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Nyhetsbrev Badbar Svartå juli 2008
Örebro kommun arbetar med att få Svartån badbar. Detta är inget arbete som kommunen klarar
att genomföra själva utan behöver stöd och hjälp från experter, myndigheter, boende, allmän
het, företagare och angränsande kommuner. Kommunen vill genom detta nyhetsbrev ge alla en
inblick i vad som händer och vad som är på gång.

Bakgrund
Svartån har under många år haft problem med för höga halter av tarmbakterier i vattnet. Bak
terierna är tarmbakterier från varmblodiga djur, t.ex. människor, kor, hästar, grisar, fåglar eller
hundar. I Sverige och Europa tas prover på alla badplatser. Proverna ger en indikation på att
vattnet kan innehålla bakterier som är skadliga för människors hälsa. Om man får i sig vatten
med för höga bakteriehalter kan det ge upphov till magsjuka mm. Badplatsen i Hästhagen är
stängd sedan 2005 på grund av för höga halter av bakterier.
Efter många års arbete med att minska halten av bakterier för att få Svartån badbar bestämde
sig kommunen för att ta hjälp med att få in nya idéer. För att få in bra idéer bjöds ett antal stora
konsultföretag in. Det slutade med att tre företag, WSP, SWECO och IVL lämnade var sitt PM
med förslag och därefter redovisade detta under ett seminarie på Örebro slott den 9 april 2008.
Kommunen hade samtidigt samlat en grupp experter på olika ämnesområden för att granska
konsulternas förslag. Varje expert tittade på förslagen utifrån sitt område och med sina ögon.
Denna granskningsgrupp bestod av ytterligare konsulter, Smittskyddsinstitutet, Sveriges Lant
bruksuniversitet (SLU), Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro kommuns egna tjänstemän som
arbetar med vatten och miljö.
De tre PM som lämnats in och efterföljande granskning av dem har gett kommunen ﬂera
förslag på aktiviteter och en del nya frågeställningar att fundera kring. Summerat kan sägas att
WSPs PM var det som bedömdes som mest genomarbetat och tydligast. IVLs och SWECOs
PM kompletterar bilden med ytterligare förslag på aktiviteter och frågeställningar att beakta.
Utifrån dessa PM och granskningen av dem kommer Örebro kommun ta fram aktiviteter inför
kommande år med målsättningen att få och sedan behålla en badbar Svartå.

Vad har hänt sedan seminariet på slottet och utvärderingen av PM?
• Inget kommunalt bad vid Hästhagen under 2008 på grund av för höga halter av bakterier
i vattnet.
• Badvattenprovtagningen i Svartån fortsätter som om det vore bad vid Hästhagen.
• Försök att rena Svartåvatten med UV-ﬁlter har genomförts. Ett första försök att med
hjälp av ultraviollett ljus rena Svartåvatten genomfördes i april och detta försök kommer
att följas upp med långtidstester under slutet av juli och augusti. Att rena vattnet vid Hästha
gen med UV-ﬁlter är ett snabbt sätt att skapa badplats. Syftet är att ge en föraning om vilka
värden och kvaliteter som kan återskapas när ån blir så ren att vi kan bada i den utan UV
ﬁlter. Det övergripande syftet med arbetet är att skapa långsiktigt badbarhet i Svartån.

Vad händer till hösten?
• Långtidsplan för provtagningar i Svartån tas fram av kommunen.
• UV-ﬁlter. Om försöken med UV-ﬁlter faller väl ut kommer kommunen till somma
ren 2009 skärma av en del av Svartån vid Hästhagens badplats och rena ett delﬂöde
av Svartåns vatten. Då kommer örebroarna åter att kunna bada i Hästhagen.
• Förslag på utökad intern projektorganisation och ﬁnansiering inför det fortsatta
arbetet med Svartån.
• Plan med aktiviteter för att åstadkomma badbar Svartå. Dessa aktiviteter tar
stöd i de PM som inkommit och kommentarer från utvärderingsgruppen. Efter att
projektdeltagarna har tagit fram de aktiviteter som ska genomföras kommer eventuella upphandlingar av externa tjänster att genomföras.
• Kommunen planerar inför ett fördjupat samarbete med Smittskyddsinstitutet
som redan varit delaktig i projektet som utvärderare. Kommunen anser att Smitt
skyddsinstitutets kompetens när det gäller bakterier och smittskydd är mycket viktig inför framtiden.

Örebro kommun kommer löpande att informera om arbetet med att göra Svartån
badbar på www.orebro.se

Projektgruppen för Badbar Svartå

Magnus Karlsson
019 – 21 13 23

Malin Birgersson
019 – 21 13 65

Magnus Carlberg
019 – 21 13 79

