifter inom det föreslagna
skyddsområdet.
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Vattenkvalitet

4.1 Vattenkvalitetsparametrar av betydelse
Det finns ett stort antal kvalitetsparametrar att beakta vid bedömningen av ett
vattendrags status. Dessutom finns ytterligare ett antal parametrar vid bedömning av
vattnets lämplighet som råvatten för dricksvattenförsörjning.
Nedan redovisas de parametrar eller grupper av parametrar som anses ha betydelse för
vattenkvaliteten samt för möjligheten att ur råvattnet bereda ett dricksvatten av god
kvalitet och som uppfyller gällande krav.
4.1.1 Vattenkvalitet – status

I Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag ingår två aspekter, dels
en bedömning av ett vattendrags tillstånd som sådant med avseende på ekosystemets
kvalitet, dels en bedömning av hur mycket tillståndet avviker från ett naturligt tillstånd.
Vattenområdenas status bedöms utifrån kemisk-fysikaliska faktorer som:
- Temperatur
- Näringsämnen/eutrofiering
- Syretillstånd, syreförhållanden
- Ljusförhållanden
- Surhet/försurning
- Metaller
En bedömning görs även av biologiska förhållanden i form av sammansättning av t.ex:
- Alger
- Vattenväxter
- Bottenfauna
De flesta av de parametrar som beskriver vattendragets ekologiska status är även
relevanta i bedömningen av ett råvattens möjligheter till beredning av dricksvatten.
4.1.2 Föroreningar

Ett stort antal mänskliga verksamheter ger upphov till utsläpp av ämnen som påverkar
möjligheterna att nyttja ett vattendrag som råvattentäkt. Exempel på sådana ämnen är
organiska miljögifter, tungmetaller, bekämpningsmedel samt bakteriella föroreningar. I
kapitel 5 redovisas verksamheter och förorenade områden inom tillrinningsområdet vilka
bedöms kunna utgöra en risk för vattentäkten. Nedan beskrivs kort några av de ämnen
som kan förväntas spridas från riskkällor inom området.
Tungmetaller som kadmium, krom, koppar, nickel, kvicksilver, bly, zink samt i
miljösammanhang även arsenik, järn och vanadin är mycket starka miljögifter som ofta är
bioackumulerbara, cancerogena och som påverkar nervsystem och/eller andningsorgan.
Samtidigt är några av ämnena essentiella för kroppen i mycket små mängder, exempelvis
krom och zink.
Petroleumprodukter är giftiga och cancerogena. I synnerhet lätta, vattenlösliga
oljekolväten är giftiga redan vid låga koncentrationer. Utsläpp av petroleumprodukter
kan vålla skador inom ett begränsat område, men bestå mycket långt in i framtiden. Det
räcker med en liter diesel för att göra en miljon liter dricksvatten obrukbart, eftersom
påverkan på smak och lukt är så kraftig.
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Förekomst av kemiska växtskyddsmedel i vattenmiljön är alltid en följd av mänsklig
verksamhet, vilket betyder att deras naturliga bakgrundshalter är noll. Medlen är
framtagna för att påverka levande organismer i syfte att skydda grödor inom
livsmedelsproduktionen och annan växtodling. Det innebär att växtskyddsmedel som
påträffas i sjöar och vattendrag också kan ha effekter på den flora och fauna som lever
där. Medlen har dock mycket olika verkningsmekanismer och är i olika hög grad giftiga
för vattenlevande organismer. Resultat från Naturvårdsverkets miljöövervakning visar att
verksamma ämnen från växtskyddsmedel ofta förekommer i mätbara halter i svenskt
ytvatten. Till ytvatten räknas sjöar, älvar, åar, bäckar, regleringsmagasin och kustvatten.
Att en substans kan påvisas i vattnet med känsliga analysmetoder innebär däremot inte
nödvändigtvis att den ger upphov till skador på vattenlevande organismer. För att kunna
bedöma vilken risk exponeringen utgör måste man ställa de uppmätta halterna i relation
till den toxikologiska effekt som substansen har på olika vattenlevande organismer. Då är
riktvärdena till hjälp. Överskridanden av ett eller flera riktvärden innebär en risk för
negativa effekter på vattenlevande organismer.
Gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedel i dricksvatten är 0,10 µg/l och för totalhalt
0,50 µg/l. För vissa ämnen tillämpas gränsvärdet 0,030 µg/l (aldrin, dieldrin, heptaklor
och heptaklorepoxid ). Gränsvärdena återfinns i Livsmedelverkets föreskrifter (SLVFS
2001:30) om dricksvatten. Gränsvärdena för bekämpningsmedel i dricksvatten bygger
inte på hälsorisk utan baseras på uppfattningen att rester av bekämpningsmedel inte är
acceptabla i dricksvatten. Halten fastställdes inom EU redan 1980 och baserades på vilka
halter som laboratorierna då klarade att analysera. Därefter har emellertid analystekniken
utvecklats mycket och detektionsgränserna för de flesta substanser har sänkts avsevärt.
Livsmedelsverket gör dock bedömningen att de angivna gränsvärdena säkerställer en god
säkerhetsmarginal för människans hälsa.
Mikrobiella föroreningar. Vattenburna sjukdomar förekommer i Sverige liksom i andra
länder och orsakas av en bredare grupp mikroorganismer. Även virus och protozoer
uppmärksammas allt mer. Dessa mikroorganismer har inget samband med koliforma
bakterier, som annars är en vanlig indikator på bakteriell förorening.
Näringsämnen sprids naturligt via urlakning från marken. Genom mänsklig aktivitet
såsom spridning av gödsel, konstgjorda näringsämnen och utsläpp av avloppsvatten ökar
mängden näringsämnen som tillförs vattendragen. Höga kvävehalter i dricksvattnet
medför risk för negativa hälsoeffekter. Fosfor, nitrat och ammoniak gynnar tillväxt av
cyanobakterier vilket kan orsaka toxiska algblomningar. En algblomning är inte alltid
synlig vid vattenytan och kan därför orsaka stora problem för
dricksvattenframställningen om blomningen samtidigt är toxisk.
Cryptosporidium tillhör gruppen protozoer (encelliga djur) och förekommer över hela
världen som parasit i tarmkanalen på ett stort antal däggdjur, bl.a. människor och
tamdjur. Organismen bildar runda mycket motståndskraftiga 4-7 µm stora oocystor, vilka
fungerar som spridningsorgan. Dessa transporteras lätt och överlever i ca åtta månader.
Oocystor kan finnas i sjöar och vattendrag, i simbassänger och i låg grad, eller vid
missöden, även i dricksvatten.
Parasiten förorsakar mag-tarmbesvär och ger svår diarré under 2-15 dygn. Företrädesvis
angrips unga individer, som 1-3 veckor gamla kalvar och yngre barn. Oocystor lämnar
värddjuret med avföringen, nästan uteslutande under sjukdomstiden då mängden
oocystor som sprids kan vara mycket stor (flera miljarder per dag). Endast ett fåtal
oocystor behövs för att parasiten ska etablera sig i värddjuret.
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4.1.3 Parametrar som kan utgöra problem för vattenförsörjningen

Generellt sett finns det parametrar som kan skapa problem i vattenverk och distribution
eller som kan påverka vattenkvaliteten hos konsumenten negativt. En sammanfattning av
parametrarna redovisas nedan:
Temperaturen hos ett dricksvatten bör inte vara för hög. En hög temperatur främjar
mikrobiell tillväxt och förstärker lukt och smak.
Ett högt näringsinnehåll gynnar biologisk aktivitet och förhöjda halter av nitrat och nitrit
kan medföra försämrad syreupptagningsförmåga främst hos små barn.
Ett för lågt pH kan medföra problem med ledningskorrosion och kräver kraftig
alkalisering.
I fråga om metaller är förhöjda järn- och manganhalter det vanligaste problemet. Detta
kan medföra avlagringar och igensättningar i ledningar samt tekniska och estetiska
problem hos konsumenten. Därutöver finns en rad metaller som i förhöjda halter kan ge
hälsoeffekter. De flesta metallers vattenlöslighet är starkt beroende av vattnets pH-värde.
En nyckelparameter vid dricksvattenberedning är halten naturligt organiskt material
(NOM). Halten NOM påverkar mer eller mindre direkt en rad viktiga
dricksvattenparametrar som färg, lukt, smak, risk för mikrobiell tillväxt och risk för
bildning av klororganiska föreningar i samband med klorering. Vid kraftig algblomning
föreligger risk för att algtoxiner bildas. Förekomst av algtoxiner i dricksvattnet kan
medföra allergi- och astmareaktioner samt kräkningar och diarréer.
Bekämpningsmedel, som kan vara toxiska eller cancerogena för människan, är inte
behandlingsbara med nuvarande vattenberedning i Skråmsta vattenverk. Det innebär att
ämnena kan ta sig vidare med dricksvattnet till konsumenten om de förekommer i
råvattnet.

4.2 Råvattenkvalitet – mål
I detta kapitel sammanfattas de regler och miljömål, som är styrande för miljösituationen
i Svartån; från EG:s ramdirektiv för vatten till kommunens egna lokala mål för
vattenmiljö samt råvattenkvalitet.
4.2.1 Livsmedelsverkets föreskrifter

I Livsmedelsverkets kungörelse (SLV FS 1989:30) om dricksvatten, ”dricksvattenkungörelsen”, som gällde t.o.m. år 2003, finns rikt- och gränsvärden för råvatten.
Ett EG-direktiv om dricksvatten trädde i kraft den 25 december 1998. Med anledning av
detta gav Livsmedelsverket ut nya dricksvatten-föreskrifter, SLVFS 2001:30, som började
gälla den 25 december 2003. Direktivet och föreskrifterna innehåller inte några
kvalitetskrav på råvatten. Branchorganisationen Svenskt Vatten tog, under 2008, av den
anledningen fram branschriktlinjer för krav av råvattenkvalitet, gällande ytvatten såväl
som grundvatten, i samband med produktion och beredning av dricksvatten.
4.2.2 EU:s ramdirektiv för vatten

År 2000 infördes EU:s Ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär att arbetet med
vattenfrågor ska ske på ett likartat sätt inom hela EU och ska rikta in sig på att minska
föroreningar, främja en hållbar vattenanvändning och förbättra välståndet för de
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vattenberoende ekosystemen. Ramdirektivet för vatten har sin grund i en insikt om att vi
gemensamt måste vårda våra vattenresurser för en framtida hållbar vattenanvändning.
Vattenförvaltningen bedrivs i sexåriga cykler som innefattar ett antal återkommande
moment. Den andra cykeln avslutades i december 2015. Den innevarande cykeln sträcker
sig fram till slutet av år 2021. Målet är att alla Sveriges vatten skulle ha uppnått minst god
status år 2015. Kvaliteten i vattenförekomsterna får inte heller försämras, jämfört med
den senaste statusklassningen. I de fall detta inte är möjligt att uppnå¨kan beslut om
undantag medges, dock som längst till och med 2027. Ramdirektivet omfattar såväl
ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) som grundvatten.
Svartån tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt där vattenmyndigheten har sitt säte i
Västerås, Västmanlands län. Vattenmyndigheten som omfattar Svartån ska ansvara för
att miljömål, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för vattendistriktet och se till att
analyser och övervakning av vattendragen kommer till stånd. Vattenmyndigheten har
beslutat om miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna inom vattendistriktet.
Svartån har klassificerats och på de sträckor som Svartån inte klarar kraven gällande god
status ska den åtgärdas och restaureras. Om det behövs kan vattenmyndigheten besluta
om att göra delförvaltningsplan och delåtgärdsplan med lämpligt innehåll för Svartåns
avrinningsområde. En (del-)åtgärdsplan ska bl.a. innehålla åtgärder för; inrättande av
vattenskyddsområde, att upptäcka och beivra brott, att hindra och reglera diffus
förorening, och att förebygga och begränsa indirekt förorening av grundvatten (för
vidare diffus förorening av ytvatten).
Vad gäller Svartån, från Gropen till Karlslund, kan den nuvarande förslaget till klassificering gällande kemisk och ekologisk status samt miljökvalitetsnormer ses i Tabell 4.1.
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Tabell 4.1. Svartåns status – Gropen till Hjälmaren. (Källa: VISS, 2016).
Nuvarande
Nuvarande
Miljöproblem
kemisk status
ekologisk
status
Svartån mellan,
Uppnår ej god
OtillfredsFysisk påverkan.
Lillåns utlopp
kemisk status
ställande
För höga halter av
(Lekeberg) och
ekologisk status kvicksilver.
Garphytteåns
Övergödning
utlopp
Svartån mellan,
Uppnår ej god
Måttlig
Övergödning.
Garphytteåns
kemisk status
ekologisk status Fysisk påverkan.
utlopp till
Linbacka
Svartån mellan,
Lindbacka till
Hjälmaren

Uppnår ej god
kemisk status

Otillfredsställande
ekologisk status

Övergödning.
Fysisk påverkan.

Förslag till
miljökvalitetsnorm
Tidsfrist till 2027
god ekologisk
status.
God kemisk status
2015.
Tidsfrist till 2021
god ekologisk
status.
God kemisk status
2015.
Tidsfrist till 2021
god ekologisk
status.
God kemisk status
2015.

4.3 Önskad råvattenkvalitet
Vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt miljöbalkens 7 kap §§ 21-22 syftar
enbart till skydd mot sådan verksamhet som kan skada vattenförekomsten och därmed
äventyra dess möjlighet att användas som dricksvattentäkt. Vattenskyddsområdet och
skyddsföreskrifterna för Svartån kommer därför att bidra till, men inte fullständigt
åtgärda, EU:s och svensk lagstiftnings målsättning om skydd av vattnet ur alla aspekter,
inte enbart som dricksvatten.
Ett krav, som vid sidan av andra krav för att uppnå god ekologisk vattenstatus, som skall
ställas på Svartån som råvattentäkt för dricksvatten, är att vattenkvaliteten skall vara
sådan att det är möjligt att bereda ett dricksvatten av god kvalitet och som bedöms vara
lägst hälsomässigt tjänligt enligt SLV FS 2001:30. Dessutom bör det eftersträvas att
vattnet ska kunna beredas i befintlig vattenproduktionsanläggning.
Vid överskridande av angivna gränsvärden är beredning av råvattnet till ett dricksvatten
av god kvalitet inte möjlig eller så blir beredningen drifttekniskt svår och kostsam. Det
kan alltså vara möjligt att bereda råvattnet till dricksvatten trots att ett angivet gränsvärde
överskrids, även om beredningen försvåras avsevärt.

4.4 Vattenkvaliteten i Svartån
I Tabell 4.2 nedan jämförs uppmätta halter i Svartån vid Karlslund med gränsvärden för
dricksvatten enligt SLV FS 2001:30.
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Tabell 4.2. Vattenkvalitet i Svartån vid Karlslund. Halterna jämförs med gränsvärden för dricksvatten enligt
SLV FS 2001:30
SLVFS
SLVFS
Vattenkvalitet i Svartån
2001:30
2001:30
Tjänl m anm
Otjänligt
Min
Medel
Temperatur
(°C)
20
-0,6
8,6
Turbiditet
(FNU)
0,5 (utg), 1,5 (anv)
1,9
10,7
pH
<7,5, >9,0
10,5 (anv)
6,2
6,8
CODMn
(mg/l)
4,0 (anv)
1,2
17,8
Färgtal
15 (utg), 30 (anv)
70
142,7
Alkalinitet
(mg/l HCO3)
12
22,9
Total hårdhet
(dH)
1,2
1,9
konduktivitet
(mS/m)
250 (anv)
6,64
9,6
Ca
Mg
Na
K
Fe
Mn
Al

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

Ammonium
Nitrat
Nitrit
Fosfat

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

Fluorid
Klorid
Sulfat

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

As
Cd
Cr
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

Bekämpn.medel (ug/l)

100 (anv)
30 (anv)
100 (anv)

6,4
0,97
3,3
0,9
0,14
0,04
0,11

10,5
1,9
4,8
1,3
1,2
0,1
0,4

22,1
3,2
9,2
3,2
4,4
0,6
2,5

0,005
0,06
0,005
0,005

0,0
1,9
0,0
0,0

0,45
8,7
0,06
0,3

1,5 (anv)

0,005
3,5
5

0,1
6,7
10,0

0,2
15
25

0,01 (anv)
0,005 (anv)
0,05 (anv)
2 (anv)
0,001 (anv)
0,02 (anv)
0,01 (anv)

0,0002

0,1 (utg), 0,2 (anv)
0,05 (utg)
0,100 (utg)
0,50 (anv)
20 (anv)
0,10 (utg)

50 (anv)
0,5 (anv)

100 (anv)
100 (anv)

0,2 (anv)

Max
23,6
330
7,5
35
400
44
4
18,1

0,1 (anv)

0,0009
0,0005
0,003

0,001
<0,0004
0,0014
0,002
<0,00002
0,0026
0,0012
0,01

<0,01

0,05

0,0003
0,001

E-coli
(st/100 ml)
påvisad (utg/anv)
<1
Koliforma
(st/100 ml)
påvisad (utg/anv)
10 (utg/anv)
16
* Analysresultat från 2002-2013 förutom för arsenik och tungmetaller 2000 samt bekämpningsmedel 20102013, e-coli och koliforma 2003-2005.

Markanvändningen i Svartåns avrinningsområde ger avtryck på åns vattenkvalitet. Tidvis
är Svartåns vattenkvalitet, främst avseende turbiditet (grumlighet), organiskt material och
andra syreförbrukande ämnen, så dålig att beredningen av råvattnet i vattenverket
kraftigt försvåras. Turbiditet orsakas främst av erosion från jord- och skogsbruksmark,
men även av övrig markanvändning och t.ex. avlopp. Syreförbrukande ämnen och
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organiskt material kommer från jord- och skogsbruksmark, men även från t.ex.
avloppsreningsverk.
Svartån är dessutom eutrofierad (övergödd) vilket beror på läckage av näringsämnen från
intilliggande mark, atmosfäriskt nedfall samt utsläpp från enskilda avlopp och
avloppsreningsverk. Att Svartån är övergödd orsakar dock i dagsläget inte några stora
problem i beredningen av dricksvatten.
Förekomst av växtskyddsmedel i råvattnet har provtagits regelbundet sommartid sedan
år 2000, med utökad provtagning år 2003. Dessa mätningar har, med undantag av två
mätvärden 2003, visat fynd långt under Livsmedelsverkets gränsvärden, gränsvärden som
enligt myndigheten innebär en god säkerhetsmarginal för människors hälsa. Fynden i de
två överskridande samlingsproven från 2003 utgörs av Glyfosat i en dos och tidpunkt
som enligt Centrum för kemisk bekämpning (CKB) vid Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) indikerar punktutsläpp, t.ex. från hårdgjord eller grusad yta. Länsstyrelsen
identifierade även år 2007 via punktvis provtagning i några mindre vattendrag som
senare ansluter till Svartån företrädesvis låga resthalter av växtskyddsmedel. En del av
dessa fynd utgjordes av utgångna preparat och en del av sådana preparat som var vanligt
förekommande. Bekämpningsmedel har dock inte påvisats i själva dricksvattnet.
Om halterna bekämpningsmedel i Svartån skulle öka finns det risk för att dricksvattnet
blir otjänligt eftersom bekämpningsmedel inte är behandlingsbara med nuvarande
vattenberedning.
Tungmetaller förekommer endast i relativt låga halter i Svartån och utgör i dagsläget inte
något problem för vattenförsörjningen. Ej heller petroleumprodukter (t.ex. olja, bensin
och diesel) förekommer i högre halter i ån.
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5

Risker för vattentäkten
På uppdrag av Tekniska förvaltningen i Örebro kommun genomförde Sweco under 2006
en riskinventering avseende risker för Svartån i egenskap av råvattentäkt för Örebros
dricksvattenförsörjning (SWECO VIAK, 2006). Inventeringen gjordes för den del av
avrinningsområdet som ligger mellan Gropen och Karlslund (”Etapp 2”). Under 2014
genomfördes intervjuer med miljökontoret Örebro och Sydnärkes miljöförvaltning för
att komplettera och uppdatera den utförda riksinventeringen från 2006.
I detta kapitel sammanfattas beskrivningar och bedömningar av de riskkällor som
identifierades i och med den utförda riskinventeringen 2006 och kompletterande
intervjuer under 2014. Dessutom kommenteras riskkällor som inte beskrevs i
riskinventeringen.

5.1 Inventering av riskkällor
Inventeringen som genomfördes omfattade såväl riskkällor (riskobjekt) med
kontinuerliga föroreningsutsläpp som riskkällor där det skulle kunna ske
föroreningsutsläpp till följd av t.ex. olycka eller haveri.
Riskkällor inventerades i huvudsak utifrån befintliga uppgifter tillhandahållna av
Miljökontoren i Örebros och Lekebergs kommuner. Dessutom intervjuades tjänstemän
på dessa miljökontor kring de verksamheter och förorenade områden som ligger inom
området. Information om transformatorer erhölls från Fortum, Vattenfall, Sydkraft och
Fortverket.

5.2 Punktkällor - Förorenade områden
Inom Etapp 2 finns ett 50-tal förorenade områden i Örebro och Lekeberg kommuners
register.
Dels finns ett 20-tal upplag av rödfyr. De största upplagen är Latorp 1 och 2 i Örebro
kommun där totalt ca 450 000 m3 rödfyr finns deponerat. Rödfyr är en restprodukt efter
bränning av alunskiffer. Metaller som bly, arsenik, koppar, nickel, uran och zink är
naturlig del i alunskiffret.
Vidare finns nio nedlagda kommunala avfallsdeponier, varav sex i Örebro kommun och
tre i Lekebergs kommun. Föroreningar som sprids från dessa deponier bedöms främst
vara lättlösliga salter, organiska ämnen och näringsämnen (forsfor och kväve), men det
kan även spridas t.ex. tungmetaller, lösningsmedel och fenoler. Vid Suzuki Garphyttan
AB (f.d. Haldex Garphyttan Wire AB) finns en äldre deponi. Tidigare hade Garphyttan
Wire även en deponi för metallhydroxidslam vid Nyhammarsdammen. Avfallet i denna
deponi har emellertid transporterats bort för externt omhändertagande.
Dessutom finns fem nedlagda bensinstationer, en bilskrot (sanerad), fem skjutbanor
(varav fyra är nedlagda och en är i drift) samt två dammar med tungmetallbemängt
sediment.
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5.3 Punktkällor - Verksamheter
Inom Etapp 2 finns ett drygt 100-tal tillsynsobjekt varav nästan hälften utgörs av
grustäkter och ett femtontal utgörs av industrier. Nedan beskrivs de främst
förekommande typerna av verksamheter.
Cisterner etc
Vid många verksamheter, t.ex. lantbruk, grustäkter och industrier hanteras
petroleumprodukter t.ex. eldningsolja eller drivmedel (diesel). Även mycket låga halter av
petroleumprodukter i dricksvatten ger smakproblem.
Förvaring av petroleumprodukter sker i cisterner inomhus, uppställda utomhus och
ibland under markytan. Det finns för närvarande ingen möjlighet att på ett enkelt sätt få
snabb överblick över cisternerna och deras kondition. Risk för läckage av
petroleumprodukter till mark och vattendrag finns t.ex. vid överfyllning, skada på
cisterner i samband med påkörning eller flytt samt rostangrepp.
Transformatorer
Enligt de uppgifter som har erhållits finns ca 350 transformatorer inom
tillrinningsområdet för råvattenintaget. De flesta är relativt små och innehåller 100-300
liter isolerolja. Störst mängd olja, ca 250 000 liter, finns i ett ställverk vid Lindbacka. Vid
detta ställverk har läckage av olja förekommit vid två haverier/olyckstillfällen under
augusti 2004.
Isolerolja, i främst äldre transformatorer, kan vara PCB-förorenad. PCB är förbjudet i
Sverige sedan 1977, men på grund av att trans-forma¬torer har lång livslängd kan det
finnas kvar transformatorer inne-hållande PCB. Dessutom kan det förekomma
transformatorer som har importerats från länder med annan PCB-lagstiftning.
Läckage av isolerolja kan ske t.ex. på grund av haveri och brand. Vid främst större
anläggningar har skyddsåtgärder vidtagits. T.ex. förekommer invallningar, oljegropar och
oljeavskiljare som ska samla upp eventuellt utläckande olja. Vid vissa stationer finns
dessutom larm för låg oljenivå och temperaturhöjning.
Industrier
Den största industrin inom Etapp 2 är Suzuki Garphyttan AB där man tillverkar
ståldetaljer för fordonsindustrin. Processvatten från tillverkningen renas i bolagets egna
avloppsreningsverk och avleds därefter till Garphytteån.
Avloppsanläggningar
Det finns tre avloppsreningsverk, Fjugesta, Garphyttan och Närkes Kil inom Etapp 2.
Dessutom finns det fem pumpstationer anslutna till dessa verk, samt ett vitt förgrenat
ledningsnät.
Fjugesta ARV är dimensionerat för 4 100 pe och har en aktuell anslutning av omkring 2
700 pe. Under 2013 släpptes 6,55 ton BOD7 samt 0,14 ton fosfor och 8,8 ton kväve ut
vid reningsverket.
Garphyttans ARV är dimensionerat för 3 800 pe och har en aktuell anslutning av 1 510
pe. Under 2013 släpptes 3,4 ton BOD7 samt 0,12 ton fosfor och 6,5 ton kväve ut.
Närkes Kil ARV är dimensionerat för 200 pe och har en aktuell anslutning på 71 pe.
Under 2013 släpptes 0,051 ton BOD7 samt 0,001 ton fosfor och 0,21 ton kväve.
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För samtliga ovan nämnda värden gäller att det är den totala mängden föroreningar som
släppts ut vid reningsverken, dvs både från bräddat och renat avloppsvatten.
De pumpstationer som finns inom området är Torpängen, Rumboholm, Gropen, Lanna
och Carl Granqvists väg. Pumpstationerna vid Rumboholm, Gropen och Carl
Granqvists väg bräddar sällan eller aldrig, Torpängen och Lanna mer frekvent. Att ange
något direkt värde på hur mycket föroreningar som släpps ut vid pumpstationerna är
svårt eftersom det är mycket väderberoende. Under ett år med mycket regn och en
snabb snösmältning kommer pumpstationerna att brädda mer och oftare. Dock kommer
ett sådant bräddvatten bestå av stora delar tillskottsvatten och därför inte innehålla lika
mycket föroreningar som ett avloppsvatten som bräddar till exempel på grund av ett
strömavbrott.
Föroreningar läcker också ut via otäta ledningsnät, dessa föroreningar är diffusa och kan
inte mätas. Generellt läcker äldre ledningsnät mer än nyare men det beror också på
markanvändningen i området.
Obehandlat avloppsvatten innehåller främst lättnedbrytbar organisk substans och
växtnäringsämnen i form av fosfor- och kväveföreningar Dessutom innehåller
avloppsvatten ett stort antal andra ämnen, oftast i låga eller mycket låga halter. En del av
dessa är miljöfarliga, ej nedbrytbara eller svårnedbrytbara, t.ex. tungmetaller såsom
kvicksilver, bly och kadmium eller vissa organiska föreningar som lösningsmedel,
bekämpningsmedel, olja och tensider. Även om en stor del av dessa ämnen kommer från
anslutna industrier så kan bidraget från hushållen vara betydande (Naturvårdsverket,
2007).
Efter behandling i ett reningsverk har innehållet av föroreningar reducerats i olika hög
grad beroende på ämne, ingående halter och reningsteknik. Beroende på anläggningens
belastning av föroreningar och reningseffekt går en större eller mindre mängd
föroreningar ut i recipienten. Den organiska substansen är syretärande och kan orsaka
syrebrist i recipienten. Utsläppen av fosfor orsakar i första hand eutrofiering, vilket
sekundärt kan ge syrebrist och medverka till uppkomst av toxinbildande alger. Mark och
grundvatten kan påverkas bl.a. av spill vid hantering och transport av slam och
kemikalier samt genom läckage av avloppsvatten från ledningar och vid bräddningar.
Berg- och grustäkter
Inom tillrinningsområdet finns ett 50-tal grustäkter och fyra bergtäkter.
Täktverksamhet leder ofta till ökad sårbarhet i mark och vatten. Genom schaktning,
borrning och täktverksamhet berövas marken ett naturligt skydd mot föroreningar som
kan påverka yt- och grundvatten och dess kvalitet.
Mark, grund- och ytvatten i närheten av täkter kan förorenas av t.ex. avlopp, oljor,
sprängmedelsrester, salt från upplag och vägar m.m.
Eventuella föroreningsläckage vid täktverksamhet, t.ex. vid maskin-haveri där oljor läcker
ut, bedöms främst nå mark och grundvatten. Om grundvattenytan i täkten avsänks
genom pumpning där det upp-fordrade vattnet avleds till ett ytvattendrag kan dock även
ytvatten påverkas.
Flygplats
Örebro Airport vid Täby är belägen ca 2 km söder om Svartån. Enligt de kartor med
delavrinningsområden som tillhanda-hållits av Örebro kommun avvattnas flygplatsen
mot Täljeån och ska därför vara belägen strax utanför avrinningsområdet för Svartån.
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Dagvatten från flygplatsen ska enligt Miljökontoret, Örebro kommun, även det ledas till
Täljeån och inte belasta Svartån.
Vid flygplatsen används propylenglykol för avisning av flygplanen, samt sand och acetat
för halkbekämpning på landningsbanan. Ungefär hälften av den glykol som används
rinner av flygplanen direkt vid avisningsplattan och tas omhand och merparten av den
resterande glykolen rinner av flygplanen vid start. Den del av glykolen som är kvar på
flygplanen efter start sprids över ett stort område. Av de starter som sker från flygplatsen
sker ca 60% söderut och ca 40% norrut
Vid flygplanshaveri kan utsläpp av bränsle förekomma. I nödsituationer finns även
möjlighet att dumpa bränsle. Det är dock endast plan för långflygning som kan dumpa
bränsle och det är ytterst få långflyg som trafikerar Örebro flygplats. Generellt sett gäller
att eventuell dumpning skall göras på minst 10 000 fots höjd för att bränslet skall
evaporera innan det når marken.

5.4 Diffusa källor
Diffusa källor har i detta projekt definierats som
- en källa med stor ytmässig utbredning och många utsläppspunkter
eller
- många likartade källor, ofta mindre, var och en med egna utsläppspunkter
Till diffusa källor räknas exempelvis dagvatten, enskilda avlopp, jordbruk, nederbörd
mm. Även transformatorer kan ses som en diffus källa, men dessa beskrivs tidigare i
kapitel 5.3.
Dagvatten från tätbefolkade samhällen
Dagvatten från tätbebyggda områden innehåller tungmetaller som bly, kadmium,
kvicksilver, nickel, zink och koppar i första hand, samt suspenderbart material, olja, PAH
(polyaromatiska kolväten) och näringsämnen.
Föroreningsgraden är till stor del knuten till den trafikmängd som belastar ytorna, här
inkluderas även parkeringsytor och industrimark. Byggnadsmaterial bidrar främst med
kadmium, koppar och zink.
Inom tillrinningsområdet tillförs Svartån dagvatten främst från samhällena Garphyttan,
Vintrosa och Fjugesta.
Fordonstvätt
Fordonstvätt på garageuppfarter eller ute på gatan innebär att de föroreningar som finns
i tvättvattnet transporteras direkt till vattendrag via dagvattensystemet. I tvättvatten finns
dels de bilvårdsprodukter som används och dels föroreningar från bilen och däcken.
Bilvårdsmedlen, t.ex. avfettningsmedel, innehåller ofta lösningsmedel och tensider.
Tvättvattnet kan också innehålla olja, bränslerester, vägmaterial och ftalater samt
tungmetaller som bly, kadmium och krom. Tvättvattnet är därför skadligt för människor
och för livet i vattnet.
Vägar
Vägar kan utgöra ett hot mot vattenmiljön dels genom kontinuerliga utsläpp av salt,
bilavgaser, oljespill, däckslitage, vägbaneslitage mm, dels genom utsläpp av t.ex.
petroleumprodukter i samband med olyckor.
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Inom tillrinningsområdet korsas Svartån av ett antal större vägar. Bl.a. korsar E18
Svartån ca 1 km väster om Sanna Krog. Medeldygns-trafiken på E18 är ca 11 000 fordon
varav ca 1 000 utgörs av lastbilar. Förbud mot eller restriktioner för transport av farligt
gods och farligt avfall saknas. Rinntiden i Svartån från korsningen mellan vägen och ån
till råvattenintaget är vid medelvattenföring ca 5 timmar. Ombyggnad av E18 slutfördes
under 2008 och i med detta har reningsdammar före dagvattenutsläpp till bl.a. Svartån,
Skvaltersbäcken och Garphytteån anlagts.
Inom tillrinningsområdet korsas Svartån även av väg 204 vid Hidingebro och Kvistbro
kyrka, av väg 560 vid Brotorp ca 3 km norr om Fjugesta och av väg 720 ca 2 km sydost
om Vintrosa. Dessutom korsas Svartåns tillflöden inom tillrinningsområdet på ett flertal
platser av vägar.
Enskilda avlopp
Från enskilda avlopp kan utläckage av vatten med höga halter näringsämnen och
bakterier ske, särskilt om avloppsanläggningarna saknar fullständig behandling.
Miljökontoret bedrev under 2012 och 2013 tillsyn på enskilda avlopp i Svartåns
avrinningsområde. Området som inventerades var väster om Örebro flygplats samt upp
mot Gräve, Holmstorp, Latorp och Lannafors. Detta som en uppföljning på den
inventering som bedrevs under 1992 och 1995. Av cirka 500 inventerade fastigheter
bedömdes ungefär hälften ha avloppsanläggningar som inte uppfyllde lagstiftningens
krav på rening. Åtgärderna pågår och 2017 bedöms majoriteten av de avloppen som fått
krav på sig ha en avloppsanläggning som fungerar tillfredställande.
I Svartåns tillrinningsområde i Lekeberg finns runt 3000 enskilda avlopp. Sedan 2011
inventeras området systematiskt med målsättningen att inventera 350 avlopp per år. Vid
2013års inventering var 50 % av de inventerade anläggningarna godkända.
Jord- och skogsbruk
Fördelningen av markanvändning inom Svartåns avrinningsområde mellan Gropen i
väster och råvattenintaget i Karlslund i öster framgår av Tabell 3.1.
Utsläpp från tätorter behandlas ovan under rubriken ”Dagvatten från tätbefolkade
områden”.
Från jordbruk (odling) och skogsbruk kan utläckage av näringsämnen och
bekämpningsmedel förekomma.
I skogsbruket används främst bekämpningsmedel av typen träskyddsmedel och i
jordbruket används bekämpningsmedel för t.ex. ogräsbekämpning. Rester av
bekämpningsmedel som passerat den omättade zonen bryts troligen ner relativt
långsamt, speciellt om grundvattnets syrehalt är låg. Ämnen som har en benägenhet att
läggas fast i marken kan finnas kvar i marken under lång tid och ibland långsamt läcka ut.
Som redovisas i kapitel 4 påvisas tidvis bekämpningsmedel i råvattnet.
Läckage av kväve och fosfor från mark till yt- och grundvatten beror på faktorer som
t.ex. markanvändning, jordart, ev. täckdiken, ev. gödsling, närhet till vattendrag och
klimat. Läckage av kväve och fosfor från brukade åkrar bedöms till av storleksordningen
10-15 kg/ha,år respektive 0,2-0,6 kg/ha,år. Från skog och betesmark bedöms läckaget av
kväve uppgå till storleksordningen 1-2,5 kg/ha,år respektive 0,05-0,1 kg/ha,år.
Vid jordbruk med inriktning mot djurhållning kan det ske utläckage av näringsämnen
och bakterier. Cisterner med drivmedel antas före-komma i anslutning till i stort sett
samtliga jordbruk.

27

28

VATTENSKYDDSOMRÅDE SVARTÅN-SAM 203/2017- DATUM 170227

Båttrafik
På Svartån förekommer fritidsbåttrafik. Båttrafik utgör en risk för vattentäkten, t.ex.
genom att utsläpp sker från båtmotorerna och genom att det kan ske utsläpp i samband
med tankning (dropp, spill eller olyckor). Från båtmotorer sker utsläpp av bränsle,
smörjolja (främst tvåtaktsmotorer) och avgaser i vatten. Generellt ger tvåtaktsmotorer
upphov till mer omfattande utsläpp än fyrtaktsmotorer. T.ex. går upp till 30% av bränslet
i en tvåtaktsmotor oförbränt vidare ut till vatten och luft (källa: www.snf.se). Läckage av
bränsle från motorbåtar medför att föroreningarna direkt når det öppna vattendraget, till
skillnad från läckage på land. Det förekommer således ingen barriär mellan
läckagepunkten och vattendraget. Några olyckor med båtar där utsläpp av bränsle har
skett har emellertid inte rapporterats.

5.5 Sabotage, kris och krig
Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och
krigstillstånd. Dessa faktorer behandlas inte i detta projekt men riskerna för sabotage
samt kris- och krigstillstånd bör ända uppmärksammas och behandlas i beredskaps- och
sanerings-planer.

5.6 Bedömning av risker
Riskklassning för respektive källa baserades på:
- föroreningar/ämnen som bedöms förekomma
- föroreningens farlighet
- föroreningsmängd
- sannolikhet för skadehändelse
I riskklassningen vägdes barriäreffekten inte in eftersom tillförlitlig information saknades.
Förekomst av olika typer av föroreningar och förväntade största mängder av
föroreningen hade diskuterats med tjänstemän på kommunernas miljökontor, likaså
sannolikhet för skadehändelser.
För föroreningarnas farlighet användes Naturvårdsverkets rapport om Metodik för
inventering av Förorenade områden (Naturvårdsverket, 1999). Skalan i bedömningarna
är genomgående fyrgradig. För föroreningarnas farlighet har låg, måttlig, hög och mycket
hög använts. För mängden är motsvarande indelning liten, måttlig, stor och mycket stor.
Bedömningen av mängden är relaterad till föroreningens farlighet. Det innebär att för en
förorening som bedöms som extremt farlig krävs ytterst små mängder för att mängden
ska bedömas som mycket stor.
Bedömningen av sannolikhet bör så långt som möjligt baseras på statistik över
skadehändelser som inträffat vid analysobjektet eller liknande objekt. Tyvärr saknas
tillförlitlig statistik för samtliga verksamheter som förekommer i tillrinningsområdet
varför en erfarenhetsmässig bedömning utfördes. Eftersom riskklassningen endast
syftade till att ge en översiktlig bild av riskerna och deras inbördes förhållande användes
endast relativa sannolikheter.
Varje komponent i riskanalysen/riskklassningen ingår i ett multiplikativt samband, vilket
ger en riskpoäng som resultat. Poängen anger ett sammanfattande risktal där hög poäng
per definition representerar en högre risk än en låg poäng. Liten poängskillnad behöver
inte innebära liten verklig riskskillnad.
Förorenad områden bearbetades inte ytterligare utan här användes BKL-klassningen i
riskanalysen.
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5.7 Sammanfattning risker
De förorenade områden som erhöll högsta riskklassning var de två rödfyrsupplagen
Latorp 1 och 2. Övriga förorenade områden som erhöll hög riskklassning var ett antal
andra rödfyrsupplag samt ett par nedlagda bensinstationer.
De verksamheter som erhöll högst riskpoäng var användning av bekämpningsmedel i
jord- och skogsbruk, ställverket i Lindbacka samt övriga transformatorstationer. Andra
verksamheter som erhöll hög riskpoäng var Suzuki Garphyttan, avloppsreningsverk,
deponier, dieselhantering, skrotar samt vägar.
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Åtgärder
Identifierade risker och en bedömning av dessa risker redovisas i föregående kapitel. Mot
bakgrund av miljöbalkens hänsynsregler, Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:6 och
resultatet av den riskinventering som genomförts har förslag till åtgärder tagits fram. En
åtgärd kan innebära följande:
- Reglering av risk i skyddsföreskrifterna
- Regering av risk inom ramen av övrigt regelverk
- Reglering av risk genom fysiska åtgärder såsom omlokalisering av
verksamhet/företeelse som utgör risken.
- Utökad kontroll för att övervaka riskobjektets inverkan på
vattenkvalitet/vattenkvantitet.
- Information

6.1 Åtgärdsbehov
6.1.1 Konstaterad belastning

Svartåns nuvarande vattenkvalitet ger periodvis problem vid dricks-vattenberedningen,
främst p.g.a. höga färgtal, hög turbiditet och höga halter syreförbrukande organiska
ämnen. Åtgärder som minskar färg-tal, syreförbrukande ämnen och turbiditet i råvattnet
skulle underlätta beredningen i vattenverket.
Tidvis föreligger problem med igensättning av infiltrationsbassängerna. En del i orsaken
till igensättningen är eventuellt förekomst av alger i Svartån. Efterfällningseffekter
orsakade av den kemiska förbehandlingen i vattenverket kan också vara en orsak.
Halterna tungmetaller i åns vatten är förhållandevis låga och utgör i dagsläget inte något
problem i dricksvattenberedningen.
Bekämpningsmedel i låga halter påvisas tidvis i Svartåns vatten, med halter över
Livsmedelsverkets gränsvärde vid två tillfällen år 2003. Härkomsten vid dessa två
tillfällen är inte klarlagd, men indikationer tyder på att det är av karaktären punktutsläpp i
närheten av vattenintaget. Eftersom beredningen i Skråmsta vattenverk inte är utformad
för att avskilja bekämpningsmedel kan vatten förorenat med bekämpningsmedel nå
användarna. Mot bakgrund av detta bör åtgärder vidtas, antingen för att minska riskerna
för höga halter i Svartån eller för att kunna behandla bekämpningsmedelförorenat vatten
i Skråmsta.
Analyser med avseende på petroleumprodukter har inte funnits tillgängliga i detta
projekt, men problem med detta har inte rapporterats enligt vattenverkets personal.
6.1.2 Möjlig framtida belastning

Även om vissa farliga ämnen, som t.ex. tungmetaller och petroleum-produkter, i
dagsläget inte bedöms utgöra något problem i vattenproduktionen, så kan det i framtiden
inträffa incidenter vid riskkällor som medför stora problem under lång tid, både i
dricksvattenförsörjningen och för Svartån som biotop.
Riskanalysen visar att det bl.a. finns risk för utsläpp av petroleumprodukter från t.ex.
cisterner och vid olyckor på väg, av tungmetaller från förorenad mark och av
bekämpningsmedel från jord- och skogsbruk.
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Med hänsyn tagen bl.a. till Svartåns extremt höga skyddsvärde som råvattentäkt, till att
det finns risk för skadehändelser som kan påverka vattenkvaliteten negativt och i värsta
fall medföra irreversibla skador, bör skyddsåtgärder vidtas för att begränsa riskerna i
Svartåns avrinningsområde. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel,
ställer långtgående krav på bland annat försiktighet, bästa möjliga teknik samt produktval
för alla och envar.
Omfattningen av de inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter som skall gälla
inom området bör vara relaterad till de mål som önskas för vattnets kvalitet och kvantitet
samt till en risknivå för verksamheter och åtgärder som myndigheten bedömer vara
acceptabel i förhållande till målen.
6.1.3 Vidtagna åtgärder

En viktig åtgärd som redan har vidtagits är att råvattenintaget till Skråmsta kan stängas
genom fjärrstyrning. Vid ett eventuellt utsläpp av förorening till Svartån kan alltså
vattenverket och infiltrations-bassängerna skyddas. Stängning kan göras även utanför
ordinarie arbetstid av den som har beredskap. Att åtgärden fungerar förutsätter dels att
räddningstjänsten snabbt får kännedom om en olycka, dels att räddningstjänsten
omedelbart kontaktar personal på vattenverket samt att föroreningen befinner sig på ett
sådant avstånd från råvatten-intaget att vattenverkets personal hinner stänga intaget
innan föroreningen når fram till vattenverket. Ytterligare marginal finns om även tiden
för råvattnet att passera förbehandlingsbassängerna beaktas och att det förbehandlade
vattnet inte pumpas ut för infiltration.
Ett flertal jordbrukare i Svartåns avrinningsområde har anlagt skyddszoner längs diken
och åar för att minska läckage av närsalter och bekämpningsmedel från åkermark.
Broarna där E18 korsar Svartån är försedda med täta tråg och förstärkta räcken. Vidare
avleds allt vatten till dammar vid brofästena där uppsamling och sanering ska kunna ske
av ev föroreningar.

6.2 Åtgärdsalternativ
6.2.1 Förebyggande åtgärder vid riskkällor

Bensinstationer, cisterner och transformatorer
Även mycket låga halter av petroleumprodukter i vatten ger smak-problem för
dricksvatten. Petroleumprodukter är svårsanerade särskilt i mark och grundvatten.
Därför bör potentiella föroreningsrisker från petroleumprodukter vara inventerade och i
varje enskilt fall lämpliga skyddsåtgärder vara fastställda.
Det vore även önskvärt med ett samutnyttjande av Miljökontorens tillsynsregister och
Nerikes Brandkårs register över verksamheter som förvarar brandfarliga och/eller
explosiva varor. Brandfarliga och explosiva varor är många gånger även miljöfarliga
ämnen.
För bensinstationer ställs krav (exempelvis Boverkets Byggregler, kommunens ABVA)
på att olje-/dieselavskiljare finns installerade och att fungerande överfyllningsskydd finns.
Regelbunden tömning av avskiljaren är väsentlig för funktionen.
Under transformatorer bör det finnas oljegropar eller invallningar som förhindrar att
eventuell utläckande olja kan nå omgivande mark och vatten. Om eventuell utläckande
olja från transformatorer kan avrinna till ytvattendrag via dagvattensystem bör det finnas
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oljeavskiljare och oljeavkänningssystem som förhindrar att oljan kan nå ytvattendraget.
Alla system bör kontrolleras regelbundet.
Naturvårdsverket har utarbetat föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). I föreskrifterna ställs
särskilda krav inom vattenskyddsområde. Det innebär bl.a. att ytor, på vilka brandfarliga
vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och
omhändertas. Vidare skall informationsskylt om ”vattenskyddsområde” vara uppsatt vid
påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde. Cistern eller lösa behållare för en
sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd. Detta
gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och
som är under regelbunden uppsikt. Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt
NFS 2003:24, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar
installerade på en plats som vid tidpunkten för installationen inte utgjorde skyddsområde.
Förorenade områden, inkl deponier
Vid områden med förorenad mark som förekommer inom tillrinningsområdet bör
geohydrologiska undersökningar genomföras för att utreda om det sker läckage av
föroreningar. Undersökningar bör inledningsvis genomföras vid de objekt som
riskklassats högt.
Om undersökningarna visar att det förekommer läckage och om detta medför en
oacceptabel risk för Svartån i egenskap av råvattentäkt så bör åtgärder vidtas.
Åtgärder kan omfatta t.ex. inneslutning eller täckning av den förorenade marken,
schaktning för externt omhändertagande eller uppsamling och behandling av läckaget.
För deponier kan åtgärderna innefatta t.ex. sluttäckning och anläggande av system för
insamling och behandling av lakvatten.
Enligt 10 kap i miljöbalken är det den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller
vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövaren) som, i skälig
omfattning, är ansvarig för efterbehandlingen. Det är även verksamhetsutövaren som
ansvarar för kostnader för att genomföra utredningarna vid det förorenade området.
Jord- och skogsbruk (Bekämpningsmedel)
Bekämpningsmedel har påvisats i råvattnet vid ett antal tillfällen, men inte i dricksvattnet.
Om halterna bekämpningsmedel i råvattnet skulle öka så finns det dock risk för att
dricksvattnet blir otjänligt eftersom bekämpningsmedel inte är behandlingsbara med
nuvarande vattenberedning i Skråmsta vattenverk. De påvisade bekämpningsmedlen är
inte förbjudna och är vanligt förekommande i jordbruket.
Det sker ett omfattande förebyggande arbete vid riskkällorna för bekämpningsmedel från
jord- och skogsbruk, men för hemträdgårdar och på hårdgjorda och grusade ytor är
användningen relativt okontrollerad. Industrin använder cirka 75 % av alla
bekämpningsmedel, räknat som verksamt ämne, och av den återstående fjärdedelen står
hushållens användning för ca en tredjedel och jordbruket två tredjedelar.
För godkännanden av växtskyddsmedel på marknaden ansvarar Kemikalieinspektionen.
Utbildningskrav och kunskapsstöd för yrkesanvändare hanteras av Jordbruksverket,
medan reglerna för hantering av växtskyddsmedel i jordbruket handhas av
Naturvårdsverket genom NFS 2015:2 med vägledning. Enligt dessa föreskrifter skall från
1 nov 2015 ett fast skyddsavstånd om 6 meter hållas till vattendrag som ständigt eller
under en stor del av året är vattenförande (räknat från strandlinje för högvattenyta eller
strandbrinkens överkant), 2 meter till öppna dräneringsdiken och dräneringsbrunnar
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samt 12 meter till dricksvattenbrunnar. Dessutom ska den som använder
växtskyddsmedel för yrkesmässigt bruk hålla s.k. anpassade skyddsavstånd från vatten,
som beror av vindriktning, vindhastighet, temperatur, utrustning mm. Till bestämningen
av dessa anpassade skyddsavstånd finns en hjälpreda framtagen tillsammans med
Jordbruksverket och branschföreträdare. Föreskriften innehåller också bestämmelser
kring skyddsavstånd vid utspädning, påfyllning och rengöring av växtskyddsutrustning,
behovsbedömning, dokumentationskrav, lagringsutrymmen mm. Ytterligare lagstiftning
reglerar transport, omhändertagande av emballage osv.
Sedan 2014 har hantering av kemiska bekämpningsmedel anpassats till direktivet om
hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG) och regleras i Förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel. Under 2015 har Naturvårdsverket beslutat om två nya
föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3) som ersätter tidigare föreskrifter på
området. Till de nya föreskrifterna finns vägledningar för tillämpning av respektive
föreskrift (NFS:2015:2 och NSF:2015:3) framtagna. Under 2015 har Naturvårdsverket
och Havs och Vatten myndigheten utkommit med ett förslag till ytterligare en vägledning
på området; tillstånd till användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden,
vägledning för prövningen.
I bekämpningsmedelsförordningen (utdrag ur 35 §) anges att den som använder
växtskyddsmedel ska, så långt det är möjligt, bestämma och följa de skyddsavstånd vid
spridning utomhus som med hänsyn till omständigheterna på platsen för hanteringen
behövs för att skydda vattentäkter, grundvatten, sjöar och vattendrag och omgivande
mark mot effekterna av växtskyddsmedel, och i övrigt vidta de försiktighetsåtgärder som
med hänsyn till omständigheterna på platsen för hanteringen behövs för att skydda
människors hälsa och miljön.
I vägledningen för tillstånd till användning av kemiska bekämpningsmedel inom
vattenskyddsområden, anges att om krav på tillstånd gäller är utgångspunkten att tillstånd i
normalfallet ska medges, men att villkor med begränsning eller skyddsåtgärder kan
krävas.
Det framgår också av denna vägledning att tillståndsplikt för kemiska bekämpningsmedel
kan införas, om det är möjligt att genom villkor om skyddsåtgärder och försiktighetsmått
avsevärt förbättra en hantering eller minska de negativa effekterna av en verksamhet eller
åtgärd.
Avloppsanläggningar och enskilda avlopp
Utsläpp från avloppsanläggningar efter fullständig behandling av avloppsvattnet bedöms
inte utgöra någon betydande risk. De pumpstationer som vid upprepade tillfällen bräddar
obehandlat avloppsvatten till Svartån bedöms dock utgöra ett visst problem för Svartån.
Insatser för minskat inläckage eller ökad kapacitet bör genomföras.
Enskilda avlopp med längre gående rening än slamavskiljning bedöms inte utgöra någon
betydande risk för vattenförsörjningen. Anläggningar med bristfällig rening kan dock
utgöra en risk. Utsläpp från enskilda avlopp innehåller främst näringsämnen och
bakterier vilket i dagsläget inte utgör något problem i vattenförsörjningen utan främst
utgör ett problem för Svartån som ekosystem och badvatten.
Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) om små avloppsanläggningar kan
miljökontoret vid bedömning av avloppsanordning vid tillsyn och tillståndsprövning i
varje enskilt fall relatera skyddsåtgärder beträffande hälso- och miljöskydd för den
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enskilda anordningen till en normal eller hög skyddsnivå. Bedömningen av vilken
skyddsnivå som behövs bör göras utifrån naturgivna och andra förutsättningar i området.
Vägar
För såväl befintliga som nya vägar kan tätning av diken, anläggande av räcken och
kantsten, oljeavskiljare och dammar genomföras vid områden som bedöms som känsliga.
Vidare föreslås att längs vägsträckor där Svartån eller Svartåns tillflöden korsas kan
hastighetsbegränsning och förbud mot omkörning införas.
6.2.2 Förebyggande administrativa åtgärder

Information och kommunikation
Information till och kommunikation med boende och verksamhetsutövare i Svartåns
avrinningsområde är sannolikt en effektiv åtgärd för att skapa förståelse om Svartåns
skyddsvärde och vilka risker som föreligger för vattenförsörjningen. Information kan ges
genom t.ex. informationsblad, informationsmöten och genom öppna studiebesök på
vattenverket.
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7

Information, samverkan, samråd
Örebro kommun har haft möten med berörda fastighetsägare kring utformningen av
förslaget till vattenskyddsområde för Svartån. Samråd kring förslaget kommer att hållas
av länsstyrelsen i Örebro län innan beslut om att fastställa ett vattenskyddsområde tas.
Kommunen har valt att inte hålla ytterligare samråd om förslagets utformning innan
ansökan skickas till länsstyrelsen.

7.1 Information till fastighetsägare
Berörda fastighetsägare har fått information om förslaget till vattenskyddsområde för
Svartån. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt för alla att ta del av på kommunens
hemsida.
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Utformning av vattenskyddsområde

8.1 Krav och allmän metodik
Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skydds-bestämmelser är att
preventivt söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt.
Naturvårdsverket ger i sina allmänna råd och handbok för vattenskyddsområden
anvisningar för skydd av vattentäkter.
Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas.
Vattenskyddsområdet skall ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet. Syftet är att
skapa förutsättningar för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan erhållas inom
ramen för en samhällsekonomisk avvägning så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål (dricksvattenframställning).
Vid dricksvattenframställning är det bättre att motverka en förorening snarare än att
eliminera den med ytterligare beredning.
Grundprincipen är att vattenskyddsområdet bör utgöras av hela tillrinningsområdet till
en vattentäkt. Varje skyddsområde som inte omfattar hela tillrinningsområdet är alltid
associerat med en viss risk att en förorening precis utanför gränsen, som således inte
omfattas av restriktionerna, inte hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når
vattentäkten. Av hydrogeologiska, hydrologiska eller riskförekomst skäl begränsas ibland
områdets utbredning. Det kan bero på att skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är
tillräcklig eller det annars inte är skäligt att införa restriktioner på så stora områden. Detta
innebär att skyddsområdets yttre gräns flyttas inåt mot vattentäkten, bort från
vattendelaren. Riskerna utanför vattenskyddsområdet måste dock vara acceptabla.
Naturvårdsverket anger bland annat att alla tillflöden, även bäckar, större diken och
täckdiken ska beaktas vid skyddsområdets avgränsning.
Detaljeringsgraden är enligt de allmänna råden avpassad för att avgränsa
vattenskyddsområdet till, och inte inom, fastighetsskala. Det är inte möjligt att för varje
fastighet eller varje del av ett stort vattenskyddsområde anpassa områdets gränser till
förekommande verksamheter.
Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär, trots att en avvägning skall göras mellan det
skyddade intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska hänsynstaganden
inte får äventyra de värden som man vill skydda. I grunden är det en politisk fråga att
göra avvägningen mellan den risk man utsätter konsumenterna för samt de restriktioner
som nödvändigtvis uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion.

8.2 Generella grunder för indelning i skyddszoner
En uppdelning av skyddsområdet i olika zoner gör att skyddsföreskrifterna blir mer
nyanserade och skäliga, samt att högre respektive lägre krav kan ställas på verksamheter i
olika områden beroende främst på närheten till vattentäkten.
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I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och skyddsområdet för en
ytvattentäkt bör resultera i fyra zoner med olika restriktionsnivåer:
• Vattentäktszon
• Primär skyddszon
• Sekundär skyddszon
• Tertiär skyddszon
8.2.1 Vattentäktszon

En vattentäktszon bör avgränsas kring uttagsområdet (råvattenintaget) i vattendraget
eller sjön. Området bör skyddas mot obehöriga genom inhägnad och/eller markeras med
hjälp av bojar eller länsor. Området inom vattentäktszonen bör endast disponeras av
vatten-täktsinnehavaren. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte förekomma inom
detta område.
8.2.2 Primär skyddszon

En primär zon bör avgränsas så att rinntiden i sjöar och vattendrag ger möjlighet till att
en olyckshändelse hinner upptäckas och åtgärder vidtas innan föroreningen når
vattentäktszonen. Mycket liten risk för förorening bör föreligga. Dimensionerande
rinntid för den primära zonen för sjöar och vattendrag bör avse en högflödessituation
med en återkomsttid på minst 10 år. Den rinntid som förordas för avgränsning av den
primära zonen är 12 timmar. Naturvårdsverket grundar denna bedömning på att det
förekommer någon form av tillsyn eller övervakning, annars bör denna tid vara längre.
Om tekniska barriärer installeras, t.ex. varningssystem och larm, eller om
räddningsinsatser eller andra motåtgärder mot en förorening kan ske snabbt, kan en
kortare dimensionerande rinntid i vissa fall motiveras. Det motsatta gäller om en
vattentäkt saknar daglig tillsyn eller varningssystem. I de fallen kan en längre
dimensionerande rinntid vara nödvändig.
Strandzonen utgör en mycket viktig barriär för att reducera och förhindra föroreningar
från att nå ytvattendraget eller sjön och bör därför ingå i den primära zonen.
Strandzonens bredd motsvarar uppehållstiden i mark och grundvatten på 100 dygn. Den
bör vara minst 50 m bred och omfatta alla tillflöden i form av åar, bäckar och större
diken eller täckdiken från vilka rinntiden till vattentäktszonen beräknas vara mindre än
12 timmar.
8.2.3 Sekundär skyddszon

Den sekundära zonen ska skydda ytvattendraget eller sjön från föroreningsspridning via
avrinning direkt på marken och/eller via grundvattnet.
Den sekundära zonen avgränsas genom:
• ett område omfattande ytvattendraget eller sjön och dess tillflöden samt all småskalig
ytvattendränering på och under mark med en maximal rinntid till den primära zonen av
12 timmar beräknad vid en högflödessituation med en återkomsttid av minst 10 år.
samt av:
• ett område motsvarande flödestiden (uppehållstiden i mark- och grundvatten) av 100
dygn. Dock minst ett 50 m brett markområde kring de sjöar och vattendrag där rinntiden
till den primära zonen är mindre än 12 timmar vid en högflödessituation. Vid de stränder
där primär och sekundär zon sammanfaller, blir sålunda den totala strandzonen minst
50m + 50m, d.v.s. 100 m på vardera sidan om vattendraget.
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8.2.4 Tertiär skyddszon

I den tertiära zonen är det av stor vikt att beakta de föroreningar som i ett långt
tidsperspektiv kan påverka vattentäkten. Den tertiära zonen omfattar de delar av
vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga zoner. Det utgörs normalt av området
mellan den sekundära zonens yttergräns och vattenskyddsområdets gräns. I de fall den
tertiära zonen utelämnas för att bedömningen visar att den inte behövs bör det
motiveras. Den sekundära zonens yttergräns sammanfaller då med vattenskyddsområdets
gräns. Vattenskyddsområdets yttre gräns kan sammanfalla med vattendelaren för
vattentäktens tillrinningsområde.

8.3 Genomförande
Vattenskyddsområden kan avgränsas enligt två övergripande principer och arbetssätt barriärfokusering och riskfokusering. Vanligtvis görs en avvägning mellan dessa två
metoder. För ytvattenförekomster bygger avgränsningen på följande:
• Rinntider i vattendrag
• Rinntider i sjöar
• Diken och dräneringar
• Minsta skyddsavstånd
• Transporttid i mark
• Risker/riskacceptans
Örebro kommun har valt att använda SMHIs beräkningar av rinntider vid
medelvattenföringen (MQ) som underlag för avgränsningen av skyddszonerna

8.3.1 Rinntider i vattendrag.

Utformningen av vattenskyddsområdet, och således rinntidsberäkningar i sjöar och
vattendrag, bör enligt Naturvårdsverket återspegla en högflödessituation.
Vattenhastigheten i vattendrag styrs av såväl topografi som bottenförhållanden,
tvärsnittets storlek och form mm.
Rinntider för Svartån med tillhörande större biflöden och i vattensystemet ingående
sjöar.som finns med på GSD-Översiktskartan. Beräkningen har gjorts med hjälp av
empiriska metoder baserade på spårämnesförsök. Vid beräkning av transporttider i
vattendrag beräknas transporttiden för ett tänkt ämne, som antas vara upplöst i
vattenmassans översta meter.
8.3.2 Rinntider i sjöar

I enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer baseras transporttiden i sjöar på
antagande om snabb genomströmning, d.v.s. att endast en del av vattenmassan omsätts.
För sjöar är vind-inducerade strömmar av stor betydelse för hastigheten hos
ytströmmen. Vid en varaktig vind över en sjö kan den vindinducerade ytströmmen
uppgå till ca 1-1,5 % av vindhastigheten för det övre 1-metersskiktet. Oljeföroreningar
antas spridas på sjöytor med ca 3 % av vindhastigheten.
Olika substanser uppträder på olika sätt i vatten. Tjockare olja flyter under längre tid på
ytan. Diesel avdunstar snabbare än olja men blandas också lättare ned i vattnet. Vid
beräkning av flödeshastighet i sjöar måste hänsyn tas till olika typer av föroreningar.
För sjöarna Leken och Tysslingen har överslagsberäkningar gjorts för påverkan av
vinddrift. Vindar med återkomsttiden 10 år har använts för samtliga beräkningsfall.
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Inga inmätningar finns tillgängliga av djup- och breddförhållanden utan dessa har
bedömts utifrån tillgängligt kartmaterial. Tysslingen är en grund sjö med riklig
vegetation (medeldjupet är ca 0.5 meter). Bottentopografins påverkan på strömmarna i
sjön bedöms vara relativt stor, vilket leder till stor osäkerhet i bedömningen av
rinntiderna genom sjön. Kontrollberäkning har också utförts för Falkasjön och
Velandasjön.
8.3.3 Strandzoner

Den primära skyddszonen har avgränsats på ett fast avstånd av 50 meter kring
vattendrag och sjöar med en rinntid till råvattenintaget av 12 timmar vid MQ. Utöver
detta omfattar primär skyddszon all jordbruksmark inom 6 m från alla vattendrag inom
tillrinningsområdet som rinner till den primära skyddszonen.
Den sekundära skyddszonen omfattar vattendrag och sjöar med en rinntid av 12 timmar
till den primära skyddszonen, vid medelvattenföring. Den sekundära skyddszonen
omfattar vidare markområden inom 50 m från dessa vattendrag och sjöar. Där det finns
primär skyddszon (på ett fast avstånd av 50 meter kring vattendrag och sjöar med en
rinntid till råvattenintaget av 12 timmar vid MQ) omfattar sekundär skyddszon
markområden inom 50 m från primär skyddszon.
8.3.4 Risker/riskacceptans

I områden med få riskobjekt som endast marginellt kan påverka vattnets kvalitet negativt
kan det vara motiverat att göra avsteg från de krav som finns på skyddsområdets
utbredning och indelning i skyddszoner. Ett markområde utan beaktansvärda risker,
varken idag eller i framtiden, kan därför komma att falla i en mindre sträng skyddszon än
vad som annars vore fallet.
Om det däremot finns många för vattentäkten beaktansvärda risker, kan det vara
motiverat att inkludera markområden med dessa objekt i en strängare skyddszon än vad
som blir resultatet om gränsdragningen enbart sker efter de naturgivna förutsättningarna
såsom rinntid och markförhållanden.
8.3.5 Tertiär skyddszon

Örebro kommun har valt att inte avgränsa någon tertiär skyddszon.
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8.4 Motiv till skyddsområdets utbredning
Örebro kommun föreslår ett vattenskyddsområde enligt Karta över vattenskyddsområde
Svartån. I Tabell 8.1 redovisas en sammanfattning av utgångspunkterna för
vattenskyddsområdets avgränsning och en jämförelse med utgångspunkterna för
avgränsning enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden.
Tabell 8.1. Sammanfattning av utgångspunkterna för vattenskyddsområdets avgränsning och en jämförelse
med utgångspunkterna för avgränsning enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden.
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon
Tertiär skyddszon
Svartån

50 m
+ 6 m längs vattendrag i
jordbruksmark

50 m

Ingen

Naturvårdsverkets
handbok om
vattenskyddsområden

50 m

50 m + all småskalig
ytvattendränering på och
under mark

Hela tillrinnings-området

Som kan utläsas av Tabell 8.1 innebär ett avsteg från Naturvårdsverkets handbok att
vattenskyddsområdet blir mindre. Det föreslagna vattenskyddsområdet får en mindre
sekundär skyddszon och ingen tertiär skyddszon. Ett mindre vattenskyddsområde
reducerar möjligheterna att med stöd av skyddsföreskrifterna ställa krav på verksamheter
som kan påverka vattentäktens kvalitet negativt.
Avstegen från Naturvårdsverkets handbok gällande skyddsområdets utbredning
motiveras av invallningarnas barriärfunktion samt till den fördröjning vid transport
genom marken som äger rum vid förekomst av jordbruksdränering. Det bedöms inte
heller motiverat att inrätta en tertiär skyddszon. Örebro kommun har även i dessa
överväganden beaktat miljöbalkens krav på skälighetsavvägning enligt 7 kap 25§.
Skyddsföreskrifterna kompletteras med annat arbete, som tillsyn, egenkontroll,
information och upprättande av beredskapsplaner och planer t ex för omhändertagande
av avlopps- och dagvatten.
Nedan beskrivs hur avsteget från Naturvårdsverkets rekommendationer bedöms påverka
riskerna för vattentäkten.
Sekundär skyddszon
Att frångå Naturvårdsverkets handbok vid avgränsning av sekundär skyddszon innebär
att områden med småskalig ytvattendränering på och under mark, på ett avstånd större
än 50 meter primär skyddszon eller 50 m från vattendrag och sjöar (med en rinntid av
12-24 timmar till råvattenintaget) exkluderas från den sekundära skyddszonen. Detta
innebär att sekundär skyddszon inte omfattar områden med snabb avrinning till
vattendrag som t.ex. hårdgjorda ytor eller täckdikad jordbruksmark.
Att täckdikad jordbruksmark, utanför 50- respektive 100 meterszonerna, och hårdgjorda
ytor inte ingår i sekundär skyddszon innebär bland annat:
- Att spridning av kemiska bekämpningsmedel på täckdikad mark inte kan regleras
med regler som går längre än Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens
regelverk. Spridning av kemiska bekämpningsmedel på täckdikad mark, innebär
att eventuella föroreningar i infiltrerande och perkolerande vatten avleds direkt
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till ett dike/ytvattendrag utan att passera den mättade zonen. I den mättade
zonen innebär de syrefria förhållanden dock att nedbrytningen av föroreningar
ändå är mycket begränsad.
-

Avloppspumpstationer som Rumboholm, där det förekommer bräddning av
avloppsvatten, hamnar utanför vattenskyddsområdet.

Tertiär skyddszon
I Naturvårdsverkets handbok anges att utgångspunkten för avgränsningen av ett
vattenskyddsområde är att det finns ett visst skyddsbehov inom hela tillrinningsområdet.
Vidare anges att i den tertiära zonen är det av stor vikt att beakta de föroreningar som ur
ett långt tidsperspektiv kan påverka vattentäkten.
Att vattenskyddsområdet saknar tertiär skyddszon innebär, förutom vad som anges ovan,
främst att boende och verksamhetsutövare inte får kännedom om vattentäkten och dess
behov av skydd.

8.5 Markanvändning inom vattenskyddsområdet
Fördelningen mellan olika markslag inom vattenskyddsområdet och inom dess olika
skyddszoner anges i Tabell 8.2 nedan.
Tabell 8.2. Fördelningen mellan olika markslag inom vattenskyddsområdet och inom
dess olika skyddszoner. Arealerna anges i km².
Hela
Primär
Sekundär
tillrinningsområdet
skyddszon
skyddszon
Åker
168
16,9
23,6
Öppen mark
60
5,8
6,0
Skog
832
21,7
40,8
Sankmark
138
4,4
6,3
Vatten
91
5,8
16,8
Bebyggd mark
2
0,0
0,0
Summa
1291
48,9
87,5

I beräknade arealer ovan ingår inte den del av primär skyddszon som omfattar all
jordbruksmark inom 6 m från alla vattendrag inom tillrinningsområdet som rinner till
den primära vattenskyddszonen som redovisas på kartan över vattenskyddsområdet.
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Bakgrund till skyddsföreskrifter

9.1 Skyddsföreskrifternas syfte
Lagstiftning, Naturvårdsverket, EU, Miljömålskommittén, Örebro kommun och många
andra anser att vattenskyddet långsiktigt måste förbättras. Att införa vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är ett av många verktyg för att uppnå detta.
Syftena är bland annat att:
• Informera om det allmänt gällande lagkravet på aktsamhet och allmän hänsyn
• Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta
vattenskyddsområde
• Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening
• Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten
De administrativa styrmedel som används här för att uppnå syftet är reglering och
information. Reglering sker genom vattenskydds-föreskrifterna inom
vattenskyddsområdet. Information sker genom det tekniska underlaget samt genom
vattenskyddsföreskrifterna.

9.2 Skyddsföreskrifternas funktion
Vattenskyddsföreskrifter är ett styrmedel för att reglera verksamheter och
markanvändning inom ett vattenskyddsområde. De innehåller också information som är
ett annat styrmedel. Skyddsföreskrifterna är alltså såväl föreskrivande som informerande.
Dessa två funktioner, tillsammans med kontroll, gör att syftet med skyddsföreskrifterna
uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats till dessa funktioner.
De som vattenskyddsföreskrifterna och informationen riktar sig till, är tvingade att verka
i enlighet med föreskrifterna. Regleringar indelas i absoluta förbud samt villkorliga
förbud. Regleringen genom vattenskyddsföreskrifterna är i princip villkorliga förbud.
Grundregeln är att en verksamhet som berörs av vattenskyddsföreskrifterna i princip är
förbjuden till dess att verksamhetsutövaren agerar enligt vad som villkoras. Villkoren kan
vara i form av dispenser (från förbud), tillstånds- eller anmälningsplikt.
• Förbud - Kraftigast av villkoren är förbud med dispenser. I det fall förbud föreskrivs är
den berörda verksamheten i normal-fallet förbjuden. Dock kan dispens vara ett
acceptabelt alternativ om förbudet inte bedöms vara miljömässigt motiverat i det
enskilda fallet.
• Tillståndsplikt - Reglering av en verksamhet genom tillståndsplikt syftar till att ställa
krav på en verksamhet och innebär att verksamheten är förbjuden om inte
verksamhetsutövaren har tillstånd. Tillstånd lämnas regelmässigt under förutsättning att
verksamheten motsvarar de krav som ställs.
• Anmälningsplikt - Reglering av en verksamhet genom anmälningsplikt innebär att
verksamheten är förbjuden, om inte verksamhetsutövaren anmäler verksamheten till
berörd myndighet.
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9.3 Generella krav på restriktionsnivån
Enligt EU:s ramdirektiv är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk
vattenstatus" uppnås och bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet
även om vattnet idag har god kvalitet.
Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap).
Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i "Naturvårdsverkets
handbok för vattenskydds-områden" samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl ytsom grundvattentäkter finns numera även EU:s ramdirektiv för vatten att beakta.
En vattentäkts skyddsområde är vanligen lämpligast att indela i en primär, sekundär och
vid behov en tertiär skyddszon.
För den primära zonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att rådrum erhålles i händelse
av akut förorening.
För den sekundära zonen bör gälla sådana skyddsföreskrifter att en hög
grundvattenkvalitet bibehålls eller förbättras.
För den tertiära zonen regleras mark och vattenutnyttjande som negativt kan påverka
vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv.
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Bilagor
1 Handlingar som stöder ägorätt
2 Förteckning över berörda fastigheter
3 Utdrag ur sammanträdesprotokoll, från beslutande
kommunal nämnd
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