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Förord
Kommunförbundet i Stockholms Län (KSL), Regionplane- och trafikkontoret i
Stockholm läns landsting (RTK) och Länsstyrelsen i Stockholms län har i
samverkan med länets kommuner startat ett projekt avseende VA-problematiken i
omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden i Stockholms län. Projektet är ett
led i det regionala samarbetsprojekt som organisationerna påtog sig i
Miljövårdsprogram 2000 för Stockholms län.
Som en del i detta projekt har uppdragits åt VAI VA-Projekt AB att utarbeta en
generell arbetsmetodik för att såväl analysera problemen som att utforma och
utvärdera framtida småskaliga hållbara VA-lösningar för jämförelse med
storskaliga systemlösningar. Syftet är att ge kommunernas tjänstemän och boende,
ett hjälpmedel för att ta sig an de komplexa VA-frågorna.
Den generella arbetsmetodiken har utformats med utgångspunkt från de VAproblem och förutsättningar som omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden
uppvisar. För att utforma arbetsmetodiken har ett antal tidigare utförda VAutredningar analyserats och bearbetats. Därefter har den framtagna
arbetsmetodiken testats på tre utvalda områden. Uppdraget har utförts i nära
samarbete med en arbetsgrupp bestående av representanter från KSL, RTK och
Länsstyrelsen samt Ekerö, Nynäshamns och Vaxholms kommuner. Synpunkter
från KSL:s ”Kommunala referensgrupp för VA i omvandlingsområden och
skärgården” har beaktats.
Arbetspromemorian har utarbetats av Birgitta Olofsson, Cristina Frycklund,
Henrik Tideström och Jan-Erik Haglund. Författarna står själva för de resultat
som redovisas i rapporten. Tomas Andersson har varit projektledare på
Regionplane- och trafikkontoret.
Stockholm i september 2001

Börje Wredén
Tf. regionplanedirektör
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Sammanfattning
Bakgrund
I kommunerna i Stockholms län finns ett stort antal omvandlings-, skärgårds- och
glesbygdsområden med både permanent- och fritidsboende och fritidsområden där VAsystemen är bristfälliga. Idag finns ett stort tryck på att omvandla fritidshus till
permanentfastigheter i områdena runt kommunernas centrum- och tätortsområden. För att
kunna förbättra VA-situationen och tillåta ökat boende i dessa områden har KSL, RTK
och Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med länets kommuner startat ett projekt
avseende VA-problematiken i omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden. Denna
studie ”Utveckling av metodik för val av miljöanpassade små VA-system i Stockholms
län” är ett led i detta arbete. Syftet är att utarbeta en generell arbetsmetodik som kan var
ett stöd i kommunernas arbete med att utforma hållbara VA-system för omvandlings-,
skärgårds- och glesbygdsområden i länet.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och avgörande för människans liv. Därför har
vattenfrågorna genomgående lagts före avloppsproblematiken i arbetsgången. Det har
förutsatts att målsättningen för kommunerna i Stockholms län är att vatten för dryck,
matlagning, bad, disk och tvätt skall kunna erhållas utan att behöva köpas på flaska eller i
dunk. Arbetsmetodiken skall möjliggöra klarlägganden av system för såväl lokal VAhantering och resursutnyttjande som anslutning till storskaliga VA-system.

Förslag till generell arbetsmetodik
I rapporten redovisas översiktligt förekommande lösningar för vattenförsörjning och
avloppshantering och förslag till arbetsmetodik/modell för att kunna utforma lämpliga
VA-system för enskilda områden. Arbetsmetodiken baseras på de erfarenheter som
erhållits vid tidigare utförda VA-utredningar i omvandlingsområden i länet. I arbetsmetodiken delas arbetet in i tre faser;

Fas A: Inventering av grundläggande förutsättningar
Fas B: Utformning av möjliga VA-system
Fas C: Utvärdering och jämförelse av VA-system med hjälp av kriterier
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FAS A

Tänkbara
VA-lösningar

Inventering
1. Studiens avgränsning
2. Krav/ Policy
3. Nuvarande bebyggelse
Framtida bebyggelsetryck
4. Nuvarande VA-förhållanden
5. Framtida vattenbehov
6. Naturgivna förutsättningar

FAS B

Klarlagda
förutsättningar

Utformning
Steg 1 - Bortsortering baserat
på naturgivna förutsättningar
Steg 2 - Bedömning av
Kapacitet/ Kvalitet/ Skala
Steg 3 – Förslag till VA-system

FAS C

Möjliga
VA-system

Utvärdering
och jämförelse
VA-system utvärderas mha
Kriterier
• Vattenkvalitet/ Smittskydd
• Teknisk robusthet
• Resurshushållning inkl.
Kretslopp
• Miljöpåverkan
• Ekonomi
• Brukaraspekter
• Ansvar

Lämpliga
VA-system

Figur 1 Schematisk beskrivning av arbetsmetodiken

I inventeringsfasen A klarläggs förutsättningarna för den framtida vatten- och avloppsförsörjningen. En väl genomförd inventeringsfas är nödvändig för att de utformade VAsystemen skall vara anpassade och verklighetsförankrade i det aktuella geografiska
området. För att förenkla och tydliggöra arbetet har frågeställningarna i inventeringsfasen
indelats i sex grupper, se figur 1.
Det finns på marknaden och under utveckling olika tänkbara VA-lösningar. I fas B
utformas möjliga VA-system utifrån dessa tänkbara VA-lösningar och de klarlagda
lokala förutsättningarna som råder, mindre lämpliga lösningar sorteras bort. De lokala
förutsättningarna utgörs bl.a. av naturförhållanden och de krav och riktlinjer som ställts
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upp regionalt och kommunalt. För att tydliggöra arbetsgången har fas B indelats i tre steg,
se figur 1. För att underlätta arbetet hanteras vatten- och avloppssystemen var för sig i
steg 1 och 2, men tillsammans i steg 3. Hjä lptabeller har tagits fram som stöd för arbetet i
steg 1 och 2 för vatten- respektive avloppssystem.
Steg 1 innebär att vatten- och avloppslösningar som inte är lämpliga utifrån områdets
naturgivna förutsättningar sorteras bort. Kvarstår efter detta steg gör de alternativ som
överhuvudtaget är möjliga i det aktuella området. Steg 2 innebär bedömning av kvarstående alternativ med hänsyn till kommunala krav, kapacitet, kvalitet och om alternativet
kan ske enskilt, gruppvis och/eller centralt etc.

Steg 1 – Vattensystem
För att kunna sortera bort olämpliga eller mindre lämpliga vattenalternativ måste de
naturgivna förutsättningarna studeras och följande frågeställningar besvaras.
–
–
–
–
–
–

Finns jordlager lämpliga för grundvattentäkt?
Finns jordlager lämpliga för grundvattenförstärkning?
Finns berggrundvatten lämpligt för grundvattentäkt?
Finns lämpliga sjöar för ytvattentäkt?
Finns Östersjövatten att tillgå för vattentäkt?
Finns anslutningspunkt till befintligt (kommunalt) vattenledningsnät?

Steg 2 - Vattensystem
För de vattenalternativ som kvarstår måste följande bedömning göras:
– Är vattentillgången/kapaciteten tillräcklig för att klara bedömt vattenbehov?
Bedömningen bör anges som andel (procent) av området som kan försörjas av den
aktuella vattentillgången.
– Kan dricksvattenkvalitet uppnås?
– Är alternativet möjligt som enskild, gruppvis eller central vattenlösning?
– Kan vattentäkten skyddas mot avloppspåverkan och andra föroreningskällor?

Steg 1 - Avloppssystem
För att kunna sortera bort olämpliga eller mindre lämpliga avloppsalternativ måste de
naturgivna förutsättningarna studeras och följande frågeställningar besvaras.
–
–
–
–

Finns lämpliga jordlager i tillräcklig omfattning för infiltration av avloppsvatten?
Finns ytvatten som är lämplig som mottagare av behandlat avloppsvatten?
Finns lämpliga ytor tillgängliga för lokalisering av behandlingsanläggningar?
Finns lämpliga och tillräckliga ytor för ytkrävande behandlingsanläggningar såsom
våtmarker och dammar?
– Finns ytor tillgängliga (inom enskild fastighet, inom området eller utanför området)
för avsättning av urin, fekalier, slam, mull från mulltoa, klosettvatten, BDT-vatten
respektive avloppsvatten?
– Finns möjlighet att ansluta till befintligt (kommunalt) avloppsnät?

Steg 2 - Avloppssystem
För de avloppslösningar som kvarstår måste följande bedömning göras:
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– Uppnås generella (t.ex. allmänna råd från Naturvårdsverket) eller kommunala
utsläppskrav och/eller kommunens policy/riktlinjer?
– Är kapaciteten tillräcklig för att klara bedömd belastning? Bedömningen bör anges
som andel (procent) av området som kan belasta den aktuella anläggningen.
– Uppfylls eventuella policy/önskemål om återföring av restprodukter såsom
näringsämnen, mullbildande organiskt material respektive vatten?
– Är alternativen möjliga som enskild, gruppvis eller central avloppslösning?
– Kommer avloppslösning/avsättning i konflikt med vattenförsörjningen?
Efter steg 2 kvarstår de alternativ som utifrån de naturgivna förutsättningarna och
krav/policies överhuvudtaget går att applicera i det aktuella området.

Steg 3 – VA-system
I steg 3 utformas ett VA-system där vatten- och avloppssystemen samordnas. Följande
klargöranden bör göras i steg 3.

Vattensystemet
– Geografisk lokalisering av vattenanläggningar såsom grundvattenbrunnar, större
grundvattenanläggningar, ytvattenverk m.m.

– Vilka skyddsåtgärder måste tillgripas för att säkerställa vattentillgång och kvalitet?
Avloppssystemet
– Vilka behandlingstekniker kan användas?
– Vilka metoder för sortering och omhändertagande av näringsämnen, mullbildande
organiskt material och vatten kan användas?
– Geografisk lokalisering av behandlingsanläggningar såsom
infiltrationsanläggningar, markbäddar, våtmarker, dammar m.m.

reningsverk,

– Lokalisering av eventuella urintankar, komposteringsanläggningar.
– Lokalisering av avsättningsmöjligheter för sorterade avloppsströmmar och slam.

Gemensamt för VA-systemen
– Principiella ledningsdragningar.
– Erforderliga driftinsatser och drifterfarenheter för de olika alternativen.
I Fas C utvärderas de framtagna möjliga VA-systemen och jämförs med varandra för att
finna ut vilken eller vilka alternativ som är mest lämpliga ur olika aspekter för det
aktuella området. Utvärderingen sker med hjälp av kriterier och skall ske på ett så
objektivt och faktabaserat sätt som möjligt. För att kunna jämföra olika system är det
viktigt att de olika kriterierna i största möjliga omfattning kan kvantifieras. I de fall
kriterierna inte kan kvantifieras får en jämförelse mellan VA-systemen sinsemellan ske
med hjälp av +, 0 eller -. Nedanstående kriterier bör utnyttjas vid jämförelse och val av
VA-system.
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Vattensystem
– Vattenkvalitet och smittskydd
– Teknisk robusthet
– Resurshushållning
– Miljöpåverkan
– Ekonomi
– Brukaraspekter
– Ansvar

Avloppssystem
– Smittskydd
– Teknisk robusthet
– Resurshushållning inklusive kretslopp
– Miljöpåverkan
– Ekonomi
– Brukaraspekter
– Ansvar
Syftet med utvärderingen och jämförelserna får naturligtvis styra valet av ambitionsnivå.
Det får däremot inte vara så att några kriterier utesluts så att vissa VA-system får
felaktiga fördelar eller nackdelar vid jämförelsen med andra VA-system. Efter jämförelse
av de olika VA-systemen kan ett eller flera system väljas för fortsatt hantering.

Test av arbetsmetodik
KSL har av kommunerna i länet fått förslag på områden som är lämpliga att studera ur ett
småskaligt VA-perspektiv. Bla nd de sex förslag till områden som inkom till KSL har tre
områden valts för test av den generella arbetsmetodiken. Dessa är Ricksättra i Ekerö
kommun, Landfjärden i Nynäshamns kommun och Ramsö i Vaxholms kommun.
Områdena har valts så att de i största möjliga omfattning exemplifierar de frågeställningar
som kan uppkomma i länets omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden.
För de tre områdena har en översiktlig inventeringsfas enligt arbetsgången i fas A
genomförts. Vidare har en principiell utformning av möjliga VA-system enligt steg 1 och
2 i fas B utförts. Det har inte varit möjligt att inom ramen för denna studie att genomföra
steg 3 i fas B och fas C. Det utförda testet av arbetsmetodiken visade, trots områdenas
delvis mycket olika naturgivna förutsättningar och att testet inte omfattade alla faser, att
arbetsmetodiken bör kunna vara applicerbar och ett stöd vid utformning av lämpliga VAsystem.

Slutsatser och kommentarer
Det är inte möjligt att i en generell arbetsmetodik täcka in alla de specifika
problemställningar och förutsättningar som kan förekomma i de aktuella områdena i
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Stockholms län. Arbetsmetodiken bör dock kunna vara ett stöd för att ta fram förslag till
VA-system i alla typer av områden. Tas inte hänsyn till de lokala givna förutsättningarna
kan VA-systemen inte utformas så att de i verkligheten kan byggas. Därför utgör de
naturgivna förutsättningarna arbetsmetodikens kärna och det är utifrån dessa som
arbetsgången delats in i faser och steg.
Den här framtagna generella arbetsmetodiken kan inte användas för att i detalj utforma
VA-system utan att i olika moment använda expertkunskap beträffande t.ex. hydrogeologi, process- och anläggningsteknik, miljöbedömningar, ekonomi m.m.
Arbetsmetodiken hanterar VA-system som är så beprövade att de kan presenteras för
brukaren som genomförbara möjligheter, men arbetsmetodiken skall kunna utnyttjas
framöver och inte utestänga framtida tekniska lösningar. Användaren av denna
arbetsmetodik uppmanas att aktivt följa den forskning och utveckling som sker samt de
nya tekniska lösningar som lanseras på marknaden.
Utformning av vatten- och avloppssystem skall ske parallellt, dels för att systemen inte
skall komma i konflikt med varandra och dels för att klargöra eventuella samordningsvinster. I fas B steg 3 skall möjliga vatten- och avloppssystem utformas tillsammans. Vid
utvärdering av VA-systemen enligt kriterierna är det viktigt att hela systemen jämförs och
inte enskilda komponenter eller dellö sningar.
De boende och brukarna har de senaste åren alltmer efterfrågat möjligheter att följa
arbetet, eller delta i processen, vid utformning av VA-system. Det finns en rad olika sätt
att involvera de boende i arbetet och bland dessa kan nämnas:
??
??
??
??

Informationsmöten
Informationsmaterial
Remissinstans
Studiecirklar/seminarier

Det brukar ofta vara lämpligt att involvera de boende tidigt. Å andra sidan kan det i vissa
fall vara en fördel om inventeringsfasen är genomförd innan de boende informeras och
olika systemlösningar börjar diskuteras. De första frågorna som brukar ställas är: ”Varför
kan vi inte behålla de VA-lösningar vi har?” och ”Vad kostar det?”. För att kunna besvara
dessa frågor brukar normalt en VA-studie, åtminstone översiktligt, behöva ha utförts.
Här framtagen generell arbetsmetodik är utarbetad och anpassad till problemsituationen i
Stockholms län. Genomförda studier i de tre testområdena visar att den framtagna arbetsmetodiken bör kunna utgöra en utgångspunkt och ett arbetsverktyg vid utformning av
VA-system i Stockholms läns omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden.

9

Arbetspromemoria 9:2001 Metodstudier

1

Inledning

1.1 Bakgrund
Bristfälliga VA-lösningar i omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden i
Stockholms län utgör ett problem från miljö - och resurssynpunkt, men även från
hälsosynpunkt. Med det ökade permanentningstryck som idag finns i fritids- och
skärgårdsområden är VA-frågorna ett problem för många av länets kommuner.
I enlighet med Miljövårdsprogram 2000 för Stockholms län (ref. I) har KSL, RTK och
Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med länets kommuner startat ett projekt
avseende VA-problematiken i omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden. För att
kunna lösa dagens VA-problem i dessa områden och göra det möjligt att välja hållbara
framtida VA-lösningar har det vuxit fram ett behov av att försöka utarbeta en generell
arbetsmetodik/modell som visar lämpliga angreppssätt och föreslår en logisk arbetsgång.
Den generella arbetsmetodiken skall täcka såväl analys av problem som utformning och
utvärdering av hållbara småskaliga VA-lösningar samt jämförelse av dessa med
anslutning till befintliga (kommunala) VA-system.
För att idag kunna utarbeta underlag för val av framtida hållbara VA-lösningar måste
utgångspunkten vara såväl de olika områdenas lokala förutsättningar, krav och policies
som tillgängliga VA-tekniska lösningar. I detta perspektiv har dagens och framtida
brukares inställning en avgörande roll för VA-systemens införande och acceptans i både
ett kort och ett längre tidsperspektiv.

1.2 Syfte
Den generella arbetsmetodiken skall vara ett hjälpmedel för kommunernas tjänstemän
och boende att ta sig an de komplexa VA-frågorna. Målsättningen är att;
?? utarbeta en logisk arbetsgång
?? underlätta konsekvent problemidentifiering
?? ge möjlighet till faktabaserad analys av nuläget och av förutsättningarna för framtida
val av VA-system
?? sortera bort de VA-system som inte är möjliga utifrån naturgivna förutsättningar
?? utforma möjliga VA-system
?? jämföra möjliga VA-system
?? ta fram ett beslutsunderlag
Det är omöjligt att utarbeta en generell arbetsmetodik som möjliggör utformning av VAsyste m utan att olika slags expertkunskap krävs i vissa skeden av arbetet. Genom att
använda den generella arbetsmetodiken skall det dock kunna avgöras om och när
expertkunskap behövs.
Arbetsgången har utformats så att de frågor som i ett visst fall inte är relevanta skall
kunna hoppas över. Likväl finns frågeställningarna där som en påminnelse om att de kan
vara relevanta för att analysera nuläget, utforma och utvärdera förslag till VA-system.
En generell arbetsmetodik kan underlätta framtagandet av beslutsunderlag för val av VAsystem. Det slutliga valet av VA-lösning styrs av såväl politiska beslut som de boendes
vilja och åsikt.
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1.3 Arbetsgång
Vid utarbetande av en generell användbar arbetsmetodik för Stockholm läns kommuner
har det varit viktigt att den baseras på erfarenheter av verkliga förhållanden. Denna
verklighetsanknytning har försökt uppnås genom att utnyttja tidigare genomförda
utredningar av VA-problemen i länet.
Länets kommuner har delvis olika problemställningar och delvis olika förutsättningar för
att kunna arbeta med VA-situationen i omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden.
Dessutom har kommunerna kommit olika långt i sitt arbete med VA-frågorna. Därför har
det vid utarbetandet av arbetsmetodiken varit viktigt att välja ut tidigare studier som i
största möjliga omfattning täcker de problemställningar och de ambitionsnivåer som finns
i länets olika kommuner. Utredningar som innehåller förslag till framtida lokala
småskaliga VA-system men även jämförelser med kommunal anslutning har valts. De
studier som i första hand har använts för att utforma arbetsmetodiken är;
?? VA-strategi för delar av Boo, Nacka kommun, 2000 (ref. II). Ett större
permanentningsområde beläget vid kusten med 2000 fastigheter och delvis utbyggda
kommunala huvudledningar för VA. Området har högt permanentningstryck och en
hög ambition till kretsloppslösningar.
?? Framtida VA-försörjning för bebyggelsen längs Runsavägen, Upplands Väsby
kommun, 2000 (ref. III). Tätortsnära glesbygdsområde med blandad permanent- och
fritidsbebyggelse, ca 60 fastigheter, vid Mälaren mitt i jordbruksbygd.
?? Utredning Stora Mellansjö - Avloppshantering, Huddinge kommun, 1998 (ref. IV).
Omvandlingsområde med ca 160 fastigheter med hög ambition till
kretsloppslösningar. Beläget vid Magelungen inom Tyresåns avrinningsområde.
?? Norrtälje kommun, VA-Försörjning av Bergshamra by, 1997 (ref. V). Området
omfattar ca 70 fastigheter och består av blandad permanent- och fritidsbebyggelse
mitt i jordbruksbygd beläget vid Bergshamraviken.
?? VA-utredning för Landsort, Nynäshamns kommun, 1997 (ref. VI). Skärgårdsö med
mycket magra jordtäcken och begränsad vattentillgång.
Dessa studier låter sig inte sammanfattas kortfattat, varför intresserade rekommenderas
att ta kontakt med respektive kommun för att ta del av de tidigare utförda utredningarna.
För att försöka utarbeta en så objektiv och allmängiltig arbetsmetodik som möjligt har en
konsekvent identifiering av betydelsefulla och mindre betydelsefulla förutsättningar och
slutsatser i tidigare studier genomförts. För alla dessa rapporterade och beskrivna resultat
har en fråga formulerats. Därefter har frågorna sorterats i olika faktagrupper och knutits
till olika arbetsskeden. Även ordningsföljden i den föreslagna arbetsgången har baserats
på erfarenheter från de tidigare utförda studierna.
Kriterierna för val av VA-system har utformats med utgångspunkt från;
?? Naturvårdsverket Rapport 4429, ”Miljöanpassade vatten- och avloppssystem. Förslag
till bedömningsgrunder” (ref. VII).
?? VA-FORSK RAPPORT 1997-1, ”Utvärdering av VA-lösningar i ekobyar” (ref.
VIII).
?? KSL, RTK & Länsstyrelsen i Stockholms län, ”Förstudie Miljöanpassade små VAsystem” (ref. IX).
?? BFR, Miljöteknikdelegationen, LRF & Naturvårdsverket, ”Beskrivning av FoUprogrammet Robusta och Uthålliga Små Avloppssystem (RUSA)” (ref X).
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KSL har av kommunerna i länet erhållit förslag på områden som är lämpliga att studera
ur ett småskaligt VA-perspektiv. Bland de sex förslag till områden som inkom till KSL
har tre områden valts. Dessa är Ricksättra i Ekerö kommun, Landfjärden i Nynäshamns
kommun och Ramsö i Vaxholms kommun. Områdena har valts så att de i största möjliga
omfattning exemplifierar de frågeställningar som kan uppkomma i länets omvandlings-,
skärgårds- och glesbygdsområden. Föreslagen arbetsmetodik har testats på dessa tre
områden (Bilaga 1). Efter utfört test har smärre justeringar av den generella arbetsmetodiken genomförts. Redovisningen av testområdena skall ses som en vägledning i hur
den föreslagna arbetsmetodiken kan utnyttjas i olika typer av områden. I testet har
bedömningar och beräkningar i vissa fall gjorts på osäkra uppgifter. Resultaten av testet
ska därför inte ses som slutliga bedömningar/förslag till VA-system utan som ett
metodtest.
Under uppdragets genomförande har bl.a. inriktning, ambitionsnivå och avgränsning
diskuterats med en arbetsgrupp bestående av representanter från KSL, RTK och
Lässtyrelsen samt Ekerö, Nynäshamns och Vaxholms kommuner. Även synpunkter från
representanter i KSL:s ”Kommunala referensgrupp för VA i omvandlingsområden och
skärgården” har beaktats i rapporten.
För att underlätta läsningen av rapporten finns en ordlista som förklarar en del av de
fackuttryck och begrepp som förekommer i texten.
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2

Problembeskrivning

VA-problemen i Stockholms läns skärgårds- och glesbygdsmiljöer är väl kända. Det finns
problem med att såväl producera dricksvatten med acceptabel kvalitet och kvantitet som
att lösa avloppssituationen för enskild bebyggelse. Dessa problem har accentuerats de
senaste åren då omvandlingen av fritidsbebyggelse till permanentboende har ökat både i
skärgården och i övrig glesbygd. Dessutom nyttjas fritidsbebyggelsen mer intensivt idag
än tidigare.

Vattenförsörjning
I Stockholms läns omvandlings- och skärgårdsområden finns många fastigheter med
grundvattenbrunnar som utnyttjar länets begränsade grundvattentillgångar. Det finns
ingen total inventering av enskilda brunnar i länet men en del kommuner har gjort
inventeringar i vissa områden. Av dessa framgår att det förekommer både kapacitets- och
kvalitetsproblem. Kapacitetsproble men visar sig främst i form av begränsad vattentillgång under sommaren och att salthalten ökar i vissa brunnar på grund av överuttag.
Kvalitetsproblem i form av höga radonhalter, avloppspåverkan och höga järn- och
manganhalter förekommer.
Mälaren och några insjöar används som vattentäkter för de stora kommunala vattenverken i länet och för några gruppvisa gemensamma anläggningar. Östersjövatten
används idag i mycket begränsad omfattning för dricksvattenproduktion.
I fritidsområden finns ofta enbart sommarvatten.

Avloppshantering
Många fastigheter i länets omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden har idag
enskilda avloppsanläggningar, oftast bestående av slamavskiljare och någon form av
infiltrationsanläggning eller markbädd, eller uppsamling av avloppet i slutna tankar
(septiktankar). Enklare anläggningar, såsom resorptionsanläggningar (avsedd för
behandling av BDT-vatten sommartid vid normal nederbörd) och sandfilterbrunnar
(”nedskalad” markbädd), förekommer också. Många, främst äldre, hus saknar egentliga
reningsanläggningar utöver slamavskiljare. Beräkningar visar att cirka 50 000 människor
i regionen har enskilda avloppsanläggningar. Det finns dessutom ett större antal
gemensamma avloppsanläggningar med föreningar och samfälligheter som ägare.
Utsläppen från enskilda avloppsanläggningar kan påverka intilliggande dricksvattenbrunnar men även skapa övergödningsproblem i sjöar och vattendrag. Problematiken
belyses bl.a. i underlag för Regionplan 2000 för Stockholms län (ref. XI) och i
Miljöanalys 1996 (ref. XII) och Miljövårdsprogrammet för Stockholms län (ref. I).

Naturgivna förutsättningar
Många av omvandlings- och skärgårdsområdena i länet är bergiga och kuperade. Länet
har stora områden med tunna jordlager och med lera i dalsänkorna. Dessutom finns kustnära områden med smala strandremsor och en skärgård med många öar. Detta innebär
ofta begränsade möjligheter till t.ex. lokal grundvattenvattenförsörjning, lokal avloppsvattenbehandling och lokal avsättning av utsorterade avloppsfraktioner. För många av
områdena är det dessutom långa avstånd till befintliga VA-verksamhetsområden.
Dessa, ur VA-synpunkt, svåra naturgivna förutsättningarna kan innebära att, såväl
möjligheterna till lokalt anpassade VA-system som anslutning till befintliga (kommunala)
VA-system är begränsade. De bergiga och kuperade förhållandena samt ibland långa

13

Arbetspromemoria 9:2001 Metodstudier

avstånden, innebära dessutom att de VA-system som måste föreslås ur t.ex. hälso- och
miljösynpunkt kan bli mycket kostsamma för fastighetsägaren.

Områdenas befintliga karaktär
Omvandlingsområdena i Stockholms län ligger ofta i närheten av kommunernas
centrumområden och tätorter vilket ger ett stort permanentningstryck. I en del av länets
omvandlingsområden pågår planarbeten vilket bl.a. medverkar till att tydliggöra VAfrågorna.
För några av de boende kan det vara viktigt att områdets karaktär (bebyggelsetyp, vägar,
trädbestånd m.m.) bevaras. De vill ofta undvika en förändring av området genom t.ex.
förtätning av byggnationen. Det finns ibland en tydlig önskan att inte förändra något
inklusive VA-systemet. Vanliga uttalanden är t.ex.; ”Vi har ju en egen grundvattenbrunn
idag och det kommer att fungera i morgon också”, ”Jag har alltid haft mulltoa, det är
billigt och fungerar bra så det vill jag ha även i framtiden”. Samtidigt finns boende som
kräver fungerande infrastruktur och samhällsservice; ”Vi vill ha en toalett där vi bara kan
trycka på knappen precis som i stan”.
Det allmänt ökande miljö- och kretsloppsengagemanget innebär att det finns boende som
kan vara villiga att medverka till t.ex. ett avloppssystem med sortering i olika avloppsfraktioner och lokalt resursutnyttjande.
Inom ett bebyggelseområde kan det således finnas boende, och även framtida okända
boende, med mycket olika utgångspunkter och vilja.

Ekonomi och ansvar
För de boende är kostnadsaspekten ofta avgörande för val av VA-system. Enskilda VAlösningar innebär att fastighetsägaren får betala hela kostnaden för investeringen och
även har ett tydligt ansvar för VA-systemets drift samt direkt bär kostnaderna för
detsamma. Vid anslutning till befintliga (kommunala) VA-verksamhetsområden skall de
nya anslutna fastigheterna enligt VA-lagen betala hela anslutningskostnaden men i
verkligheten subventionerar ofta det befintliga VA-kollektivet i viss omfattning de
nyanslutna fastigheterna. Kommunal anslutning innebär att den enskilde blir en brukare
som betalar för att få ett fungerande VA-system. Småskaliga gruppvisa lösningar som
drivs gemensamt innebär att de boende kan köpa drifttjänsten eller utföra den i egen regi
men att föreningen har ett gemensamt ansvar för VA-systemet.
De naturgivna förutsättningarna styr vilka VA-system som är möjliga för fastigheterna i
ett aktuellt område. Det finns ofta inte enkla och billiga VA-lösningar som klarar
uppställda vattenkvalitets- och miljökrav samt eventuella policies och önskemål om
kretslopp. Detta innebär att fastighetsägarna i många av de omvandlings-, skärgårds- och
glesbygdsområden där VA-problemen måste lösas står inför betydande kostnader för nya
VA-lösningar.

Komplex problemställning
Att skapa långsiktigt hållbara, miljöanpassade och för fastighetsägaren ekonomiskt acceptabla VA-system för Stockholms läns omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden
kräver ett tydligt och genomtänkt angreppssätt. Utgångspunkten måste tas i de naturgivna
förutsättningarna och de förhållanden som råder i varje område. Inventeringen av
nuvarande förhållanden och naturgivna förutsättningar måste utföras så att den kan
beskrivas för de boende på ett lättfattligt sätt. För att de boende skall kunna acceptera att
betala och hantera de nya VA-systemen är det viktigt att de ges möjlighet till att vara
delaktiga i arbetet med att utforma de framtida VA-systemen i sitt område.
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3 Principiell beskrivning
av VA-system
I detta kapitel ges endast en översiktlig och principiell beskrivning av tillgängliga vattenoch avloppslösningar. Med tillgängliga VA-lösningar avses sådana lö sningar vars
komponenter och utrustning på något sätt finns på marknaden, dvs. VA-lösningar som
har lämnat det första idéstadiet.

3.1 Vattenförsörjning
Det finns två huvudmöjligheter till dricksvattenförsörjning: grundvatten eller ytvatten.
Grundvattenuttag kan antingen ske lokalt eller i större skala, i jordlager eller berg.
Grundvattenresursen kan förstärkas genom infiltration av ytvatten. Ytvatten kan utnyttjas
lokalt eller i större skala. I Sverige är ytvattentäkterna normalt sötvatten men genom
avsaltning kan även utnyttjande av Östersjövatten (bräckt vatten) vara möjligt.
För Stockholms län kan de olika möjligheterna till dricksvattenproduktion sammanfattas i
följande huvudgrupper;
?? Lokalt grundvatten i jord eller berg, eventuellt förstärkt genom infiltration av
ytvatten
?? Lokalt ytvatten från sjöar
?? Lokalt ytvatten från Östersjön (avsaltat)

?? Anslutning till befintliga (kommunala storskaliga) vattenledningsnät
Lokalt grundvatten i jord eller berg
En första förutsättning för att vattenförsörjningen ska kunna baseras på lokalt grundvatten
och vara långsiktigt hållbar, är att tillräckliga mängder grundvatten finns under hela året.
Den mängd grundvatten som bildas måste vara större än de uttag som görs, sett över
tidsperioder av ett eller flera år. Grundvattenmagasinets storlek (volym vatten per
markytenhet) bestäms i princip av nederbördsförhållanden och geologiska förutsättningar.
Ju mäktigare och porösare jordlagren är som överlagrar berggrunden, desto större
magasin. I berggrunden utgörs grundvattenmagasinet av de sammanhängande sprickorna.
Eftersom delar av Stockholms län är ett kustområde, med de risker för salt grundvatten
som det medför, finns även en begränsning på djupet i magasinet. Dessutom kan rester
från tidigare havsområden påträffas i grundvattnet, som relikt saltvatten. Grundvattenmagasinet kan i princip anses vara tillgängligt ner till havsytans nivå och otillgängligt
under denna nivå. Det innebär att även respektive områdes höjdläge får betydelse för
magasinets storlek. Grundvattenmagasinet kan kapacitetsmässigt förstärkas genom
infiltration av ytvatten.
En andra förutsättning för att grundvattenresursen ska kunna utnyttjas för lokal vattenförsörjning är att den håller god kvalitet. Den ska således inte förorenas av verksamheter
inom grundvattnets tillrinningsområde såsom t.ex. avloppsinfiltration, vägsaltning eller
dagvatteninfiltration. Saltvatteninträngning är ytterligare en kvalitetsfaktor som måste
beaktas liksom de lokalt höga radonhalterna. Återinfiltration av grundvatten kan vara en
möjlighet att förbättra kvaliteten avseende främst järn och mangan.
Regelverk för rutinmässig kvalitetskontroll av enskilt eller samfällt brunnsvatten finns
inte. Däremot finns kvalitetskrav även för enskilt vatten, fastställda av Livsmedelsverket
(ref. XIII). Det åligger brunnsägarna att själva kontrollera vattnets kvalitet.
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Fastigheter som fått saltvatteninträngning i sin brunn installerar ibland avsaltningsanläggning. För enskilda fastigheter finns på marknaden aggregat som producerar 50 l/dygn.
Detta räcker inte till för att tillgodose hela vattenbehovet i ett hushåll. Ett hushåll med tre
personer förbrukar normalt ca 400-600 l/dygn. Det avsaltade vattnet kan användas för i
första hand dricksvatten och matlagning. För bad, disk och tvätt kan då annat vatten med
lägre kvalitet än dricksvatten utnyttjas. Man måste dock vara observant på att installationer för vatten såsom ledningar och armaturer verkligen klarar den ökade korrosionsrisken som bräckt vatten innebär. Från avsaltningsanläggningen erhålls ett salt rejektvatten som måste ledas till recipient. Avsaltningsanläggningar för enskilda brunnar
permanentar och förstärker problemet med salt grundvatten i och med att vattenuttaget
fortsätter och kan öka. Detta kan även påverka grannarnas brunnar och ge dessa problem.
Avsaltningsanläggningar för enskilda brunnar bör ses som en nödlösning och är inte
förenligt med ett långsiktigt vattenuttag.
För kvalitetsbrister i form av höga järn- och manganhalter eller hög hårdhet finns filter
för enskilda brunnar. Höga radonhalter åtgärdas genom speciella luftningsanordningar.

Lokalt ytvatten från sjöar
Förutom Mälaren finns det ytterligare ett antal mindre och större sjöar i länet. En del av
sjöarna är starkt påverkade av avloppsutsläpp och vattnet kräver omfattande behandling
för att kunna användas som dricksvatten. De behandlingste kniker som är vanligast i
vattenverk för ytvatten är kemisk fällning och filtrering.
Det vattenverk som måste byggas för att rena ytvatten kan av bl.a. ekonomiska skäl inte
anläggas för enskilda fastigheter utan är oftast endast möjligt som central eller gruppvis
lösning. Förutom en lämplig vattentäkt måste det vara möjligt att lokalisera ett lokalt
vattenverk. Vidare måste vattenledningsnät anläggas för distribution av dricksvattnet till
fastigheterna.

Lokalt ytvatten från Östersjön
Vattenverk för avsaltning av havsvatten, så kallad RO-filterteknik (Reverserad Osmos),
kan anläggas. Behandlingen bygger på membranteknik med omvänd osmos. Vid behandlingen erhålls ett salt rejektvatten som måste ledas till recipient.
Ett vattenverk med omvänd osmos kan av bl.a. ekonomiska skäl inte byggas för enskilda
fastigheter eller gruppvis utan är oftast endast möjligt som central lösning. Förutom en
lämplig vattentäkt måste det vara möjligt att lokalisera ett lokalt vattenverk. Vidare måste
vattenledningsnät anläggas för distribution av dricksvattnet till fastigheterna.

Anslutning till befintliga (kommunala storskaliga) vattenledningsnät
I Stockholms län finns idag ett antal större och mindre ytvattenbaserade vattenverk samt
grundvattentäkter för produktion av dricksvatten. De flesta av dessa vattenanläggningar
drivs i kommunal regi eller som kommunalförbund men det finns även befintliga mindre
vattenverk som drivs som gemensamhetsanläggningar. I vissa fall kan anslutning till
befintligt vattenledningsnät för distribution av dricksvatten vara ett alternativ till lokal
grundvatten- eller ytvattenförsörjning. De kommunala vattenanläggningarna uppfyller
Livsmedelskungörelsens krav på dricksvatten.

3.2 Avloppshantering
Det finns en rad olika sätt att omhänderta avlopp för att minska utsläppen av föroreningar
och för att förbättra hushållningen med de resurser i form av fosfor, kväve, organiskt
material och – i vissa tekniska lösningar – den värmeenergi som ingår i avloppet. I
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förstudien (ref. IX) och andra litteraturkällor finns beskrivet olika tekniska lösningar för
att rena respektive samla upp, behandla och hygienisera olika avloppsfraktioner.
Det vanligaste sättet att hantera avloppsvatten är att avloppet från toaletter, bad, disk och
tvätt samlas upp i ett gemensamt ledningsnät och behandlas i någon form av
reningsanläggning. Detta system har tillämpats under ungefär 100 år i städerna. Efter
rening släpps det behandlade avloppsvattnet ut till en recipient. Det finns ett stort antal
olika reningstekniker som kan tillämpas, normalt renas idag avloppsvatten genom
mekanisk, biologisk och kemisk rening. I samband med reningen uppkommer ett
avloppsslam som måste behandlas och omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
Under senare år har en relativt omfattande utveckling skett av s.k. alternativa eller
kompletterande avloppslösningar. Utmärkande för dessa lösningar är att allt avloppsvatten inte blandas ihop utan delas upp i flera delströmmar som omhändertas/behandlas
separat. Exempel på sådana avloppslösningar är urinsortering där urin samlas upp separat
i tankar respektive mulltoaletter där fekalier komposteras i stället för att blandas ihop med
övrigt avloppsvatten. Syftet med dessa nya och ibland nygamla lösningar är oftast att
åstadkomma en avloppshantering med minskad miljöbelastning och ökad resurshushållning, jämfört med dagens konventionella avloppslösningar. Hanteringen av slam från
kommunala avloppsreningsverk och särskilt användningen av slam på jordbruksmark har
kritiserats genom slammets innehåll av bl.a. metaller. Tanken med att sortera avloppet i
olika fraktioner är att undvika att dessa förorenas av föroreningar från annat avloppsvatten och därmed möjliggöra en återanvändning av näringen inom växtodlingen.
Generellt kan också sägas att ju större del av avloppets innehåll av fosfor, kväve och
organiskt material som kan avskiljas och återvinnas, desto mindre negativa miljöeffekter
orsakas av avloppshanteringen.
För att åstadkomma ett fungerade och hållbart avloppssystem krävs att olika tekniska
lösningar kombineras så att alla avlopps- och restproduktströmmar hanteras på ett
hygieniskt och miljömässigt acceptabelt sätt. Ett hållbart system kräver också att
växtnäring och det organiska materialet i sorterade avloppsströmmar (urin, fekalier, mull
från mulltoalett, klosettvatten etc.) samt avloppsslam (trekammarbrunnsslam eller slam
från reningsverk) återförs till åkermark för att där ersätta handelsgödsel. Det är av största
vikt att dessa aspekter beaktas när man väljer VA-lösningar; exempelvis är det helt
avgörande från miljö- och hushållningssynpunkt att ha en garanterad avsättning av urin
och fekalier om sådana system övervägs.
Avgörande för vilka reningsmetoder som kan tillämpas för rening av samlat avloppsvatten eller delströmmar av avloppsvatten är framförallt de reningskrav som ställs utifrån
de lokala recipientförhållandena. Ju känsligare recipient desto effektiv are rening krävs. I
vissa fall kan den tänkta recipienten vara så känslig att avloppsutsläpp överhuvudtaget
inte kan tillåtas. Detta gäller speciellt då den tilltänkta recipienten utgörs av
grundvattenmagasin (vid infiltration) och där avloppsvattnet kan förorena nuvarande eller
framtida grundvattentäkter.
Vid val av avloppslösningar måste man ta hänsyn till tillgängliga och lämpliga markområden för avloppsanläggningar, exempelvis är infiltration av avloppsvatten endast
möjlig där jordarterna har rätt sammansättning och mäktighet och där avståndet till
grundvattnet är tillräcklig.
Som nämnts finns ett mycket stort antal sätt och varianter för omhändertagande av
avloppsvatten. Det är här inte möjligt att redovisa alla möjliga kombinationer av olika
tekniska lösningar till kompletta avloppssystem. I stället visas några exempel på avloppssystem som vanligtvis brukar diskuteras för omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden.
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?? Blandat avloppsvatten behandlas i småskaliga lokala reningsverk med eller utan
efterpolering i våtmarker, dammar och liknande.
?? Blandat avloppsvatten behandlas i markbädd, med eller utan efterpolering i
våtmarker, dammar och liknande, eller i infiltrationsanläggning.
?? Klosettvatten (svartvatten) hanteras separat genom t.ex. våtkompostering före
användning inom växtodling. BDT-vattenrening sker i markbäddar, genom infiltration eller i dammar och våtmarker.
?? Vattenbaserad urinsortering. Urin och spolvatten samlas upp i tankar och lagras för
att därefter utnyttjas till växtodling. Sambehandling av fekalier, fekaliespolvatten och
BDT-vatten i lokalt reningsverk eller markbädd med eller utan efterpolering i
våtmarker, dammar och liknande. Även infiltration kan vara aktuellt.
?? Vattenbaserad urin - och fekaliesortering. Urin och spolvatten samlas upp/lagras och
fekalier torr- eller våtkomposteras för att därefter utnyttjas. BDT-vatten och eventuellt fekaliespolvatten sambehandlas i markbädd med eller utan efterpolering i
våtmarker, dammar och liknande. Även infiltration kan vara aktuellt.
?? Torr urin - och fekaliehantering (latrin) genom användning av förmultningstoaletter
(”mulltoa”). BDT-vattenrening sker i markbäddar, genom infiltration eller i dammar
och våtmarker.
?? Anslutning till befintliga (kommunala storskaliga) avloppsnät.
Nedan ges en mycket kort beskrivning av tänkbara avloppssystem. Naturligtvis kan andra
kombinationer av lösningar vara tillämpbara än vad som nedan redovisas.

Blandat avloppsvatten behandlas i småskaliga lokala reningsverk med eller
utan efterpolering i våtmarker, dammar och liknande
Dessa småskaliga lokala reningsverk, s.k. minireningsverk, är framförallt aktuella för att
behandla blandat avloppsvatten, men även behandling av fekalier och fekaliespolvatten
tillsammans med BDT-vatte n är möjligt. Småskaliga reningsverk förutsätter ett minimum
av ca 5 anslutna fastigheter för att vara realistiska ekonomiskt, liksom för att uppnå
tillräcklig stabilitet i behandlingsfunktionen. Detta alternativ är beroende av utbyggnaden
av en fast infrastruktur i form av ett gemensamt ledningsnät. Den kuperade och ofta
bergiga terrängen i de aktuella områdena gör att ledningsnätet vanligen byggs ut i form av
ett tryckavloppssystem (typ LPS) för att klara utbyggnaden till en någorlunda rimlig
kostnad.
Gemensamt för mindre reningsverk är att de förutom mekanisk rening bygger på någon
form av biologisk behandling för att reducera halten organiskt material och kväve samt
att de kan kompletteras med kemisk fällning för att reducera fosforhalten. De tekniker
som är vanligast är
?? Fast biologisk bädd
?? Satsvis Biologisk Behandling (SBR)
Denna typ av reningsanläggning kan utformas för från ca 5 hushåll (10-15 personer) upp
till flera hundra personer. Även biorotorer och aktiv-slamanläggningar kan övervägas.
I minireningsverk för blandat avloppsvatten där driften av anläggningen sköts normalt
kan mycket hög reduktion av fosfor, kväve, BOD (syreförbrukande ämnen) och bakterier
uppnås. Efterpolering i anlagda våtmarker och dammar innebär ytterligare höjd reningseffekt. Eventuellt kan det renade avloppsvattnet användas för bevattning. På grund av
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hygieniska skäl bör avloppsvatten inte användas för bevattning av växande livsmedelseller fodergrödor eller på betesmark, men kan t.ex. genom s.k. underbevattning användas
på golfbanor och liknande ytor. Det kan dock vara svårt att hitta lantbrukare eller golfklubbar som är intresserade av att bevattna sin mark med avloppsvatten.
Slam från minireningsverk förtjockas och transporteras eventuellt för samhantering med
annat avloppsslam vid större avloppsreningsverk. Eventuellt kan slammet användas, helst
efter någon form av stabilisering, som gödsel- eller jordförbättringsmedel. Andra möjliga
alternativ är att det organiska materialet i slam används för jordförbättring eller som
råvara vid jordtillverkning. Det finns också möjligheter att efter torkning och pelletering
använda slam i skogsbruk, vilket dock inte är realistiskt när det gäller slam från mindre
reningsverk.

Blandat avloppsvatten behandlas i markbädd, med eller utan efterpolering i
våtmarker, dammar och liknande, eller i infiltrationsanläggning
Markbäddar och infiltration direkt i marken har under många år använts för att lokalt
behandla avloppsvatten efter slamavskiljning från enskilda fastigheter eller för en grupp
av fastigheter. Med markbädd avses en i botten tätad och uppbyggd infiltrationsbädd över
vilken avloppsvattnet fördelas. Markbäddar har en utloppsledning som möjliggör
provtagning. Markbäddarnas funktion har undersökts och presenteras närmare i
Naturvårdsverket Rapport 4895 (ref. XIV). Här framgår att rätt dimensionerade
markbäddar reducerar organiskt material (som BOD7 ) med 90 – 98 procent, fosfor med
50 – 90 procent och kväve med 60 – 85 procent (den bästa reduktionen erhölls i större
anläggningar). Utgående avloppsvatten kan efterbehandlas i anlagda våtmarker och
dammar.
Infiltrering av samlat avloppsvatten eller enbart BDT-vatten i marken är en vanlig
behandlingsmetod för enskilda fastigheter. Eftersom avloppsvattnet infiltreras och renas i
marken finns inte möjlighet att följa upp behandlingsresultatet. I Naturvårdsverkets
Allmänna råd 87:6 (ref. XV) rekommenderas ett skyddsavstånd på 1 m till grundvattenytan och 20 – 200 m till grundvattentäkt, beroende på jordart, marklutning och typ
av brunn.

Klosettvatten (svartvatten) hanteras separat genom t.ex. våtkompostering före
användning. BDT-vattenrening sker i markbäddar, genom infiltration, eller i
dammar och våtmarker.
Klosettvatten kan efter hygienisering, t.ex. genom våtkompostering eller rötning,
användas som gödselmedel på åkermark och där ersätta handelsgödsel. Vattnets
kväveinnehåll och de odlade grödornas näringsbehov bestämmer normalt sett hur stora
ytor åkermark som erfordras. För att inte kväveläckage skall uppstå behövs i Stockholmsregionen storleksordningen 900 m2 för att sprida ett års klosettvatten från ett 3-personers
hushåll med normal hemmavaro (ca 60 procent för permanenthushåll) (ref. XV och XVI).
BDT-vatten renas i markbäddar eller infiltreras i marken (för detta finns allmänna råd
från Naturvårdsverket - ref XVII). Även anlagda våtmarker, dammar, rotzonsanläggningar o. dyl. kan användas för direkt BDT-vattenbehandling, eller för efterpolering av utgående vatten från markbäddar.

19

Arbetspromemoria 9:2001 Metodstudier

Vattenbaserad urinsortering.
Urin och spolvatten samlas upp i tankar och lagras för att därefter utnyttjas.
Sambehandling av fekalier, fekaliespolvatten och BDT-vatten i lokalt
reningsverk eller markbädd med eller utan efterpolering i våtmarker, dammar
och liknande. Även infiltration kan vara aktuellt.
Vattenbaserade urinsorterande toaletter installeras i fastigheterna och separata urinledningar anläggs i fastigheten till urintank. Vid gruppvis urinuppsamling leds urin till den
gemensamma urintanken. Även torra urintoaletter har prövats men har hittills haft stora
luktproblem.
Forskningsresultat visar att en sex månaders lagringsperiod av urin behövs för
hygienisering. Därefter kan urin användas som gödselmedel på åkermark för
livsmedelsproduktion. Innan anordningar för urinsortering installeras bör
avsättningsmöjligheterna vara klarlagda. Användning av urin på enskild fastighet kräver
tämligen stora ytor. Det är urinens innehåll av kväve och de odlade grödornas
näringsbehov som bestämmer ytbehovet. Undersökningar (ref. XV) har visat att det
behövs ca 600 m2 för att sprida urin från ett 3-personers hushåll med normal hemmavaro.
Vid transport av urin i ledningar har igensättning av ledningarna hittills varit ett problem.
Fekalier, fekaliespolvatten och BDT-vatten behandlas i lokalt reningsverk eller markbädd
med eller utan efterpolering i våtmarker och dammar. Även infiltration kan vara aktuellt.

Vattenbaserad urin- och fekaliesortering.
Urin och spolvatten samlas upp/lagras och fekalier torr- eller våtkomposteras
för att därefter utnyttjas. BDT-vatten och eventuellt fekaliespolvatten
sambehandlas i reningsverk eller markbädd med eller utan efterpolering i
våtmarker, dammar och liknande. Även infiltration kan vara aktuellt.
Vid vattenbaserad urin- och fekaliesortering enligt detta alternativ fås en urinfraktion och
en fekaliefraktion. Fekaliefraktionen kan komposteras i vått eller torrt tillstånd, varvid
fekalierna hygieniseras. Det är viktigt att komposteringsprocessen fullföljs så att
hygienisering verkligen sker. Vid torr kompostering avvattnas fekaliefraktionen före
komposteringen i en separator, varvid fekaliefraktionen delas upp i en fast fas och en
vattenfas (fekaliespolvatten).
Kompostmaterialet (fekaliekomposten) kan användas som gödsel- eller jordförbättringsmedel, antingen inom jordbruket eller i rabatter och på gräsmattor. En del av kväveinnehållet i komposten avgår till luften som ammoniak i samband med komposteringen.
Komposterade fekalier har dock en låg näringshalt jämfört med urin och slam, och det
kan därför vara svårt att hitta jordbrukare, som vill använda dem på sin åkermark
Såväl kväve som fosfor kan vara bestämmande för hur stora ytor som krävs för att sprida
kompost på mark. Om kompostmaterialet används på egen fastighet uppskattas att ca 100
m2 behövs för ett 3-personers hushåll för att undvika kväveläckage. Från resurshushållningssynpunkt bör dock fekaliekompost, liksom urin, trekammarbrunnsslam och
klosettvatten, inte användas på enskilda tomter, såvida de inte används för att ersätta
handelsgödsel.
Urin samlas upp, lagras och kan därefter användas som gödselmedel, t.ex. i jordbruket.
Urinen måste lagras under minst 6 månader för hygieniseringen skall bli
tillfredsställande.
Fekaliespolvatten och BDT-vatten sambehandlas i reningsverk eller markbädd, med eller
utan efterpolering i våtmarker eller dammar. Även infiltration kan vara aktuellt.
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Torr urin- och fekaliehantering (latrin) genom användning av förmultningstoaletter. BDT-vattenrening sker i markbäddar, genom infiltration eller i
dammar och våtmarker.
Torra mulltoaletter och torrdass används ofta i fritidshus under sommarmånaderna och
ses av många som en acceptabel lösning i fritidshuset. De torra multrumslösningarna för
permanent bruk innebär oftast att särskilda utrymmen för multrummen är placerade under
toaletterna. Multrum för permanent bruk har hittills varit svåra att få att fungera och
kräver mycket tillsyn och skötsel. En stor andel av kvävet i urin och fekalier förloras
genom avgång till luft i samband med komposteringen. När kompostmaterialet avlägsnats
ur multrummet skall det efterkomposteras innan användning i jordbruk, i området eller på
enskild tomt.
BDT-vattenrening sker i markbäddar, genom infiltration eller i dammar och våtmarker.

Anslutning till befintliga (kommunala storskaliga) avloppsnät
I Stockholms län har avloppsreningsverken mekanisk, biologisk och kemisk behandling.
Reningsverk med fler än 10 000 anslutna är kompletterade med kväverening. Det slam
som uppkommer vid behandlingen behandlas oftast vid större reningsverk (>20 000
personekvivalenter, pe) genom rötning. Den biogas (rötgas) som bildas vid rötningen
används normalt för uppvärmning av reningsverket. Idag har reningsverken svårt att få
avsättning för slammet i jordbruket och mycket av slammet deponeras i väntan på att
hållbara alternativ för användning skall uppkomma. Förbränning av slam är något som
diskuteras på många håll, bl.a. i Stockholms län.
De flesta av avloppsreningsverken drivs i kommunal regi eller som kommunalförbund
men det finns även befintliga mindre avloppsverk som drivs som gruppvisa anläggningar.
I vissa fall kan anslutning till befintligt avloppsnät för avledning till avloppsreningsverk
vara ett alternativ till lokala avloppslösningar. Normalt sett uppfyller de kommunala
avloppsreningsverken uppställda utsläppskrav.
Anslutning till befintliga (kommunala) avloppsnät kan vara aktuellt för att behandla
blandat avloppsvatten eller klosettvatten, men teoretiskt sett även för avskiljt BDT-vatten
respektive fekaliespolvatten. Kostnaderna för anslutning är normalt dock så höga att
anslutning av enbart BDT-vatten respektive enbart fekaliespolvatten inte är aktuellt.

Bevattning med slamavskiljt och hygieniserat avloppsvatten
Utöver ovanstående alternativ, finns det också möjlighet att begränsa avloppsvattenbehandlingen till slamavskiljning, och efter hygienisering använda avloppsvattnet för
bevattning och gödsling av åkermark. Hygieniseringen kan t.ex. ske genom långtidslagring i dammar i minst 6 månader. Möjligheten att utnyttja avloppsvatten på detta sätt
begränsas av hygieniska skäl då det inte bör användas på växande livsmedels- eller
fodergrödor eller på betesmark. Dessutom kan det vara svårt att få lantbrukare
intresserade av att bevattna sin mark med avloppsvatten. Även lagringen av avloppsvatten
i dammar kan innebära hygieniska risker och problem med lukt.
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4

Förslag till generell arbetsmetodik

4.1 Principiell arbetsgång
Vid analys av tidigare utförda utredningar om val av VA-system för omvand-lings-,
skärgårds- och glesbygdsområden framgår att arbetet innehåller tre tydliga arbetsmoment:
inventering, utformning och utvärdering. För att kommunens tjänstemän, och om möjligt
de boende, skall kunna få en överblick av de olika arbetsmoment som ska utföras föreslås
att arbetsmetodiken indelas i tre faser:
Fas A:
Fas B:
Fas C:

Inventering av grundläggande förutsättningar
Utformning av VA-system
Utvärdering och jämförelse av VA-system med hjälp av kriterier
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FAS A

Tänkbara
VA-lösningar

Inventering
1. Studiens avgränsning
2. Krav/ Policy
3. Nuvarande bebyggelse
Framtida bebyggelsetryck
4. Nuvarande VA-förhållanden
5. Framtida vattenbehov
6. Naturgivna förutsättningar

FAS B

Klarlagda
förutsättningar

Utformning
Steg 1 - Bortsortering baserat
på naturgivna förutsättningar
Steg 2 - Bedömning av
Kapacitet/ Kvalitet/ Skala
Steg 3 – Förslag till VA-system

FAS C

Utvärdering
och jämförelse
VA-system utvärderas mha
Kriterier
• Vattenkvalitet/ Smittskydd
• Teknisk robusthet
• Resurshushållning inkl.
Kretslopp
• Miljöpåverkan
• Ekonomi
• Brukaraspekter
• Ansvar

Figur 1.1

Möjliga
VA-system

Lämpliga
VA-system

Schematisk beskrivning av arbetsmetodiken

Det finns generellt sett ett antal olika tänkbara VA-lösningar som kan komma i fråga. I
den första fasen A klarläggs alla typer av förutsättningar som råder för det aktuella
området. I fas B utformas de VA-system som är möjliga utifrån de lokala förutsättningarna, medan mindre lämpliga lösningar sorteras bort. De VA-system som
bedömts som möjliga utvärderas och jämförs med varandra i fas C. Utvärderingen i fas C
sker med hjälp av olika kriterier och här avgörs vilket eller vilka VA-system som är
lämpliga i det aktuella området.
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Fas A – Inventering av grundläggande förutsättningar indelas i sex delmoment;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studiens avgränsning
Krav/Policy
Beskrivning av nuvarande bebyggelse och framtida bebyggelsetryck
Beskrivning av nuvarande VA-förhållanden
Framtida vattenbehov
Naturgivna förutsättningar för VA-försörjning

För varje delmoment skall en rad frågor besvaras.
Fas B – Utformning av möjliga VA-system
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och på grund av detta har vatten prioriterats
framför avloppshanteringen vid utarbetande av denna generella arbetsmetodik. Detta
innebär att möjligheterna till lokal vattenförsörjning är styrande och anger eventuella
begränsningar för lokal avloppshantering.
I arbetsmetodiken utformas vattensystemet före avloppssystemet. För att åstadkomma ett
komplett VA-system för ett specifikt område måste slutligen vatten- och
avloppssystemen samordnas till en helhet.
För att tydliggöra arbetsgången har fas B indelats i tre steg.
Steg 1 - Bortsortering av lösningar baserat på naturgivna förutsättningar
Steg 2 - Bedömning av kvarstående alternativ utifrån kapacitet, kvalitet och skala
Steg 3 - Förslag till VA-system
Steg 1 och 2 innebär att de alternativ som inte är möjliga utifrån de naturgivna
förutsättningarna i det aktuella området sorteras bort. För att tydliggöra arbetsgången
hanteras vatten- och avloppssystemen var för sig i steg 1 och 2. I steg 3 utformas ett
samordnat VA-system.
Fas C - Utvärdering och jämförelse av VA-system med hjälp av kriterier
I denna fas jämförs de möjliga vatten- och avloppssystemen med varandra genom
utnyttjande av en rad olika kriterier. Genom utvärderingen kommer de mest lämpliga
VA-systemen för det specifika området att klarläggas. Innan denna fas genomförs måste
VA-systemlösningarna vara så detaljerat utformade och verklighetsförankrade att t.ex.
ekonomiska kalkyler kan utföras.

4.2 Fas A – Inventering av grundläggande
förutsättningar
Inventering och insamlande av relevant och faktamässigt riktig information är grunden
för utformning av VA-lösningar för det aktuella området. Detta innebär att inventeringsfasen styr hur väl de slutliga VA-systemen blir anpassade till bl.a. rådande naturgivna och
planmässiga förutsättningar. En bristfälligt genomförd inventeringsfas innebär att arbetet
i de följande faserna inte är verklighetsförankrat.
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Besök på plats är nödvändigt under inventeringsfasen. I något mer detaljerade studier kan
det krävas olika fältundersökningar såsom jordprovtagning, råvattenprovtagning,
recipientprovtagning m.m.
Erfarenheter från tidigare genomförda studier visar att det i inventeringsfasen bör
insamlas uppgifter om en rad olika förhållanden och förutsättningar. Syftet med här
redovisad frågelista är att täcka in de uppgifter som måste tas fram, trots detta kan
uppgifter som är av vikt i vissa speciella situationer ha förbisetts. Det bör också
observeras att alla här uppräknade frågor inte är relevanta för samtliga studier. Frågelistan
bör betraktas som en checklista.
Frågor som bör besvaras i de olika delmomenten beskrivs nedan.
1) Studiens avgränsning
Vilket område skall studeras?
Vilka planförutsättningar råder?
Skall enskilda, gruppvisa och centrala VA-system studeras?
Skall jämförelse göras med kommunal anslutning?
Skall etappvis utbyggnad kunna ske?
Hur skall de boende involveras?
Hur skall politiker involveras?
Svaren på frågorna avgränsar det fysiska studieområdet och anger hur studien skall
genomföras.
2) Krav/Policy
Absoluta krav
Vilka kvalitetskrav gäller för dricksvatten?
Vilka krav och riktlinjer gäller för avloppsutsläpp?
Vem har ställt kraven/fastlagt riktlinjerna?
Policy/önskemål
Vilka generella policies gäller (Agenda 21, miljöpolicy, övergripande kommunpolicy
etc.)?
Vilka policies/önskemål om resursutnyttjande gäller?
Svaren på frågorna anger vilka krav som ställs på VA-systemen och vilka övergripande
policy/önskemål som gäller.
3) Beskrivning av nuvarande bebyggelse och framtida bebyggelsetryck
Nuvarande
Hur många fastigheter finns (bebodda/obebodda)?
Hur många bor permanent och hur många är fritidsboende?
Finns verksamhetsutövare (fastigheter som inte är boendefastigheter) med egen VAförsörjning inom området?
Framtida
Hur många bostadsfastigheter skall finnas i området?
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Hur många fastigheter kommer att vara permanent- respektive fritidsbebodda?
Hur många personer beräknas bo per fastighet?
Skall olika grad av permanentning studeras?
Tillkommer ytterligare verksamhetsutövare som behöver VA-försörjning?
Svaren på frågorna beskriver områdets nuvarande och framtida bebyggelse- och
befolkningssituation.
4) Beskrivning av nuvarande VA-förhållanden
Vattenförsörjning
Finns grundvattenbrunnar i jord och/eller berg?
Finns ytvattenförsörjning?
Finns gruppvis vattenförsörjning idag?
Vilken standard har brunnarna/anläggningarna (ålder, skick m.m.)?
Finns kvalitetsproblem? Om ja, i så fall vilka?
Finns kapacitetsproblem? Om ja, i så fall vilka?
Uppfyller vattnet nuvarande kvalitetskrav?
Finns anslutningspunkt till befintligt (kommunalt) vattennät?
Avloppsanläggning och recipient
Vilka typer av avloppsanläggningar har de olika fastigheterna?
Hur många och vilka av avloppsanläggningarna är godkända av Miljönämnd eller
motsvarande?
Vilken standard har anläggningarna (ålder, skick m.m.)?
Uppfyller avloppsanläggningarna nuvarande utsläpps-/miljökrav?
Vilken är nuvarande recipient?
Hur är recipientens status/miljökvalitet?
Finns anslutningspunkt till befintligt (kommunalt) avloppsnät?
Svaren på frågorna beskriver områdets nuvarande vattenförsörjning, avloppshantering
och recipientsituation samt ger en sammanfattad beskrivning av områdets VA-problem.
5) Framtida vattenbehov
Vilket framtida vattenbehov finns per person och totalt för området?
Vilket framtida vattenbehov finns för eventuell verksamhetsutövning?
Skall flera olika scenarier för vattenförbrukning per person och eventuell
verksamhetsutövning studeras?
Är behovet av vatten olika under olika delar av året?
Skall scenarier med olika vattenkvalitet för olika typer av användning studeras?
Svaren på frågorna ger bedömt framtida vattenbehov.
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6) Naturgivna förutsättningar för VA-försörjning
Hur ser topografin ut?
Hur ser geologin ut?
Finns jordlager lämpliga för grundvattenuttag eller infiltration? Var?
Finns berggrundvatten? Var?
Vilken kvalitet har grundvattnet respektive ytvattnet?
Finns risk för att vattentäkten kan påverkas av avloppsutsläpp eller andra
föroreningsskällor?
Vilken ytvattenrecipient finns för avloppsutsläpp? Status/miljökvalitet?
Finns markområden för lokalisering av behandlingsanläggningar?
Finns markområden för ytkrävande avloppsbehandling såsom dammar och våtmarker?
Finns jordbruk i närheten som avnämare för sorterade avloppsströmmar och slam?
Kan sorterade avloppsströmmar och slam användas på enskilda tomter och/eller inom
området på ett miljö- och hälsomässigt acceptabelt sätt?
Finns områden för avloppsbevattning?
Svaren på frågorna redovisar de naturförhållanden som utgör grunden för utformning av
VA-system.

4.3 Fas B – Utformning av möjliga VA-system
Möjliga VA-system för det aktuella området utformas baserat på lokala förutsättningar
och de krav som råder. Här är det viktigt att olika tekniska VA-lösningar sätts samman
till kompletta systemalternativ. Det är direkt felaktigt att jämföra en avloppslösning t.ex.
urinsortering med kommunal avloppsanslutning utan att även ta med hanteringen och
slutligt omhändertagande av urin, fekalier och BDT-vatten respektive slam. De VAsystemlösningar som utformas och jämförs måste kunna hantera hela vatten- och
avloppsproblemet, vilket innebär att även avsättning av restprodukter måste kunna
garanteras och beskrivas.
Som tidigare angivits indelas fas B i tre steg:
Steg 1 - Bortsortering av lösningar baserat på naturgivna förutsättningar
Steg 2 - Bedömning av kvarstående alternativ utifrån kapacitet, kvalitet och skala
Steg 3 - Förslag till VA-system

4.3.1 Steg 1 och 2 - Utformning av vattensystem
Vilka vattentillgångar som kan utnyttjas avgörs framförallt av en jämförelse mellan
vattentillgång och bedömt vattenbehov. Observera att det är vattentillgången som avgör
vilket vattenbehov som kan täckas. I vissa områden kan detta innebära att
vattentillgången kan avgöra vilken bebyggelseomfattning som kan tillåtas. För att
underlätta arbetet i Fas B finns för frågorna i steg 1 och 2 en enkel hjälptabell att fylla i
för aktuellt område.
Steg 1 Bortsortering av lösningar baserat på naturgivna förutsättningar
För att kunna sortera bort olämpliga eller mindre lämpliga alternativ studeras de
naturgivna förutsättningarna och följande frågeställningar besvaras med Ja eller Nej. Se
även tabell 4.1.
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–
–
–
–
–
–

Finns jordlager lämpliga för grundvattentäkt?
Finns jordlager lämpliga för grundvattenförstärkning?
Finns berggrundvatten lämpligt för grundvattentäkt?
Finns lämpliga sjöar för ytvattentäkt?
Finns Östersjövatten att tillgå för vattentäkt?
Finns anslutningspunkt till befintligt (kommunalt) vattenledningsnät?

Genom att besvara frågorna ovan görs en första bortsortering av de
vattenförsörjningsalternativ som överhuvudtaget inte är möjliga för området.
Steg 2 Bedömning av kvarstående alternativ utifrån kapacitet, kvalitet och skala
För de vattenalternativ som kvarstår måste följande bedömning göras. Se även tabell 4.1.
– Är vattentillgången/kapaciteten tillräcklig för att klara bedömt vattenbehov?
Bedömningen bör anges som andel (procent) av området som kan försörjas av den
aktuella vattentillgången.
– Kan dricksvattenkvalitet uppnås?
– Är alternativet möjligt som enskild, gruppvis eller central vattenlösning?
– Kan vattentäkten skyddas mot avloppspåverkan och andra föroreningskällor?
Efter detta steg kvarstår de möjliga alternativ som utifrån de naturgivna förutsättningarna
och krav överhuvudtaget går att applicera i det aktuella området.
En översiktlig hydrogeologisk bedömning av grundvattentillgångarna kan göras baserat
på uppgifter om jordlager (utbredning, mäktighet, typ), berggrund, nederbörd, avdunstning, ytvatte navrinning, topografi m.m. För att slutligen kunna avgöra om grundvattentillgången är tillräcklig måste ofta fältprovtagning och eventuellt provpumpningar
genomföras. För att genomföra utvärdering av grundvattentillgången krävs hydrogeologisk kompetens.
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Tabell 4.1. Utformning av vattensystem, Fas B – Steg 1 och 2.
Generellt
definierade Steg 1
råvattentillgångar
Möjlig
råvattentillgång?

Ja/Nej

Steg 2
Bedömd
Kan
dricks- Typ
av Kommer
kapacitet
i vattenkvalitet
lösning?
råvattenförhållande till uppnås?
tillgång
i
bedömt
konflikt med
vattenbehov;
någon
dagens
och
avloppsframtida
lösning?
procent

Ja, Utan
behandling/

Enskild/

Ja, Med
behandling/

Central

Ja/Nej

Gruppvis/

Nej
för

---

---

---

---

2. Jordlager för grundvattenförstärkning?

---

---

---

---

---

---

---

---

1.
Jordlager
grundvattenuttag?

3. Berggrundvatten?
4. Sjöar?
5. Östersjövatten?
6. Anslutningspunkt till
befintligt
(kommunalt)
vattenledningsnät?

RESULTAT:
– Omöjliga alternativ med utgångspunkt i naturgivna förutsättningar och krav har
bortsorterats.
– Kvarstår gör möjliga alternativ som skall undersökas närmare och utformas mer i
detalj i Steg 3.

4.3.2 Steg 1 och 2 - Utformning av avloppssystem
Vilka avloppssystem som är möjliga att utforma för det aktuella området avgörs framförallt av de naturgivna förutsättningarna, utsläppskrav och policy/önskemål om resursutnyttjande. För att underlätta arbetet och besvara frågorna i steg 1 och 2 finns två enkla
hjälptabeller att fylla i för aktuellt område.
Steg 1 Bortsortering av lösningar baserat på naturgivna förutsättningar
För att kunna sortera bort olämpliga eller mindre lämpliga alternativ måste de naturgivna
förutsättningarna studeras och följande frågeställningar besvaras med Ja eller Nej. Se
även tabell 4.2 och 4.3.
– Finns lämpliga jordlager i tillräcklig omfattning för infiltration av avloppsvatten?
– Finns ytvatten som är lämpliga som mottagare av behandlat avloppsvatten?
– Finns lämpliga ytor tillgängliga för lokalisering av behandlingsanläggningar?
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– Finns lämpliga och tillräckliga ytor för ytkrävande behandlingsanläggningar såsom
våtmarker och dammar?
– Finns ytor tillgängliga (inom enskild fastighet, inom området eller utanför området)
för avsättning av:
?? urin?
?? fekalier?
?? mull från mulltoa?
?? slam?
?? klosettvatten?
?? BDT-vatten?
?? avloppsvatten?
– Finns möjlighet att ansluta till befintligt (kommunalt) avloppsnät?
Genom att besvara frågorna ovan har antalet tänkbara avloppslösningar begränsats.

Tabell 4.2. Utformning av avloppssystem, Steg 1

Steg 1
Generellt
definierade Möjlig reci- Möjlig
avloppsförutsättningar
pient?
reningsanläggning
utrymmesmässigt?
Ja/Nej

Ja/Nej

Möjlig avsättning?

Enskild tomt/
Inom området/
Utanför området
---------------------

1. Jordlager för infiltration?
2. Ytvattenrecipient?

--------------

---------------------

3. Ytor för lokalisering av -----------reningsverk/anläggningar?

---------------------

4.Ytor
för
ytkrävande -----------reningsanläggningar
som
våtmark/dammar?

---------------------

5. Ytor för avsättning1 av:
-

urin,

-

fekalier,

-

mull från mulltoa,

-

slam,

-

klosettvatten,

-

BDT-vatten,
avloppsvatten?

------------

--------------

---------------------

6. Anslutning till befintligt
(kommunalt) avloppsnät?

1

Alla restprodukter skall vara hygieniserade före användning
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RESULTAT:
– Omöjliga lösningar med utgångspunkt i naturgivna förutsättningar har bortsorterats.
– Kvarstår gör möjligheter som skall studeras närmare för att se om de kan uppfylla
uppställda krav och policies i steg 2.
Steg 2 Bedömning av kvarstående alternativ utifrån kapacitet, kvalitet och skala
För de avloppslösningar som kvarstår måste följande bedömning göras. Se även tabell
4.3.
– Uppnås generella (t.ex. allmänna råd från Naturvårdsverket) eller kommunala
utsläppskrav och/eller kommunens policy/riktlinjer?
– Är kapaciteten tillräcklig för att klara bedömd belastning? Bedömningen bör anges
som andel (procent) av området som kan belasta den aktuella anläggningen.
– Uppfylls eventuella policy/önskemål om återföring av restprodukter såsom näringsämnen, mullbildande organiskt material respektive vatten?
– Är alternativen möjliga som enskild, gruppvis eller central avloppslösning?
– Kommer avloppslösning/avsättning i konflikt med vattenförsörjningen?
Efter detta steg kvarstår de möjliga alternativ som utifrån de naturgivna förutsättningarna
och krav/policies överhuvudtaget går att applicera i det aktuella området.
En översiktlig bedömning av vilka renings-, behandlings-/hygieniserings-, uppsamlingsoch avsättningsmöjligheter som finns skall göras baserat på naturgivna förutsättningar
och tillgängliga renings- och behandlingslösningar. För att slutligen kunna avgöra om
reningen och behandlingen är tillräcklig krävs processte knisk kompetens.
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Tabell 4.3. Utformning av avloppssystem, Steg 2

Steg 2
Generellt
tänkbara
reningsoch
behandlingsmöjligheter

Kan kommunens
policy/riktlinjer uppfyllas?

Kan
utsläpps krav uppnås
(generella
krav
eller
praxis)?

Bedömd
behandlingskapacitet
i
förhållande
till bedömd
belastning

Kan
Typ
av Kommer
avsättnings- lösning?
avloppslöskrav
ning/avsättuppnås?
ning
i
konflikt
med
råvattentillg
ång?

Ja/Nej

Ja/Nej

procent

Ja/Nej

Enskild/
Gruppvis/
Central

--------------

1. Behandlingsanläggning2 för:
?? blandat avloppsvatten,
?? klosettvatten,
?? BDT-vatten,
?? Fekaliespolvatten?
2. Uppsamling och ev.
behandling/hygienisering
före avsättning av:

--------------

?? urin,
?? fekalier,
?? mull fr. mulltoa,
?? renat avloppsvatten,
?? behandlat slam,
?? obehandlat slam,
?? renat klosettvatten,
?? renat BDT-vatten?

RESULTAT:
– Omöjliga lösningar med utgångspunkt från utsläppskrav och avsättningskrav har
bortsorterats.
– Kvarstår gör möjliga alternativ som skall undersökas närmare och utformas mer i
detalj i Steg 3.

2

Här ingår även infiltration/markbädd
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4.3.3 Steg 3 - Förslag till VA-system
De alternativ som kvarstår efter steg 2 måste detaljstuderas och lämpliga tekniska
lösningar föreslås. Här sker slutlig utformning av möjliga VA-system genom att de olika
vatten- och avloppslösningarna beaktas i ett sammanhang. För att kunna lösa hela
avloppsproblemet måste lösningar för avloppsströmmarna studeras och kombineras för
att bilda systemalternativ.
VA-systemen måste utformas med sådan noggrannhet att det är möjligt att göra kostnadsberäkningar och även i övrigt jämföra de olika alternativen, se kapitel 4.4. De lokala
förutsättningarna styr hur VA-systemen skall utformas (utformning och lokalisering av
ledningsnät och behandlingsanläggningar etc.) och det är här inte möjligt att redovisa en
detaljerad metodik för de olika fallen. Dessutom krävs expertkunskap för att göra vissa
avväganden. Här ges dock några exempel på klarlägganden som bör göras under steg 3.
Vattensystemet
?? Behöver råvattnet renas? Vilka behandlingstekniker kan användas?
?? Geografisk lokalisering av vattenanläggningar såsom grundvattenbrunnar, större
grundvattenanläggningar, ytvattenverk m.m.
?? Vilka skyddsåtgärder måste tillgripas för att säkerställa vattentillgång och
vattenkvalitet?
Avloppssystemet
?? Vilka behandlingstekniker kan användas?
?? Vilka metoder för sortering och omhändertagande av näringsämnen, mullbildande
organiskt material och vatten kan användas?
?? Geografisk lokalisering av behandlingsanläggningar såsom reningsverk,
infiltrationsanläggningar, markbäddar, våtmarker, dammar m.m.
?? Lokalisering av eventuella urintankar och komposteringsanläggningar.
?? Lokalisering av avsättningsmöjligheter för sorterade avloppsströmmar och slam.
Gemensamt för VA-systemen
?? Principiella ledningsdragningar.
?? Erforderliga driftinsatser och drifterfarenheter för de olika alternativen.
De framtagna vattensystemen kan, för att klara toppbelastningar i exempelvis skärgårdsområden, behöva kompletteras med särskilda arrangemang under delar av året t.ex.
tankbilstransport, sommarvattennät, m.m. Vidare kan i vissa fall dricksvattnet baseras på
en vattenresurs medan en annan vattenresurs utnyttjas för andra ändamål, t.ex. regnvatten
som används till tvättvatten.
Det krävs olika slags expertkunskap för att bedöma vilka vatten- respektive
avloppsreningsanläggningar som behövs, effekten av utsläpp till recipient, möjlig
återföring av näringsämnen etc.
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4.4 Fas C - Utvärdering och jämförelse med
hjälp av kriterier
Efter att olika möjliga VA-system utformats i fas B baserat på de naturgivna förutsättningarna, krav, policies etc. skall dessa nu utvärderas på ett konsekvent sätt och jämföras
med varandra. Syftet är att möjliggöra ett faktabaserat val av VA-system så att lämpliga
VA-system för just det aktuella området kan anläggas.
Naturvårdsverket presenterade 1995 en rapport ”Miljöanpassade vatten- och avloppssystem, Förslag till bedömningsgrunder” (ref. VII) som innehöll en rad olika kriterier för
utvärdering av olika VA-system. I arbetet med VA-Forskrapporten ”Utv ärdering av VAlösningar i Ekobyar” (ref. VIII) specificerades kriterierna närmare och i förstudien till
föreliggande utredning (ref. IX) har olika kriterier redovisats. Även i inledningen till
FoU-programmet ”Robusta och Uthålliga Små Avloppssystem” (ref. X) finns förslag på
utvärderingskriterier. För vattensystem finns färre dokumenterade kriterier än för
avloppssystem (ref XI). Tidigare genomförda utredningar visar att i princip kan ungefär
samma kriterier väljas för utvärdering av vattensystem som för utvärdering av
avloppssystem.
För att kunna jämföra olika VA-system är det viktigt att de olika kriterierna i största
möjliga omfattning kan kvantifieras. I de fall kriterierna inte kan kvantifieras på något
sätt får en jämförelse mellan VA-systemen sinsemellan ske med hjälp av t.ex. +, 0 eller -.
Med utgångspunkt i de kriterier som presenterats i ovan redovisade källor och tidigare
utförda utredningar föreslås att nedanstående kriterier utnyttjas vid jämförelse och val av
VA-system.
Vattensystem
För vattensystemet har följande sju huvudkriterier identifierats;
??
??
??
??
??
??
??

Vattenkvalitet och smittskydd
Teknisk robusthet
Resurshushållning
Miljöpåverkan
Ekonomi
Brukaraspekter
Ansvar

Nedan redovisas varje kriterium kortfattat. Vidare anges hur dessa bör kvantifieras.
Vattenkvalitet och smittskydd
– vilka parametrar i Livsmedelskungörelsens kvalitetskrav för dricksvatten som
föreslagna vattensystem uppfyller (ange vilka parametrar som uppfylls och inte
uppfylls).
– möjlighet att åtgärda olika vattenkvalitetsbrister (möjligt eller inte möjligt)
– hur sårbart vattensystemet är, d.v.s. hur känsligt systemet är för eventuell yttre
påverkan såsom avloppsutsläpp, elavbrott m.m. (+/-)
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Teknisk robusthet
– hur tillförlitligt och driftsäkert vattensystemet är (beprövat eller inte beprövat)
– hur systemets funktion är på lång sikt dvs. systemets tekniska livslängd (år)
– vilka styrmöjligheter som finns (kan anläggningen och utrustningen hanteras
manuellt eller automatiskt, krävs specialkompetens eller inte)
Resurshushållning
– vattenåtgång t.ex. spolvattenmängd (m3 /år)
– energianvändning (kWh/år)
– kemikalieåtgång (kg/år)
– markbehov (m2 )
– konsekvensen av överuttag (allvarlig eller mindre allvarlig)
Miljöpåverkan
– utsläpp till vatten (kg/år)
– utsläpp till luft (kg/år)
– utsläpp till mark (kg/år)
– buller (+/-)
– förändring av landskapsbilden/området (+/-)
Ekonomi
– kostnader för investering, drift och underhåll/förnyelse för varje fastighet (total
investering kr/fastighet inkl moms respektive total årlig kostnad kr/fastighet inkl
moms)
– kostnader för investering, drift och underhåll/förnyelse för kommunen (total
investering respektive total årlig kostnad)
Brukaraspekter
– erforderlig arbetsinsats för skötsel m.m. (antal dagar)
– upplevelse av funktion och bekvämlighet (+/-)
– betalningsvilja (+/-)
Ansvar
– ansvar för vattenanläggningens och vatttenledningsnätets byggnation, drift och
underhåll (den enskilde, föreningen eller kommunen)

Avloppssystem
För avloppssystemet har följande sju huvudkriterier identifierats;
??
??
??
??
??

Smittskydd
Teknisk robusthet
Resurshushållning inklusive kretslopp
Miljöpåverkan
Ekonomi
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?? Brukaraspekter
?? Ansvar
Nedan redovisas varje kriterium kortfattat. Vidare anges hur dessa bör kvantifieras.
Smittskydd
– hur slutet avloppssystemet är (+/-)
– hur många gånger brukaren exponeras för potentiellt smittförande material (ej
hygieniserat material) i avloppssystemets alla hanteringsled (ggr/år)
– hur stor risken är att avloppslösningen drar till sig djur som kan sprid smitta (+/-)
– vilka arbetsmiljöbestämmelser som måste följas (ange vilka)
– finns risk för förorening av recipienten, t.ex. i anslutning till bad (+/-)
Teknisk robusthet
– hur tillförlitligt och driftsäkert avloppssystemet är (beprövat eller inte beprövat)
– hur systemets funktion är på lång sikt dvs. systemets tekniska livslängd (år)
– vilka styrmöjligheter som finns (kan anläggningen och utrustningen hanteras
manuellt eller automatiskt, krävs specialkompetens eller inte)
Resurshushållning
– kretslopp; vilka restprodukter och vatten kan användas och i vilken omfattning
(kg/år, m3 /år)
– energianvändning (kWh/år)
– kemikalieåtgång (kg/år)
– markbehov (m2 )
Miljöpåverkan
– utsläpp till vatten (kg/år)
– utsläpp till luft (kg/år)
– lukt (+/-)
– utsläpp till mark (kg/år)
– buller (+/-)
– förändring av landskapsbilden/området (+/-)
Utvärdering av miljöpåverkan avser hela avloppssystemet, dvs. såväl anläggningar som
transport och avsättning.
Ekonomi
– kostnader för investering, drift och underhåll/förnyelse för varje fastighet (total
investering kr/fastighet inkl moms respektive total årlig kostnad kr/fastighet inkl
moms)
– kostnader för investering, drift och underhåll/förnyelse för kommunen (total
investering respektive total årlig kostnad)
Brukaraspekter erforderlig arbetsinsats för skötsel m.m. (antal dagar)
– upplevelse av funktion och bekvämlighet (+/-)
– betalningsvilja (+/-)
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Ansvar
– ansvar för avloppsanläggningens och avloppsnätets byggnation, drift och underhåll
(den enskilde, föreningen eller kommunen)
– ansvar för uppsamling, transport och behandling/hygienisering av utsorterade
avloppsfraktioner (den enskilde, föreningen eller kommunen)
– ansvar för avsättning av utsorterade avloppsfraktioner (den enskilde, föreningen eller
kommunen)
I några litteraturkällor används begreppet uthållighet (eller hållbarhet) som ett helhetsbegrepp innehållande hygien och hälsa (smittskydd), miljöpåverkan, resurshushållning,
kretslopp samt sociala och ekonomiska aspekter. Vidare anges robusthet ibland som
acceptans och brukaranpassning, ekonomi och tillförlitlighet. Här har dessa begrepp
delats upp i ovan uppräknade kriterier för att lättare kunna utvärderas.
Ibland används viktning av kriterier för att mer rättvist kunna jämföra mer eller mindre
betydelsefulla kriterier. Genom att i stället i möjligaste mån kvantifiera de olika
kriterierna minskar behovet av att vikta kriterierna. Om viktning används måste det
klarläggas vilka kriterier som är särskilt viktiga för VA-systemen i just det specifika
området. Tidigare utförda utredningar visar att ekonomin och de boendes betalningsvilja
ofta blir den slutliga avgörande faktorn vid val av lämpliga VA-system.
För utvärdering och jämförelse krävs att systemlösningarna är väl utformade och att fakta
finns så att relevanta jämförelser kan göras. Syftet med utvärderingen och jämförelserna
får naturligtvis styra val av ambitionsnivå. Kriterier får dock inte uteslu tas så att vissa
VA-system får felaktiga fördelar eller nackdelar vid jämförelsen med andra VA-system.
Efter jämförelse av de olika VA-systemen så kan ett eller flera lämpliga VA-system
väljas för fortsatt hantering och beslutsfattande
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5

Resultat - test av arbetsmetodik

5.1 Inledning
Arbetsmetodiken har testats på tre områden med olika förutsättningar: Ricksättra i Ekerö
kommun, Landfjärden i Nynäshamns kommun och Ramsö i Vaxholms kommun.
Samtliga områden är omvandlingsområden med ett relativt stort behov av att förbättra
vattenförsörjning och avloppshantering. Områdena besöktes av VA-Projekt tillsammans
med inspektörer från respektive miljöförvaltning, varvid de naturgivna förutsättningarna
undersöktes. Som underlag för testet har också använts uppgifter om fastigheter,
befolkning, VA-anläggningar m.m. samt respektive kommuns mål, policy och riktlinjer.
Underlaget tillhandahölls av kommunernas miljöförvaltningar.
Efter en genomgång av kommunernas miljömål och krav samt de naturgivna
förutsättningarna i respektive område kunde ett antal förslag till utformning av VAsystem tas fram i enlighet med Fas A och B, steg 1-2. En fortsatt bedömning av
kvarstående alternativ enligt Fas B, steg 3 respektive Fas C kräver ett fördjupat arbete,
vilket inte har kunnat utföras inom ramen för denna studie.
Nedan görs en kortfattad sammanfattning av testet med angivande av de viktigaste
slutsatserna för respektive område. Testet redovisas i detalj i Bilaga 1.

5.2 Ricksättra
Inventering av grundläggande förutsättningar
Ricksättra ligger i den nordöstra delen av Ekerö kommun, ca 12 km norr om Ekerö
centrum. Området är kuperat och ligger på en udde av Färingsö i Mälaren. Det täcker en
yta av 0,6 km2 . Inom knappt hälften av ytan går berget i dagen, resten täcks av ett tunt
moränskikt.
För närvarande finns ca 118 fastigheter i området, varav 32 bebos permanent. Antalet
mantalsskrivna personer i permanentfastigheterna är 85. Den officiella befolkningsprognosen för Färentuna-Hilleshög är en ca 10 procentig ökning fram till år 2010
(prognosen synes låg, men tillämpas ändå i beräkningarna och bedömningarna).
Vattenförsörjningen sker idag genom grundvatten ur enskilda bergbrunnar. Sannolikt
utnyttjar enstaka fastigheter även Mälarvatten som komplement. Det naturliga grundvattnet är generellt sett hårt och håller enligt de analyser som har utförts en bristfällig om
än i allmänhet behandlingsbar kvalitet. Emellertid är dåligt brunnsvatten sannolikt
överrepresenterat bland utförda analyser. I flera brunnar förekommer hälsomässigt
anmärkningsvärda radonhalter. Överuttag av grundvatten har konstaterats i något fall
vilket medfört att salt grundvatten erhållits i brunnen.
Ekerö kommun vill begränsa utsläpp av närsalter till Mälaren, vilket innebär höga
reningskrav på enskilda avloppsanläggningar. Direktutsläpp till Mälaren från markbädd,
reningsverk m.m. accepteras inte vid nyexploatering eller när fritidsfastigheter permanentas. Permanentade fritidsfastigheter har ofta undermåliga avloppsanläggningar. Flera
av de permanentfastigheter vars avloppsanläggning godkändes på 60- och 70-talet
uppfyller inte de krav som ställs idag. De vanligaste avloppslösningarna är torra, oftast
mulltoaletter (de flesta på fritidsfastigheter). Av dem som har WC har de flesta slutna
tankar; övriga behandlar avloppsvattnet i infiltrationsanläggningar, markbäddar eller
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enbart i två- eller trekammarbrunnar. Den vanligaste anläggningstypen för BDT-vatten är
resorptionsanläggningar; näst vanligast är infiltration.
Närmaste anslutningspunkt till kommunalt VA-nät ligger ca 2,5 km söder om Ricksättra.
Ekerö är en jordbrukskommun och det bör därför finnas goda möjligheter att använda
utsorterade avloppsströmmar på åkermark i kommunen.

Utformning av VA-system
Efter en genomgång av kommunens miljömål och krav och de naturgivna
förutsättningarna i respektive område kunde nedanstående förslag till VA-lösningar
utformas.

Möjliga alternativ för vattenförsörjning:
?? Berggrundvatten som enskilda och/eller gruppvisa lösningar.
?? Ett centralt ytvattenverk baserat på Mälarvatten.
?? Anslutning till befintligt eller nytt kommunalt vattenledningsnät.

Möjliga alternativ för avloppshantering:
?? Mulltoaletter eller torrklosetter som enskilda lösningar, där mull/latrinkompost i
första hand sprids på åkermark.
?? Enskilda slutna tankar för klosettvatten och borttransport till kommunens centrala
avloppsreningsverk. BDT tas omhand genom infiltration eller markbädd/reningsverk.
?? Gruppvisa markbädd(ar) eller reningsverk, där utgående renat avloppsvatten
genomgår ytterligare rening i en våtmark, rotzonsanläggning eller liknande.
?? Gruppvis eller enskild urin- och fekaliesortering med våt eller torr kompostering av
fekalier. Urin och fekaliekompost sprids på närliggande åkermark. BDT-vattnet kan
behandlas genom infiltration eller markbädd/reningsverk.
Kommunal anslutning är troligen inte aktuell, åtminstone inte inom den närmaste
framtiden, på grund av kapacitetsbrist i kommunens avloppsreningsverk.

5.3 Landfjärden
Inventering av grundläggande förutsättningar
Landfjärden är ett småkuperat omvandlingsområde drygt en mil norr om Nynäshamns
centrum. Geologin i markytan utgörs till 40 procent av berg i dagen, 40 procent av lera
och 20 procent av morän. Inom området finns ca 190 fastigheter. Fastigheterna täcker en
yta av 1,1 km2 . Omkring 35 procent av dessa uppskatta s vara permanentbebodda. Antalet
mantalsskrivna personer antas vara ca 200 personer. Det finns ingen officiell prognos
över förväntad befolkningsökning i området.
Vattenförsörjning sker idag genom grundvatten ur enskilda brunnar i berg. Inga gruppvisa
vattenanläggningar är kända. Utförda vattenanalyser visar en i allmänhet god vattenkvalitet, bortsett från en del prover med hög bakterie -, järn-, mangan- eller radonhalter.
Inga förhöjda kloridhalter har påträffats.
Omkring 30 fastigheter har godkända avloppsanläggningar. Endast 15 procent bedöms
uppfylla dagens krav. Förhållandena i närmast liggande ytvattenrecipienter (Landfjärden
och Lillån/Muskån) är relativt dåliga och möjligheterna till infiltration är starkt
begränsade. Arealen moränmark utgör endast ca 20 procent av jordlagret i området. Färre
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än 12 – 13 procent av fastigheterna i området bedöms ha sådan mark att de eventuellt
skulle kunna lösa sina avloppsfrågor genom lokal infiltration.
Enligt översiktsplanen bör kommunal anslutning övervägas. Närmaste anslutningspunkt
för kommunalt avloppsvatten ligger vid Ösmo avloppsreningsverk drygt 7 km sydost om
Landfjärden. Vidare anger planen att ingen ny bebyggelse eller nya enskilda VAanläggningar bör tillkomma i området förrän Landfjärdens framtida bebyggelseutveckling
har klarlagts.
I närområdet och i kommunen som helhet finns gott om åkermark, varför det borde finnas
goda möjligheter att återföra växtnäringen i sorterade avloppsströmmar och slam till
jordbruket.

Utformning av VA-system
Efter en genomgång av kommunernas miljömål och krav och de naturgivna
förutsättningarna i respektive område kunde nedanstående förslag till VA-lösningar
utformas.

Möjliga alternativ för vattenförsörjning:
?? Berggrundvatten som enskilda och/eller gruppvisa lösningar.
?? Anslutn ing till kommunalt vattenledningsnät.

Möjliga alternativ för avloppshantering:
?? Reningsverk för gruppvis eller central avloppsvattenbehandling, där utgående renat
avloppsvatten genomgår ytterligare rening i en våtmark, rotzonsanläggning eller
liknande. Alternativt kan det renade vattnet ledas via en utloppsledning ut i recipient.
?? Gruppvis markbäddsanläggning, där utgående renat avloppsvatten genomgår
ytterligare rening i en våtmark, rotzonsanläggning eller liknande (alternativt en
utloppsledning till recipient).
?? Enskilda slutna tankar för klosettvatten. BDT kan då tas omhand i
markbädd/reningsverk.
?? Anslutning till kommunalt avloppsledningsnät.
?? Urinsortering med våt eller torr kompostering av fekalier, där urin och
fekaliekompost sprids på åkermark. BDT kan då tas omhand i markbädd/reningsverk.

5.4 Ramsö
Inventering av grundläggande förutsättningar
Ramsö är en skärgårdsö belägen ca 3 km sydost om staden Vaxholm. Öns yta är 1 km2 . I
stort sett hela ön utgörs av fastigheter. Geologin på ön utgörs till ca 60 procent av berg i
dagen. På cirka en tredjedel av ön utgörs jordlagren av lera; vid vissa vikar har denna ett
organiskt jordlager i ytan. På ungefär 10 procent av öns yta finns morän i markytan.
Området är småkuperat.
På Ramsö finns ca 235 fastigheter varav 25-30 bedöms ha permanentboende. 75 personer
är mantalsskrivna. Dessutom har Länkarna ett behandlingshem på Ramsö där det bor ca
35 personer inklusive personal. Tre båtvarv finns också på ön.
I denna utredning har framtida befolkning och bebyggelse beräknats till 50 procent
permanentning av befintliga fastigheter.
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Vattenförsörjning sker idag i huvudsak genom grundvatten ur enskilda bergbrunnar, men
det finns även brunnar för gruppvis vattenförsörjning (minst 5 brunnar). Lämpliga
jordlager finns inte för grundvattenuttag, varken med eller utan förstärkande infiltration.
Grundvattenresursen är klart påverkad av för stora grundvattenuttag och förhöjda
kloridhalter påträffas i en stor del av brunnarna. Vissa brunnar påverkas också av
avloppsanläggningar med otillfredsställande funktion. En del har tidvis haft otjänligt
vatten eller tjänligt med anmärkning på grund av höga bakteriehalter, men kvaliteten
tycks ha förbättrats sedan 1998-1999 då problemen var som störst. Radonrisken är
svårbedömd eftersom analyser saknas, men delar av ön har en berggrund som ger
anledning att befara höga radonhalter. I övrigt tycks grundvatte nkvaliteten vara god.
De ca 235 fastigheterna på Ramsö har olika typer av avloppsanläggningar för WC
och/eller BDT-vatten. Ungefär 10 procent av avloppslösningarna finns på permanentfastigheter. De flesta av dem har godkänts av Miljö - och Samhällsbyggnadsnämnden. De
vanligaste avloppslösningarna, drygt tvåhundra stycken, är to rra. Hälften av dessa är
mulltoaletter, hälften torrklosetter. Femtio fastigheter har WC ansluten till någon form av
avloppsanläggning, varav sluten tank är den vanligaste; näst vanligast är infiltration.
Infiltration är också den helt dominerande formen av behandling av BDT-vatten. Det
finns ett biologiskt/kemiskt avloppsreningsverk på Ramsö, som renar behandlingshemmets avloppsvatten. Reningsverket är dimensionerat för 100 pe och den aktuella
anslutningen är ca 35 personer.
Recipient för avloppsvattenutsläpp är Östersjön (Ramsösundet, Tynningösundet och
Solöfjärden).
Det finns ingen åkermark på Ramsö. Närmaste jordbruk finns på Tynningö och Skarpö.
Åkermarksarealen i kommunen är mycket liten, vilket gör att det i närområdet finns små
möjligheter att återföra växtnäringen i sorterade avloppsströmmar och slam till åkermark.

Utformning av VA-system
Möjliga alternativ för vattenförsörjning:
?? Berggrundvatten som enskilda och/eller gruppvisa lösningar.
?? Centralt ytvattenverk med membranteknik baserat på Östersjövatten.
?? Anslutning till befintligt kommunalt vattenledningsnät.

Möjliga alternativ för avloppshantering:
?? Anslutning till kommunalt centralt avloppsreningsverk.
?? Avloppsreningsverk för gruppvis avloppsbehandling.
?? Anslutning av några av fastigheterna till det befintliga lokala avloppsreningsverket på
behandlingshemmet.
Ramsö är förhållandevis tätbebyggt och gruppvisa markområden är få. Det är därför svårt
att tänk sig att anlägga ytkrävande avloppsanläggningar såsom våtmarker och
rotzonsanläggningar på ön.

41

Arbetspromemoria 9:2001 Metodstudier

5.5 Hur fungerade arbetsmetodiken?
Trots områdenas delvis olika naturgivna förutsättningar visade testet att den utarbetade
arbetsmetodiken var applicerbar på verkliga förhållanden. Översiktliga förslag till VAsystem kunde utformas genom att följa arbetsgången. Det visade sig att hjälptabellerna
vid användandet kan behöva kompletteras med utförliga kommentarer. Inom ramen för
denna studie saknades möjlighet att utforma detaljerade lösningar och genomföra en
faktabaserad utvärdering enligt kriterierna i fas C. Erfarenheterna av tidigare utredningar
visar att med utgångspunkt från resultatet av Fas A och B (steg 1 och 2) bör även mer
detaljerad utformning enligt Fas B steg 3 och utvärdering enligt Fas C var fullt möjlig att
genomföra för de tre testområdena.
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6

Slutsatser och kommentarer

Här framtagen generell arbetsmetodik bör kunna utnyttjas i omvandlings-, skärgårds- och
glesbygdsområden i Stockholms län. Metodiken kan omöjligen helt täcka alla de
problemställningar och förutsättningar som förekommer. Den utarbetade arbetsgången
skall dock kunna vara en utgångspunkt för att ta fram förslag till lämpliga VA-system i
alla områden. Metodiken har lagts upp så att den skall kunna anpassas till olika
ambitionsnivåer beroende på var i planprocessen man befinner sig, vilka resurser som
finns, vad som skall studeras, vilka beslutsunderlag som skall utarbetas etc.
Det är inte möjligt, och förmodligen inte heller önskvärt, att göra alla personer som i
olika sammanhang arbetar med VA-frågor i omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden, till VA-tekniker. Här framtagen generell arbetsmetodik kan inte användas för
att i detalj utforma VA-system utan att i olika moment använda expertkunskap
beträffande hydrogeologi, process- och anläggningsteknik, miljö, resurshushållning,
ekonomi m.m. Vidare är inte avsikten att denna arbetsmetodik skall användas som en
lärobok om olika VA-tekniska lösningar. Här görs enbart en principiell genomgång av
möjliga vatten- respektive avloppssystem. För detaljerade tekniska beskrivningar
hänvisas till andra litteraturkällor.
Resultatet av inventeringsfasen A är avgörande för att verklighetsförankrade förslag till
VA-system skall kunna utformas utifrån naturgivna förutsättningar avvägt mot de krav,
policies m.m. som råder för ett specifikt område. En mängd frågeställningar har
formulerats och presenterats i inventeringsdelen för att göra den så användbar och
heltäckande som möjligt. Även om inte alla frågeställningar är relevanta i alla lägen skall
frågorna utgöra en påminnelse om att även detta kan vara viktiga fakta. För varje
specifikt område får naturligtvis, om så behövs, de generellt utarbetade frågeställningarna
i inventeringsfasen kompletteras med eventuella områdesspecifika frågeställningar.
Utgångspunkten för utformning av förslag till VA-system är de naturgivna förutsättningarna för varje område. Tas inte hänsyn till dessa lokala givna förutsättningar kan VAsystemen inte utformas så att de i verkligheten kan byggas. Därför är arbetsmetodikens
kärna dessa naturgivna förutsättningar och det är utifrån dessa som arbetsgången delats in
i faser och steg.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och avgörande för människans liv. Vattenfrågorna har
därför genomgående lagts före avloppsfrågorna i arbetsgången. Det har förutsatts att
målsättningen för kommunerna i Stockholms län är att vatten för dryck, matlagning, bad,
disk och tvätt skall kunna erhållas utan att behöva köpas på flaska eller i dunk. Därför
innehåller arbetsmetodiken avgörande klarlägganden avseende lokal grundvattenrespektive ytvattenförsörjning och möjligheterna till mer storskalig vattenförsörjning.
Vid utarbetande av avloppssystem ingår moment där såväl behandlingsmetoder som
tillvägagångssätt för att utnyttja resurserna i de olika avloppsfraktionerna måste studeras.
Vid utformning av avloppssystem blir t.ex. utsläppskrav, kretsloppsprinciper och
avsättningsmöjligheter nödvändiga att studera och fastlägga. Arbetsmetodiken möjliggör
klarlägganden av system för såväl lokal avloppshantering och resursutnyttjande som
anslutning till storskaliga avloppssystem.
Arbetsmetodiken hanterar VA-system som är så beprövade att de kan presenteras för
brukaren som en möjlighet, men arbetsmetodiken skall även kunna utnyttjas framöver
och inte utestänga framtida tekniska lösningar. Tekniska system som ännu är på idéstadiet
har inte redovisats i den principiella beskrivningen av avloppssystem men arbetsmetodiken möjliggör även bedömning och jämförelse av framtida system bl.a. genom
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utvärderingen med hjälp av kriterier i fas C. Användaren av denna arbetsmetodik
uppmanas att aktivt följa den forskning och utveckling som sker och de nya te kniska
lösningar som lanseras på marknaden.
Utformning av vatten- och avloppssystem skall ske parallellt, dels för att systemen inte
skall komma i konflikt med varandra och dels för att klargöra eventuella samordningsvinster. I fas B steg 3 måste vatten- och avloppssystemet samordnas. Vid utvärdering av
VA-system enligt kriterierna i fas C är det viktigt att hela systemen jämförs och inte
enbart enskilda komponenter eller dellösningar.
Idag är VA-lösningar kostsamma investeringar för brukarna och det kan finnas olika
möjliga VA-lösningar för samma område. Boende i de typer av områden som metodiken
är framtagen för, kan ha en rädsla för att förändrade VA-system kan medverka till att
förändra områdets karaktär. De boende vill ofta ha en aktiv roll i planprocessen och vid
utformning av VA-system och under de senaste åren har boende alltmer efterfrågat
möjligheter att följa arbetet, eller delta i processen, vid utformning av VA-system.
Det finns en rad olika sätt att involvera boende i arbetet. Bland dessa kan nämnas:
?? Informationsmöten
?? Informationsmaterial
?? Remissinstans
?? Studiecirklar/seminarier
Ofta brukar det vara bra att involvera de boende tidigt. Å andra sidan kan det i vissa fall
vara en fördel om inventeringsfasen är genomförd in nan de boende informeras och olika
systemlösningar börjar diskuteras. De första frågorna som brukar ställas är: ”Varför kan
vi inte behålla de VA-lösningar vi har?” och ”Vad kostar det?”. För att kunna besvara
dess frågor brukar normalt en VA-studie, åtmin stone översiktligt, behöva ha utförts.
Testet av den utarbetade arbetsmetodiken på områdena Ricksättra, Landfjärden och
Ramsö visade att, trots områdenas delvis olika naturgivna förutsättningar, så var
metodiken applicerbar. Även om det i denna studie inte varit möjligt att ingående studera
de tre testområdena så kunde översiktliga förslag till VA-systemalternativ utformas
genom att följa arbetsgången. Testet visade också att de hjälptabeller som framtagits skall
ses som ett stöd för arbetet och att resultatet kan behöva förtydligas med kommentarer till
tabellerna. Erfarenheterna av tidigare utredningar visar att med utgångspunkt från
resultatet av Fas A och B (steg 1 och 2) bör även mer detaljerad utformning enligt Fas B
steg 3 och utvärdering enligt Fas C vara fullt möjlig att genomföra för de tre testområdena. Här framtagen arbetsmetodik bör således kunna fungera som en utgångspunkt
och ett stöd vid utformning av VA-system i omvandlings-, skärgårds- och glesbygdsområden i Stockholms län.
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Ordlista
Avloppsanläggning

Anläggning (inkl. ledningsnät) för omhändertagande av
avloppsvatten från bostadshus eller annan bebyggelse:
avloppsreningsverk, markbädd, infiltrationsanläggning, våtmark etc.

Avloppsslam

Restprodukt från avloppsvattenbehandling i avloppsreningsverk,
flerkammarbrunnar eller liknande anordningar som behandlar avloppsvatten från hushåll eller tätorter, eller slam från andra reningsverk som behandlar avloppsvatten med liknande sammansättning.

Avloppsvatten

Samlingsnamn för förorenat vatten som avleds i rörledning, dike
eller dylikt. Avloppsvatten kan bestå av spillvatten, dagvatten, kylvatten och dräneringsvatten.

Avfall

Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori
och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att
göra sig av med. Urin, fekalier och avloppsslam är avfall i
miljöbalkens mening.

BDT-vatten

Förkortning av bad-, disk- och tvättvatten, också kallat ”gråvatten”.

Biokemisk oxygenförbrukning
Ett mått på mängden biologiskt lättnedbrytbart organiskt material.
Biokemisk syreförbrukning BOD7
Dagvatten

Nederbördsvatten, dvs. regn- eller smältvatten (från hårdgjorda ytor,
till exempel betong- och asfaltbanor), som inte tränger ned i marken,
utan avrinner på markytan.

Fekalier

Avföring, i det här fallet från människor

Fekaliespolvatten

Vatten som används för att spola bort fekalier ur en urinsorterande
vattentoalett. Ibland skiljs fekalier och fekaliespolvatten åt i en
särskild separator, som monteras på avloppsledningen efter
toalettstolen. Den avskiljda fekaliefraktionen komposteras då medan
spolvattnet avleds till någon form av avloppsanläggning.

Godkänd VA-anläggning

VA-anläggning med tillstånd från miljönämnd (eller motsvarande)
eller som har anmälts till miljönämnden och som därefter har
slutbesiktigats av den ansvariga förvaltningen.
Anläggningar/anordningar för omhändertagande av klosettvatten är
alltid tillståndspliktiga, medan BDT-anläggningar är anmälningspliktiga, såvida inte kommunfullmäktige har beslutat att det fordras
tillstånd även för att detta.
Vidare får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om inrättande
av annat slag av toalett än vattentoalett, t.ex. torrklosett och mulltoa,
om fullmäktige bedömer att det behövs för att hindra att olägenheter
för människors hälsa inom kommunen.

Grundvatten

Vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska
tryck är större än eller lika stort som atmosfärstrycket (i motsats till
ytvatten).

Gränsvärde

Ett värde som aldrig får överskridas. Gränsvärden anges i tillstånd,
förelägganden eller andra bindande föreskrifter. Ett överskridande är
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straffbelagt enligt bestämmelserna i miljöbalken.
Gödsling

Näringstillförsel i syfte att öka tillväxten, framför allt i jordbruk och
skogsbruk

Hantering

Användning, avledning till reningsverk, omhändertagande, lagring,
behandling (avvattning, kompostering etc.), transport, spridning på
mark, försäljning, överlåtelse m.m.

Humanurin

Urin från människor.

Hygienisering

Behandling för att inaktivtera patogener (sjukdomsalstrande
bakterier, virus och parasiter) eller att minska deras antal under en
specifik nivå. Exempel på hygieniseringsmetoder är långtidslagring
(6 – 8 månader, beroende på klimat), kompostering, upphettning och
kalkning.

Jordförbättringsmedel

Mull, eller organiskt mullbildande material, som myllas eller harvas
ned i mark, i syfte att öka markens mullhalt för att på så sätt öka
bördigheten.

Klosettvatten
Klosettavloppsvatten
(Svartvatten)

Avloppsvatten från toaletter (vattenklosetter), även kallat
”svartvatten". Klosettvattnet utgör normalt ungefär en fjärdedel av
spillvattenmängden från hushåll (Naturvårdsverket AR 87:6).

LPS

Low Pressure System. Ett trycksatt avloppsledningssystem med
relativt klena dimensioner. Varje fastighet behöver i princip en egen
pump.

Personekvivalenter, pe

Ett mått på föroreningsbelastningen (anslutning) på en
avloppsanläggning.
Antalet personekvivalenter (förkortas pe) beräknas som kvoten
mellan tillståndsgiven eller dimensionerande föro reningsbelastning
med avseende på BOD7 och den specifika föroreningsmängden, 70 g
BOD7/ person och dygn.
En personekvivalent motsvarar föroreningsbelastningen från en
person.

Riktvärde

Ett värde som om det överskrids – eller underskrids om det gäller
minsta procentuella reduktion – ska föranleda åtgärder för att
förhindra att överskridandet respektive underskridandet upprepas.

SBR

Sequential Batch Reactor. Kallas i Sverige ofta något oegentligt för
”Satsvis Biologisk Behandling”, men kombineras ofta med kemisk
behandling. Den biologiska behandlingen hålls igång genom att en
stor del av det bildade slammet, så kallat aktivt slam, bevaras i
processen. Proces-sen kännetecknas av att avloppsvattnet renas
anaerobt/anoxiskt (utan syre) och aerobt/oxiskt (med syre) i olika
faser, med dosering av fällningsmedel under processens gång samt
sedimentering.

Sorterade avloppsströmmar

Avloppsströmmar som har sorterats och behandlats var för sig: urin,
fekalier, mull från mulltoalett, klosettvatten, latrin etc.
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Spillvatten

Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar o.dyl.
Exempel: BDT-vatten, klosettvatten, fekaliespolvatten,
dräneringsvatten från kompostbehållare etc.

Tillsynsmyndighet

Myndighet som utövar tillsyn enligt miljöbalken. Tillsyn av enskilda
avlopp och andra mindre avloppsanläggningar (< 2 000 pe) utövas
av kom-munernas miljönämnder (eller andra kommunala nämnder
som ”fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet”).
Länsstyrelsen eller miljö-nämnden utövar tillsyn över större
avlopps-reningsverk. Naturvårdsverket är central tillsyns-myndighet.

VA

Vatten och avlopp

VA-anläggning

Vatten- och avloppsanläggning

VVS

Värme, ventilation och sanitet
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1 Inledning
I det följande redovisas tillämpningen av den generella arbetsmetodik som beskrivs i
huvudrapporten. Metodiken tillämpas på tre områden: Ricksättra i Ekerö kommun,
Landfjärden i Nynäshamns kommun och Ramsö i Vaxholms kommun.
Fas A och B (se kapitel 4 i huvudrapporten) har i testet genomförts på en övergripande
nivå. Utvärderingen enligt kriterierna i Fas C har inte utförts, eftersom det inte har varit
möjligt att utarbeta tillräckligt detaljerade VA-lösningar enligt steg 3 i Fas B inom ramen
för denna studie.

2

Ricksättra

2.1 Inventering av grundläggande
förutsättningar
Studiens avgränsning och Planförhållanden
Ricksättra är ett omvandlingsområde i Ekerö kommun. Området ligger på en udde av
Färingsö i Mälaren, ca 12 km norr om Ekerö centrum. Längs en knapp kilometer
avgränsas området av strandlinjen mot Mälaren. Bebyggelsen består av permanent- och
fritidsfastigheter som täcker en yta av 0,6 km2 .
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Karta 1:Ricksättra
Vi förutsätter att möjligheterna till såväl enskilda som gruppvisa och centrala VA-system
skall studeras liksom möjligheten till kommunal anslutning.
Beträffande möjligheterna till etappvis utbyggnad liksom boendes och politikers
engagemang finns inga uppgifter.
Sydöstra delen av området, Ricksättra, omfattande knappt hälften av fastigheterna, är
detaljplanelagt för fritidsbebyggelse med en byggnadsplan från 1958. Här finns byggrätt
på 60 m 2 på huvudbyggnad och 20 m 2 på uthus. Det andra delområdet, Hilleshögby, som
omfattar drygt hälften av fastigheterna, saknar detaljplan.

51

Arbetspromemoria 9:2001 Metodstudier

Kvalitetskrav och policies
Dricksvatten
Kommunen har angivit kvalitetskrav för kommunalt dricksvatten. Kraven anger att som
lägst skall vattnet utgöras av ”tjänligt vatten” enligt Livsmedelsverkets
dricksvattenkungörelse. För enskilt vatten finns inte några specificerade kvalitetskrav.
För kommunala vattentäkter gäller att de skall ha erforderligt skydd mot förorening och
skadliga nivåförändringar. År 2002 skall alla kommunala vattentäkter ha fastställda
skyddsområden (ref nr 1).
Alla kommunens verksamheter skall medverka till långsiktig uthållighet och bygga på
kretsloppsprincipen. Kommunen skall hållbart utnyttja de förnybara resurserna. Markoch vattenanvändning skall bevara den biologiska mångfalden och det fysiska underlaget
för naturens kretslopp. Kommunen skall minska sin användning av energi. Ekerö skall
styras i en öppen och nära samverkan med alla invånare (ref nr 2).
Miljömål för Ekerö (ref nr 3) är:
?? Grundvatten får inte förorenas
?? Grusåsarna skall skyddas och reserveras för dricksvattenproduktion
?? Framställningen av dricksvatten skall ske med lägsta möjliga energi- och
kemikalieförbrukning.
På regional nivå ligger även kraven på att skydda och förbättra Mälarens kvalitet som
dricksvattenresurs.
De boende i kommunen skall ha dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.
Reservvattenförsörjning skall tryggas på godtagbart sätt. (ref nr 4).
I kommunens miljöskyddsprogram från december 1991 (ref nr 4) anges att kontinuerlig
dricksvattenkontroll skall utföras vid allmänna anläggningar och vid större gruppvisa
vattentäkter. Omfattningen fastställs av Miljö- och Byggnadsnämnden. Det föreslås att
nämnden verkar för ett minskat behov av klorering i dricksvattnet.
En ökad permanentning inom de tätbebyggda fritids- och blandbebyggelseområdena kan
medföra ett överuttag av grundvatten. Ett överuttag kan förutom brist på vatten innebära
risk för att grundvattnet påverkas av relikt saltvatten. Därför föreslås att
vattenbalansberäkning utförs i områden där vattenbrist kan uppstå på grund av ökande
grundvattenuttag vid omvandling av fritidsbebyggelse (ref nr 4).
Avloppshantering
Kommunen arbetar mycket med att begränsa utsläpp av närsalter till Mälaren, vilket
innebär höga reningskrav på enskilda avloppsanläggningar. Miljö - och Hälsoskyddsnämnden accepterar inte utsläpp till Mälaren från markbädd, reningsverk m.m. vid
nyexploatering och när fritidsfastigheter permanentas.
Miljö- och Hälsoskyddsnämndens generella riktlinjer, som tillämpas vid
tillståndsprövningen av enskilda avloppsanläggningar (ref nr 5), innebär följande:
1. Avloppsanläggningen skall ha en reningsgrad på minst 90 procent för BOD och
fosfor. Detta motsvarar ett fosforutsläpp på 0,08 kg per person och år för WC- och BDTavlopp.
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2. Enligt riktlinjerna godtas inte infiltration för vattentoalett inom områden som anges i
en bilaga till riktlinjerna. Vid varje ansökan görs dock en individuell bedömning. Endast i
undantagsfall kan infiltration av WC-avlopp accepteras.
3. Sluten tank för vattentoalett kan accepteras inom områden som anges bilagan, under
förutsättning att avloppsfrågan kan lösas för BDT-vatten från permanentbostad.
4. Tillstånd medges inte inom områden där gemensamt VA kan väntas inom en
treårsperiod.
Med utgångspunkt i de nationella miljökvalitetsmålen som fastställts av riksdagen och de
regionala miljömålen i Stockholms läns Miljövårdsprogram 2000 har Ekerö kommun
tagit fram förslag till kommunala mål. Förslagen presenteras i ”Miljömål för
ekokommunen Ekerö”(ref nr 6), som har tagits fram i brett samarbete med kommunens
miljöombud och tjänstemän samt de föreningar som ingår i Agenda 21-rådet och
intresserade kommuninnevånare. Under de närmaste fyra åren prioriteras de åtgärder som
presenteras i ”Underlag till åtgärdsprogram för ekokommunen Ekerö 2000 – 2003” (ref nr
1). Mål för avloppshanteringen finns också i den handlingsplan för 1995 – 1997, som
antogs av Kommunfullmäktige 1994 (ref nr 7). Mål och förslag till åtgärder finns
dessutom i 1991 års miljöskyddsprogram (ref nr 4).
De förslag till mål och åtgärder som har betydelse för Ricksättrabornas hantering av
avloppsvatten (inklusive eventuell återföring av växtnäring eller organiskt material i
sorterade avloppsströmmar och avloppsslam till jordbruket) presenteras nedan (M = mål;
Å = åtgärder):
Avlopp:
?? Mälaren skall avlastas genom effektiv rening av avloppsvatten (M).
?? Näringen i avloppsvatten skall utnyttjas (M).
?? Tillförseln av miljöskadliga ämnen till avloppet skall minska (M).
?? För att inte öka kvävebelastningen på Mälaren och för att återföra närsalter till
jordbruket bör möjligheterna att införa urinseparering i bebyggelsen utredas.
Bostadsområdena måste då planeras så att plats finns för urintank (M, 1995-97).
?? Enskilda avloppsanläggningar skall normalt utföras så enkla och driftsäkra att de
fungerar på avsett sätt utan krav på annan skötsel än regelbunden slamtömning (M
1991).
?? Kommunen hanterar slammet som en resurs, i första hand genom spridning på
åkermark, men också genom att utveckla alternativa metoder för att tillvarata energioch näringsinnehåll (Å).
?? VA-systemen utvecklas så att givna kriterier för uthållighet allt bättre uppfylls. (Å).
?? För reningsverk fastställs villkor från fall till fall. Nuvarande praxis är att halterna i
utgående vatten från reningsverk mindre än 200 pe inte får överstiga 0,5 mg/l fosfor
och 15 mg/l för BOD. Nyanläggning av enskilda avlopp skall uppfylla dessa krav (Å
1991, se ovan).
Jordbruk:
?? Åkermarken skall brukas så att fosfor hålls i kretslopp (M).
Sjöar och vattendrag:
?? Mälarens vattenkvalitet skall långsiktigt förbättras, så att fosforhalten är högst två
gånger bakgrundshalten, och så att transporten av kväve från Mälaren till kustvattnet inte
överstiger två gånger bakgrundstransporten (M).
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Nuvarande bebyggelse och framtida bebyggelsetryck
Den sista december 1999 fanns 118 fastigheter på en yta av 0,6 km 2. I dessa var 85
personer mantalsskrivna i 32 fastigheter, dvs. 27 procent av fastigheterna bebos
permanent.
Enligt kommunen kan man förvänta sig att ungefär en fritidsfastighet per år permanentas
i Ricksättra. Detta innebär att ca 10 fritidsfastigheter har permanentats fram till år 2010
(muntlig uppgift). Befolkningsökningen antas ske i redan befintliga fastigheter. Det
betyder för Ricksättra att drygt 35 procent av de 118 fastigheterna är permanent bebodda
år 2010. Generellt är befolkningstrycket stort i hela kommunen och begränsas genom
möjligheterna till bygglov och teknisk försörjning. För kommunen som helhet beräknas
befolkningen öka med 23 procent under samma period (ref nr 9).
Vid Ricksättra gård (Ricksättra 1:1) finns ett fåtal hästar, vilket innebär en större vatte nförbrukning än för en normal bostadsfastighet. Vid fastigheten Hilleshögby 2:26 pågår
om- och tillbyggnad och en ny avloppsanläggning som dimensioneras för en belastning
motsvarande 2,5 fastigheter. Fastigheten utnyttjar sjövatten för vattenförsörjningen. I
övrigt är samtliga fastigheter bostadsfastigheter med standard allt från enkla fritidsstugor
till normala permanentbostäder.
Utöver djurhållning vid Ricksättra Gård, utövas ingen miljöfarlig verksamhet inom
området.

Nuvarande VA-förhållanden
Vatten
Inom området finns 118 fastigheter och endast för ca 45 av dem finns uppgifter om
brunnar.
Vattenförsörjning sker genom grundvatten ur enskilda bergbrunnar. Sannolikt utnyttjar
enstaka fastigheter även Mälarvatten som komplement. Inga gruppvisa vattenanläggningar finns.
I 28 brunnar (av 29 provtagna) är radonhalterna över 100 Bq/l, vilket ger hälsomässig
anmärkning enligt Livsmedelsverket. Av de 8 kompletta vattenanalyser som har varit
tillgängliga visade 7 av dem kvalitetsproblem av olika slag. Grundvattnet är generellt sett
hårt, vilket ger problem i tekniska installationer. Flera brunnar uppvisade bakterier i
vattnet. Någon brunn erhöll dessutom relikt saltvatten, med kloridhalter över 2000 mg/l.
Det är rimligt att anta att informationen om grundvattenkvalitete n föreligger i större
omfattning för brunnar där de boende inte är nöjda eller oroliga för kvaliteten, vilket
innebär att det bland analyserna finns en överrepresentation av dåligt brunnsvatten. De
väl fungerande brunnarna ger ju inte anledning att låta utföra analyser. Med utgångspunkt
från de tillgängliga grundvattenanalyserna kan sammanfattningsvis sägas att det naturliga
grundvattnet håller en bristfällig om än i allmänhet behandlingsbar kvalitet. Anmärkning
eller otjänligt vatten förekommer i flera fall.
Överuttag av grundvatten innebär en risk för salt grundvatten.
Bergvärmeanläggningar kan förekomma inom området, vilket innebär en viss risk för
förändrad grundvattenkvalitet vid eventuellt läckage.
Deponier eller dylikt finns inte inom området, ej heller järnvägar eller större vägar.
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Avlopp
Riksättraområdet ligger 2,5 km från närmaste anslutningspunkt till kommunens avloppsledningsnät vid Svartsjö Kungsgård. Den hydrauliska kapaciteten hos den befintliga
avloppsledningen mellan Svartsjö och Stenhamra medger dock inte anslutning av fler
abonnenter. Flödesbelastningen på ledningen från Stenhamra till avloppsreningsverket i
Ekebyhov ligger nära ledningens kapacitet, men skulle kunna vara möjlig att utnyttja om
kommunen skulle prioritera anslutning av Ricksättraområdet framför andra områden. Så
är dock inte fallet i nuläget. En anslutning av Ricksättra till det kommunala nätet skulle
alltså kräva att en helt ny ledning anlades fram till Ekebyhovsverket. Österut, på andra
sidan Lövstafjärden, i Hässelby, Stockholms kommun, finns också tekniska möjligheter
till kommunal anslutning via en sjöledning. Det finns dock, inom överskådlig tid, inte
några planer på att området kommer att förses med gemensamt vatten och avlopp i
kommunal regi. Några planer från fastighetsägarna att lösa VA-frågan gemensamt har
heller inte framförts.
Nedan redovisas vilka typer av toaletter och avloppsanläggningar, som användes i 117
fastigheter i Ricksättraområdet den 31 december 1998, samt hur många av respektive
anläggningstyp som är godkända. Med godkända anläggningar avses anläggningar med
tillstånd från kommunens Miljö - och Byggnadsnämnd enligt hälsoskyddslagen eller
miljöbalken. Anläggningarna i Ricksättraområdet godkändes 1963 – 2000; de flesta på
70- och 90-talet. Många av de amläggningar som godkändes tidigare, bl.a. resorptionsanläggningar för fritidshus, uppfyller inte de krav som ställs idag.
Toalettavlopp
Enligt Miljö - och hälsoskyddskontorets register och tillstånd finns 88 avloppslösningar på
86 av de sammanlagt 118 fastigheterna som nu finns i Ricksättraområdet. En tredjedel av
avloppslösningarna finns i permanentfastigheter, två tredjedelar i fritidsfastigheter. De
vanligaste avloppslösningarna, 50 stycken, är torra. De torra lösningarna utgörs framför
allt av mulltoale tter (45 st.), men torrklosetter förekommer också (5 st.). De flesta
mulltoaletter och samtliga torrklosetter finns på fritidsfastigheter.
36 fastigheter har vattenklosett med någon form av avloppsanläggning; Över hälften av
dem har slutna tankar. För 21 fastigheter saknas uppgifter om eventuell avloppslösning,
och det finns osäkra uppgifter om ytterligare 10 fastigheter (dessa redovisas ej i tabell 1).
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Tabell 1. Toaletter/WC-avloppsanläggningar i Ricksättra
Anläggningstyp
(eller toalett)

Antal toaletter/anläggningar
i permanentfastigheter i fritidsfastigheter
Totalt

varav
godkända
anl.

Totalt

varav
godkända
anl.

Summa
Totalt

varav
godkända
anl.

Torrklosett

0

Ej aktuellt

5

Ej aktuellt

5

Ej aktuellt

Mulltoa

7

Ej aktuellt

38

Ej aktuellt

45

Ej aktuellt

Sluten tank

10

6*

11

11

21

17

Enbart 1-, 2-, eller 3kammarbrunn

4

1

0

0

4

1

Reningsverk

1

1

0

0

1

1

Markbädd

2

2

3

3

5

5

Infiltration

5

5

1

1

6

6

IVA-filter

0

0

1

1

1

1

29

15

59

16

88

31

Summa

*) 4 slutna tankar är dock godkända för fritidshus, men används idag för permanent boende.
BDT
Miljö- och hälsoskyddskontoret har identifierat 74 anläggningar för BDT-vatten, varav
resorptionsanläggningar är de vanligaste (33 st., se tabell 2). Näst vanligast är infiltration (19 st.). Nämnden godkänner idag inte enbart en-, två-, eller trekammarbrunnar,
resorptionsanläggningar och stenkistor. I övrigt är de flesta i området identifierade BDTanläggningarna godkända. Resorptionsanläggningar är dock enbart godkända enligt
gamla hälsoskyddslagen för fritidsboende och har inte kapacitet för permanent belastning. Idag används 11 resorptionsanläggningar av permanentboende, med uppenbar risk
för olägenhet.

Tabell 2. BDT-anläggningar i Ricksättra
Anläggningstyp

Antal anläggningar
i permanentfastigheter i fritidsfastigheter

Summa

Totalt

varav
godkända
anl.

Totalt

varav
godkända
anl.

Totalt

varav
godkända
anl.

Enbart 1-, 2-, eller 3kammarbrunn

4

1

5

0

9

1

Markbädd

4

4

4

4

8

8

Infiltration

9

9

10

9

19

18

Reningsverk

1

1

0

0

1

1

IVA-filter

0

0

1

1

1

1

Resorption

11

11

22

22

33

33

0

0

3

0

3

0

29

26

45

36

74

62

Stenkista
Summa
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För 34 fastigheter saknas uppgifter om eventuell BDT-rening. För ytterligare sju fastigheter är uppgifterna osäkra (redovisas inte i tabell 2). Några fastigheter kan ha enklare
avloppsanläggningar, såsom stenkistor och resoptionsanläggningar.
Enligt Miljö - och hälsoskyddskontoret har de fritidsfastigheter som har permanentats ofta
undermåliga avloppsanläggningar. Även flera av de permanentfastigheter vars avloppsanläggning godkändes på 60- och 70-talet uppfyller inte de krav som ställs idag.
Nuvarande recipient
Recipient för avloppsvatten är Mälaren, med Lövstafjärden i direkt anslutning öster om
området, Vänholmsviken i norr och Hilleshögviken i väster. Maxdjupen i Hilleshögviken
och Vänholmsviken är 15 respektive drygt 10 meter, medan maxdjupet i Lövstafjärden
öster om Ricksättra är 56 meter (på Hässelbysidan).
Mälaren är mycket starkt påverkad av övergödning. Halten fosfor i östra Mälaren är ca
3,5 gånger högre än vad som kan betraktas som naturlig bakgrundshalt. Den största
andelen av fosfortillskottet till Mälaren som helhet härrör från jordbruksmarken. Ekerö
kommun har uppskattat att de enskilda avloppen i kommunen tillför lika mycket fosfor
som kommunens jordbruk. På vattnets väg genom Mälaren sker en viss självrening av
vattnet i och med att fosfor läggs fast i sjösediment och kväve omvandlas av mikroorganismer till kvävgas. Omkring 50 procent av det kväve och fosfor som tillförs sjön
beräknas avskiljas innan Mälarvattnet når kusten.
Mälaren har en rik fiskfauna. Totalt finns 31 olika fiskarter i Mälaren, bland annat gös,
siklöja, ål och gädda. Förekomsten av gädda har dock minskat, främst på grund av
regle ringen och att vikar och strandområden har växt igen (försvårar gäddans lek). Visst
yrkesfiske förekommer i Mälaren.
Mälaren hyser ett flertal sällsynta och skyddsvärda växt- och djurarter, såsom hornsimpa,
ishavsgråsugga och blomväxten småsvalting (småsvalting är akut utrotningshotad).
Vattenkvaliteten har sta digt förbättrats i Mälaren under den senaste 20-årsperioden.
Omfattande åtgärder har vidtagits för att minska föroreningsutsläppen, framförallt vid
kommunala avloppsreningsverk och industrier i hela Mälarens tillrinningsområde.
Åtgärderna har inneburit att utsläppen av fosfor till Mälaren halverats sedan 1960-talet.
Även utslä ppen av kväve har minskat, om än inte i samma omfattning. Trots dessa
åtgärder är Mälaren fortfarande påverkad av övergödning. Det enda större kommunala
avloppsreningsverket i Stockholms län med utsläpp till Mälaren är i dag Ekebyhovsverket
i Ekerö.
Mälarens förmåga till självrening är mycket betydelsefull för vattenförsörjningen i hela
Stockholmsområdet.

Framtida vattenbehov
Totalt för hela området kommer vattenbehovet med hänsyn till befolkningsökningen att
öka med 10 procent. Det framtida vattenbehovet räknat per person antas kvarstå som
dagens behov. Vattenbehovet är större under sommarhalvåret, då även fritidsfastigheterna
är bebodda, och får vara dimensionerande. Även för framtiden kan antalet personer per
fastighet beräknas vara 2,7. Inga verksamhetsutövare som behöver VA-försörjning
bedöms tillkomma.
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Naturgivna förutsättningar för VA-försörjning
Geologi och topografi
Området är småkuperat och de högsta höjderna når upp till drygt 25 möh, dvs. 24 meter
över Mälarens nivå. Geologin i området utgörs av gnejs och gnejsgranit som inom knappt
hälften av ytan går i dagen och inom andra hälften täcks av ett tunt moränskikt. I cirka 10
procent av området utgörs de översta jordlagren av glaciallera. Runtom själva bostadsområdet är marken flackare och jordlagren i markytan utgörs av glaciallera, postglacial
lera eller organiska jordarter (ref nr 10). Dessa marker används framför allt som åkereller bete smark.
Kvantitet, vatten
Jordlager finns ej för grundvattenuttag, varken med eller utan förstärkande infiltration. De
mäktiga isälvsavlagringar som finns i kommunen och som utgör goda grundvattenresurser saknas helt på Färingsö och påträffas först på Munsö och Ekerö, 6-7 km från
Ricksättra.
Berggrundvatten finns inom hela området. Någon utredning av tillgångarna har inte
utförts i tillräcklig omfattning. Förekomsten av relikt saltvatten i en brunn indikerar att
kapaciteten åtminstone lokalt är otillräcklig.
Ytvatten finns tillgängligt i stor omfattning genom Mälaren.
Närmaste anslutningspunkt till kommunalt vatten ligger vid Svartsjö Kungsgård, 2,5 km
söder om Ricksättra. Kapaciteten är med nuvarande prioriteringar otillräcklig för att
ansluta fastigheterna i Ricksättra till detta ledningsnät. Befintliga utbyggnadsplaner för
andra delar av kommunen har redan intecknat den överkapacitet som finns idag. För att
försörja Ricksättra med kommunalt vatten skulle ny ledning behövas från Stenhamra, 5-6
km sydväst om Ricksättra. I Stenhamra erhålls vatten från Skytteholms vattenverk. Ett
alternativ till detta skulle vara ett kommunalt grundvattenverk på Munsön, 5-10 km från
Ricksättra.
Kvalitet, vatten
Grundvattnets kvalitet är i vissa brunnar bristfällig, andra brunnar har dock god kvalitet.
Det är både de naturliga förutsättningarna och mänsklig påverkan som ger kvalitetsbrister. Bristerna är dock behandlingsbara genom förbättrade avloppsanläggningar,
avhärdningsfilter, radonluftare och/eller järn-/manganfilter. Mest avancerad behandling
kräver det relikta saltvatten som påträffats i en brunn. Det är tveksamt om detta kan anses
behandlingbart i praktiskt hänseende.
Ytvattnets kvalitet torde i princip vara bra. Vattenanalyser för Mälarvattnet närmast
Ricksättra saknas emellertid. 3 km norr om Ricksättra ligger dock Görvälns vattenverks
ytvattenintag, vilket ger ett fullgott dricksvatten efter behandling.
Infiltration av avloppsvatten
Inom ungefär halva ytan av Ricksättra, ca 0,3 km 2, utgörs de översta jordlagren av ett tunt
skikt av sandig–siltig morän, ibland överlagrad med lera eller sand och svallmaterial. I
övrigt består området av berg i dagen och glaciallera. Allmänt sett är moränmark möjlig
att utnyttjas för infiltration av avloppsvatten. Huruvida moränområdena i Ricksättra kan
utnyttjas för infiltration eller ej, kan inte bestämmas utan närmare studier av markens
infiltrationskapacitet och hydrauliska kapacitet samt av grundvattenytans läge och
lutningsriktning.
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Enligt Miljö - och Hälsoskyddskontoret begränsas möjligheten att infiltrera avloppsvatten
av svåra markförhållanden med berg i dagen och i huvudsak tunna moränskikt. Vidare
kan det ofta vara svårt att klara tillräckligt skyddsavstånd mellan avloppsutsläpp och
vattentäkter. Även den kuperade terrängen i Ricksättra begränsar möjligheten att anlägga
infiltrationsanläggningar i området.
Infiltration av avloppsvatten står i konflikt med kommunens mål att grundvattnet inte får
förorenas. Vidare försvårar eller till och med omöjliggör avloppsvatteninfiltration en
lokal grundvattenförsörjning.
Kemiskt/biologiskt minireningsverk
Ett eventuellt minireningsverk skulle kunna lokaliseras till markområdena mellan
bebyggelsen i Ricksättra och Ricksättra Skans samt i Vadevik, nordväst om Hilleshögbyområdet. Den kuperade terrängen i området gör att det krävs ett trycksatt LPS-system för
att samla upp och leda avloppsvattnet i området till en gemensam avloppsanläggning
(varje fastighet behöver en LPS-pump).

Anläggande av ett minireningsverk med direktutsläpp i Mälaren kan komma i
konflikt med möjligheten att använda Mälarvattnet för vattenförsörjningen.
Urinsortering
Den teoretiskt genomsnittliga mängden urin/spolvattenblandning från samtliga boende
(såväl permanent- som fritidsboende) i Ricksättraområdet kan beräknas uppgå till mellan
55 och 90 m3 per år. Detta gäller vid antagandet att de permanentboendes genomsnittliga
hemmavaro är ca 60 procent, att de fritidsboende tillbringar ca 15 procent av sin tid på
sina fritidsfastigheter (varannan helg mellan april och september samt en månad under
sommaren), och att mängden urin- och spolvattenblandning är 1,5 – 2,5 liter per person
och dygn (ref nr 12). Som framgår av ”Möjligheter att nyttiggöra växtnäring/organiskt
material i sorterade avloppsströmmar” nedan, finns det tillräckligt med åkerareal i
närheten av Ricksättra för att ta emot all urin från området.
Bevattning med avloppsvatten
Renat avloppsvatten skulle efter hygienisering (t.ex. genom långtidslagring i dammar i
minst 6 månader) kunna användas för bevattning och gödsling av den åkermark (ca 90
ha), som finns strax väster om Ricksättraområdet.
Möjligheten att utnyttja avloppsvattnet från Ricksättra för bevattning begränsas dock av
att det av hygieniska skäl inte bör användas på växande gröda. Det kan också vara svårt
att få lantbrukare intresserade av att bevattna sin mark med avloppsvatten, särskilt om de
odlar foder- eller livsmedelsgrödor.
Markområden för ytkrävande avloppsrening

Markområden som är potentiellt möjliga att utnyttja för ytkrävande avloppsvattenrening – polering i våtmark, rotzonsanläggning eller liknande – finns mellan
bebyggelsen i Ricksättra och Ricksättra Skans samt i Vadevik.
Ytvattenvattenrecipient för framtida avloppsutsläpp
Ytvattenrecipient för eventuella framtida utsläpp från enskilda eller gruppvisa
avloppslösningar är Lövstafjärden, Hilleshögviken och Vänholmsviken.
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Möjligheter att nyttiggöra växtnäring/organiskt material i sorterade
avloppsströmmar och slam
Ekerö är en utpräglad jordbrukskommun. Det finns ca 130 jordbruksföretag i kommunen,
och en tredjedel av kommunens yta utgörs av åkermark och betesmark. Betesmarken
utnyttjas framför allt av hästar, men även för nötkreatur. I kommunen som helhet
utnyttjas åkermarken mest för odling av spannmål. Det borde därmed finnas goda
möjligheter att återföra växtnäringen och det organiska materialet i sorterade avloppsströmmar och slam till åkermark på Färingsö eller i andra delar av kommunen.
Den åkerareal inom kommunen dit det är möjligt att återföra dessa resurser är i
storleksordningen 3 500 ha (ref nr 13). Denna tillgängliga areal är beräknad utifrån SCB:s
statistik över åkerarealens användning i olika kommuner och utifrån antagandet att
andelen ekologiskt odlad mark i kommunen är 10 procent (inom EU är det inte tillåtet att
använda sorterade avloppsströmmar och slam i ekologisk odling)3 . I direkt anslutning
väst och sydväst om Ricksättraområdet finns ca 90 ha öppen mark, som framför allt
består av åkermark. Enligt ref nr 10 består den öppna marken av glacial och postglacial
lera, dvs. en jord med minst 15 procent ler.
Utifrån litteraturuppgifter om schablonvärden för innehållet av närsalter i avloppsslam
och i olika typer av utsorterade avloppsströmmar samt utifrån uppgifter om normala
gödselgivor har den erforderliga arealen åkermark som behövs för att sprida ett års
humanurin, fekalier, klosettvatten (svartvatten) eller avloppsslam från samtliga boende i
Ricksättraområdet, beräknats enligt nedan. Uppgifterna gäller vid den framtida
befolkningsökning som har antagits tidigare i rapporten.
Tabell 3. Arealbehov för att sprida utsorterade avloppsströmmar och slam på åkermark i
Ricksättra
Avloppsfraktion

Dimensionerande
näringsämne

Gödselgiva,
kg näringsämne per
hektar & år

Erforderlig åkerareal
för spridning,
hektar

Urin

Kväve

90

3,5

Fekalier

Fosfor*

20

1

Klosettvatten

Kväve

90

4,5

Avloppsslam från
minireningsverk

Fosfor

20

4

*) Även kväve kan vara begränsande för arealbehovet för fekalier.
Sorterade avloppsströmmar och slam används ibland för gödsling eller jordförbättring av
rabatter och gräsmattor på enskilda tomter som ett alternativ till användning på åkermark
eller till transport (gäller framför allt slam) till reningsverk. Inom Ricksättraområdet finns
det dock inte tillräckliga ytor för att göra detta, bl.a. på grund av att en stor del av marken
utgörs av berg i dagen. Om hanteringen av sorterade avloppsströmmar och slam ska vara
uthållig ska de ersätta handelsgödsel.

3

Det är inte tillåtet att använda urin eller fekalier från människor, avloppsvatten eller avloppsslam
i ekologiskt jordbruket inom EU.
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2.2 Utformning av vattensystem
Under de förutsättningar som har redovisats ovan, görs här en bedömning av tänkbara
vattensystem. Bedömningen görs stegvis enligt huvudrapportens avsnitt 4.3 och förs in i
tabellen. Ur den ifyllda tabellen framgår vilka system som är aktuella för fortsatt
bedömning och vilka som inte alls är möjliga.

Tabell 4. Schematisk bedömning av möjliga vattensystem, Ricksättra.
STEG 1

STEG 2

Möjlig
råvattentillgång?

Bedömd
kapacitet i
förhållande till
bedömt
vattenbehov,
dagens och
framtida

Kan
dricksvattenkvalite
t uppnås?

Typ av
lösning?

Kommer
råvattentillgång i
konflikt
med någon
avloppslös
ning?

Ja/Nej

procent

Ja, Utan rening/
Ja, Med rening/
Nej

Enskild/
Gruppvis/
Central

Ja/Nej

1. Jordlager för
grundvattenuttag?

Nej

---

---

---

---

2. Jordlager för
grundvattenförstärkning?

Nej

---

---

---

---

3. Berggrundvatten?

Ja

100 (?)
Permanentutveckling
svårbedömd

Ja, med rening
(Saltvatten?)

Enskild/
gruppvis

Ja, evt. med
lokala
lösningar

4. Sjöar?

Ja

100

Ja, med rening

Central

Eventuellt

5. Östersjövatten?

Nej

---

---

---

---

6. Anslutningspunkt till
befintligt (kommunalt)
vattennät?

Ja

100 (?)

Ja

Central

Nej

Generellt definierade
råvattentillgångar

Kvarstår som möjliga alternativ för vattenförsörjning för Ricksättra gör
?? berggrundvatten som enskilda och/eller gruppvisa lösningar,
?? ett centralt ytvattenverk baserat på Mälarvatten och
?? anslutning till kommunalt vattenledningsnät vid Svartsjö Kungsgård eller nytt
kommunalt nät från Munsö.
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Steg 3
För en fortsatt bedömning av de tre kvarstående huvudalternativen för Ricksättras
vattenförsörjning krävs ett fördjupat arbete, som inte ryms inom detta uppdrag.
Huvuddragen i ett sådant arbete kan dock beskrivas här. Förutom de nedan beskrivna
frågeställningarna skall även kostnadsaspekterna klarläggas.
Berggrundvatten:
De lokala områdena för grundvattenbildning avgränsas. Jordlagrens och berggrundens
horisontella och vertikala utbredning bedöms. För detta kan kompletterande fältundersökningar krävas. Nettonederbördens storlek och den resulterande grundvattenbild ningens storlek bedöms månad för månad, inom varje delområde. Dessa vattenmängder
relateras till behovet för olika tidsperioder.
För en mer heltäckande bedömning av det lokala grundvattnets kvalitet, bör ett urval
brunnar provtas och analyseras.
Kostnader för de olika filter och behandlingsanordningar som krävs för fullgod kvalitet
klarläggs i de fall som grundvattentillgångarna bedöms tillräckliga.
Mälarvatten:
Ett lokalt, centralt ytvattenverk kan inordnas i kommunens verksamhet eller såsom en
samfällighet som sköts/styrs av de boende eller läggs ut på entreprenad.
Ett ytvattenintag med god vattenomsättning och kvalitet skall lokaliseras. Med tanke på
de många lokala avloppssystem som utnyttjar Mälaren som recipient, bör lokala
variationer i Mälarvattnets kvalitet undersökas.
Olika tekniker för reningsprocess utvärderas med hänsyn till råvattnets kvalitet.
Ett lämpligt läge för vattenverket skall också lokaliseras.
Kommunalt vatten:
Möjligheten att ansluta Ricksättra till det befintliga kommunala vattenledningsnätet vid
Svartsjö Kungsgård är i första hand en fråga om kapacitet. Nuvarande ledningsnät kan
inte förse ytterligare 118 fastigheter med vatten, utan omprioritering av liggande planer.
Ett alternativ kan vara en kommunal grundvattentäkt på Munsön som via sjöledning i
Långtarmen sedan leds vidare över Färingsö till bl.a. Ricksättra.
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2.3 Utformning av avloppssystem
Tabell 5. Schematisk bedömning av möjliga avloppssystem, Ricksättra. Fas B: Steg 1.
STEG 1
Generellt definierade
avloppsförutsättningar

1. Jordlager för infiltration?
2. Ytvattenrecipient?
3. Ytor för lokalisering av
reningsverk/anläggningar?
4.Ytor för ytkrävande
reningsanläggningar som
våtmark/dammar?
5. Ytor för avsättning4 av:

Möjlig recipient?

Möjlig
reningsanläggning
utrymmesmässigt?

Möjlig avsättning?

Ja/Nej

Ja/Nej

Enskild tomt/
Inom området/
Utanför området

Ja?
Ja
------------

Ja?
-------------Ja

-------------------------------------------------------------

------------

Ja

---------------------

------------

--------------

-

urin,

-

fekalier,

-”-

-

mull fr. mulltoa,

-”-

-

slam,

-”-

-

klosettvatten,

-”-

-

BDT-vatten,

-”-

-

avloppsvatten?

6. Anslutning till befintligt
(kommunalt) avloppsnät?

Utanför området

Ja

Nej (?)*

-”---------------------

*) Kapaciteten hos nuvarande ledning är fullt utnyttjad. Anslutning till befintligt avloppsnät
kräver att en ny ledning dras mellan Ricksättra och Ekebyhovsverket. Eventuellt finns det
dock möjlighet att ansluta till Stockholm Vattens avloppsnät i Hässelby.

Samtliga avloppslösningar (med undantag för infiltration, som inte kan anordnas på alla
fastigheter) klarar urvalskriterierna i steg 1, för att bedömas vidare i steg 2 enligt nedan.

4

Alla restprodukter skall vara hygieniserade före användning
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Tabell 6. Schematisk bedömning av möjliga avloppssystem, Ricksättra. Fas B: Steg 2.
STEG 2
Generellt definierade
Kan kommurenings- och behandlings- nens
möjligheter
policy/riktlinjer uppfyllas?

Ja/Nej

Kan
utsläppskrav
uppnås
(generella
krav eller
praxis)?

Bedömd
behandlingskapacite
t i förhållande till
bedömd
belastning

Kan
avsättningskrav uppnås?

Typ av
lösning?

Kommer
avloppslösning/avsättning i konflikt med
råvattentillg
ång?

Ja/Nej

procent

Ja/Nej

Enskild/
Gruppvis/
Central

Ja/Nej

----

Gruppvis,
central

Enskild
(endast sluten tank),
gruppvis,
central
Enskild
(infiltr. i
begr. omf.),
gruppvis,
central
-”-

Infiltration:
Ja (grundvatten)
Markbädd/
reningsverk:
Ja (Mälarvatten)

1. Reningsanläggning5 för:
-

blandat avloppsvatten, Ja, dock ej
infiltr. och
ensk.
reningsv.

-

klosettvatten,

-

BDT-vatten,

-

fekaliespolvatten?

-”-

Ja, men
=50 för
infiltr. endast infiltr.
på enstaka
100 för övrig
fastigh.
behandling.
-”-

-”-

----

Ja, dock ej
infiltr. och
ensk.
reningsv.

-”-

-”-

----

Ja ?

-”-

-”-

----

2. Uppsamling och ev.
behandling/hygienisering
före avsättning av:
-

urin,

Ja

----

100

Ja

Alla alt.

Nej

-

fekalier,

Ja

----

-”-

Ja

-”-

Nej

-

mull fr. mulltoa,

Ja

----

-”-

Ja

Enskild

Nej

-

renat avloppsvatten,

?

----

-”-

Ja (? )

Grupp/centr

Ja

-

behandlat slam,

Ja

----

-”-

Ja

-”-

Nej

-

obehandlat slam,

?

----

-”-

Ja

Alla alt.

Nej

-

renat klosettvatten,

Ja (?)

----

-”-

Ja (?)

Grupp/centr

Ja

-

renat BDT-vatten?

?

----

-”-

?

-”-

Ja

Utifrån tidigare avsnitt och ovanstående tabellsammanställningar kan följande slutsatser
dras:
Behovet att förbättra avloppshanteringen i området är stort.

5

Här ingår även infiltration/markbädd
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Direktutsläpp till ytvatten från markbäddar eller reningsverk är inte förenligt med
kommunens strävan att avlasta Mälaren från avloppsutsläpp. Kommunen har också dåliga
erfarenheter av minireningsverk för enskilda hushåll. (Författarens kommentar: Möjligen
skulle 1 – 2 gruppvisa markbäddsanläggningar eller reningsverk, där utgående renat
avloppsvatten genomgår ytterligare rening i en våtmark, rotzonsanläggning eller
liknande kunna accepteras. Detta alternativ kan dock komma i konflikt med möjligheten
att använda Mälarvattnet som råvattentäkt för Ricksättraområdet).
Infiltration av avloppsvatten från vattentoalett accepteras inte i Ricksättraområdet.
Dessutom står infiltration av avloppsvatten, särskilt av klosettavloppsvatten, i konflikt
med kommunens mål att grundvattnet inte får förorenas. Vidare försvårar infiltration av
avloppsvatten en lokal grundvattenförsörjning.
Den kuperade terrängen i Ricksättraområdet kräver LPS-system om alternativet gruppvis
eller kommunal rening av avloppsvatten väljs.
Det finns idag inte några större erfarenheter av att pumpa urin. Detta gör att det kan
finnas viss tveksamhet att anlägga en gemensamhetsanläggning för uppsamling och
hygienisering av urin som kräver pumpning (kuperad terräng).
Det bör finnas goda möjligheter för avsättning av sorterade avloppsströmmar och slam i
Ricksättras närområde, liksom i övriga delar av Ekerö kommun, särskilt när det gäller
urin och fekalier samt avloppsslam från minireningsverk.
Kvarstår som möjliga alternativ för avloppshanteringen i Ricksättraområdet gör:
Enskilda lösningar
?? Mulltoalett eller torrklosett, där mull/latrinkompost i första hand sprids på åkermark.
?? Sluten tank för borttransport till Ekebyhovsverket. BDT tas omhand genom
infiltration på fastigheten där detta är möjligt; i annat fall tas BDT omhand i
markbädd/reningsverk.
Gruppvisa avloppslösningar
?? Urin- och fekaliesortering med våt eller torr kompostering av fekalier, där urin och
fekaliekompost sprids på åkermark. BDT-vattnet kan behandlas genom infiltration eller
markbädd/reningsverk.
?? Markbädd(ar) eller reningsverk, där utgående renat avloppsvatten genomgår
ytterlig are rening i en våtmark, rotzonsanläggning eller liknande.
Kommunal anslutning är troligen inte aktuell på grund av kapacitetsbrist.

Steg 3
För att kunna genomföra steg 3 behövs närmare undersökningar av geologi, markförhållanden, potentiella avnämare av sorterade avloppsströmmar och slam, kostnader m.m.
Tänkbara markområden för gruppvisa reningsanläggningar är området mellan
bebyggelsen i Ricksättradelen och Ricksättra Skans samt Vadevik. För att kunna avgöra
om dessa områden är praktiskt användbara för de lösningar som förslagits ovan, måste de
hydrogeologiska, hydrologiska och geotekniska förutsättningarna undersökas på plats.
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2.4 Utvärdering och jämförelse av VA-system
med hjälp av kriterier
Mer detaljerad teknisk utformning av ovan identifierade möjliga vatten- och avloppssystem för Ricksättra måste ske i steg 3. Därefter skall utvärdering och jämförelse med
hjälp av kriterier utföras för att klarlägga lämpliga VA-system, se beskrivning av Fas C i
huvudrapportens kapitel 4.4. Med hänsyn till Ricksättras lokalisering mitt i jordbruksområde borde särskilt intresse ägnas möjligheterna till utnyttjande av näringsinnehållet i
avloppet. Inventering av intresse för sortering hos de boende och jordbrukarna bör
genomföras.

3

Landfjärden

3.1 Inventering av grundläggande
förutsättningar
Studiens avgränsning och planförhållanden
Landfjärden är ett område drygt en mil norr om Nynäshamns centrum i Nynäshamns
kommun, med blandad permanent- och fritidsbebyggelse. Området avgränsas i norr mot
Haninge kommun, i väster och söder mot de obebyggda skogsmarkerna vid
Stadsbergknuv och Själv samt i öster mot Hammersta Gård och den trösklade havsviken
Landfjärden. Strandlinjen mot havet är 500-600 m lång. Därifrån sträcker sig området 1,6
km västerut.
Fastigheterna täcker en yta av ca 1,1 km 2.
Vi förutsätter att möjligheterna till såväl enskilda som gruppvisa och centrala VA-system
skall studeras liksom möjligheten till kommunal anslutning.
Beträffande möjligheterna till etappvis utbyggnad liksom de boendes och politikers
engagemang finns inga uppgifter.
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Karta 2: Landfjärden
Ett förslag till Fördjupad översiktsplan för området upprättades 1992 (ref nr 15), i
samband med en föreslagen dragning av väg 73 rakt genom området. Då vägen istället
beslutades gå väster om hela området lades den fördjupade översiktsplanen på is. Denna
är alltså inte gällande.
Den kommunala översiktplanen (1991) säger att ”på grund av såväl dåliga infiltrationssom recipientförhållanden bör möjligheten att ansluta området via kommunalt avloppsnät
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till Ösmo och vidare till Nynäshamns reningsverk undersökas”. Innan Landfjärdens
framtida bebyggelseutveckling klarlagts bör ingen ny bebyggelse tillkomma i området
och inte några nya enskilda VA-anläggningar heller.” (ref nr 15). Detta gäller för
avloppsfrågan, men det är oklart om även vattenförsörjningsfrågan har att utgå från dessa
riktlinjer.
För området Kolbäcken (del av Landfjärden) finns byggnadsplaner med byggrätter på
100 + 20 m 2 respektive 120 + 30 m2 . Nybyggnadsförbud gäller enligt PBL 5 kap 8 § (ref
nr 15).

Kvalitetskrav och policies
Dricksvatten
Specifika kvalitetskrav på dricksvattnet saknas.
I den lokala Agenda 21 (ref nr 16) står målet att ”Ekokommunen Nynäshamn skall verka
för ett samhällsbyggande som innebär en långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt hållbar
utveckling i kommunen. En ekologisk helhetssyn, hushållning med naturresurser och
kretsloppstänkande skall vara centrala begrepp för all verksamhetsplanering.” Vidare
anges där bl.a. att ”I det hållbara samhället:
?? skyddas vattentillgångarna
?? anpassas vattenförbrukningen till tillflödet.”
Avloppshantering
Mål och riktlinjer som påverkar Landfjärdenområdets avloppshantering (inklusive
eventuell spridning av slam, urin m.m. på mark) finns i följande nämndbeslut och
kommunala dokument.
Dåvarande Miljö- och Hälsovårdsnämndens riktlinjer för hantering av avloppsfrågor
inom Nynäshamns kommun, november 1987 (ref nr 17):
?? Inga nya avloppsanordningar får utföras i vissa utpekade områden – däribland
Landfjärdenområdet – förrän VA-planer och/eller gemensamhetsanläggningar är klara.
För övriga delar av kommunen gäller följande riktlinjer:
?? Avloppsanläggningar skall fungera året runt.
?? Vid förbättring eller nyanläggning av BDT-anläggningar bör en kombinerad
infiltration/resorptionsanläggning – eller en konventionell resorptionsanläggning som
endast nyttjas under vegetationsperioden då marken är tjälfri – kunna komma i fråga, om
det inte finns någon annan lösning och om det inte föreligger några sanitära hinder.
?? WC till sluten tank accepteras endast i undantagsfall, och så länge det inte är stopp
för behandling av avloppsvattnet vid avloppsreningsverk.
?? Naturvårdsverkets allmänna råd om slamavskiljares våtvolym och tömningsintervall
skall gälla.
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden beslut september 1993:
?? Krav på viss kornstorleksfördelning i markbäddssand.
Mål och budget 2001 (på kommunens hemsida):
?? Allt material skall länkas in i kretslopp.
?? Vattenkvalitén är bättre än 1999.
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Lokal Agenda 21 (ref nr 16):
?? Ekokommunen Nynäshamn skall verka för ett samhällsbyggande som innebär en
långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling.
?? En ekologisk helhetssyn, hushållning med naturresurser och kretsloppstänkande skall
vara centrala begrepp för all verksamhetsplanering.
?? I det hållbara samhället minskar utsläppen till våra vatten och hamnar näringsämnena
på våra åkrar istället för i sjöar och hav.
I ett diskussionsunderlag för arbetet med översiktsplanen (ref nr 18) anges tre alternativa
strategier för hantering av vatten- och avlopp i Landfjärdenområdet:
1) Kommunen satsar på att till höga investeringskostnader göra en totalsanering av
området, med avledning av avloppsvattnet till det kommunala avloppsledningsnätet i
Ösmo (enligt översiktsplanen krävs det då att området förtätas, så att man får tillräckligt
underlag för nödvändiga VA-investeringar).
2) Prioritera lokala lösningar (lokala lösningar ansågs dock vara sämre från
miljösynpunkt).
3) Området beläggs med ett permanent förbud för avloppsinstallationer.
Även översiktplanen från 1991 styr avloppshanteringen (se ovan under
”Planförhålla nden”.

Nuvarande bebyggelse och framtida bebyggelsetryck
Inom området finns ca 190 fastigheter (ref nr 19). Enligt uppgift från Miljö- och
Stadsbyggnadskontoret uppskattas 25-30 procent av dessa vara permanentbebodda. Vid
VA-Projekts fältbesök i november 2000, gjordes bedömningen att ca 40-50 procent av
fastigheterna bebos permanent. Enligt ref nr 15 finns 203 fastigheter och permanentningsgraden varierar mellan 30-50 procent för olika delområden. Ett viktat medelvärde ger
härur en permanentningsgrad av 36 procent, motsvarande 72 fastigheter.
Uppgifter om hur många personer som är mantalsskrivna i området är svårtolkade (ref nr
15). För denna utredning görs antagandet att 200 personer är mantalsskrivna och att
antalet personer per permanentfastighet är 2,7.
Förutom bostadsfastigheterna finns 2-3 gårdar med djur.
En relativt stor marina är belägen vid havet, vid nordöstra kanten av området. Denna har
inte inkluderats i bedömningar och beräkningar, eftersom uppgifter helt har saknats för
denna.
Ett 15-tal fastigheter är belägna längs den 500-600 meter långa havslinjen.
Ingen uppgift finns om framtida befolkningsprognos. För denna utredning görs ett
antagande att permanentningsgraden kommer att öka till 50 procent, i befintliga
fastigheter.
Utöver djurhållning, utövas ingen verksamhet inom området.
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Nuvarande VA-förhållanden
Vatten
Vattenförsörjning sker genom grundvatten ur enskilda brunnar i berg. Bland de cirka 15
brunnar som finns i SGU:s brunnsregister är en brunn utförd i mäktiga jordlager. Inga
gruppvisa vattenanläggningar är kända.
Vattenanalyser har funnits tillgängliga för 17 prover från åren 1994-2000. Dessa visar en
i allmänhet god vattenkvalitet, bortsett från höga bakteriehalter. Av 16 analyser hade 5
anmärkning på höga bakteriehalter, två vatten var otjänliga av detta skäl. Av de 4
tillgängliga radonanalyserna visade 2 på radonhalter över 100 Bq/l (101 respektive 240
Bq/l), vilket ger hälsomässig anmärkning enligt Livsmedelsverkets normer. Höga halter
av järn och mangan förekommer. Inga förhöjda kloridhalter finns bland de analyserade
vattenproverna. Av dessa var dock inga från de fastigheter som ligger närmast havet.
Inga deponier finns inom området, däremot löper Riksväg 73 genom området. Vid vägen
i norra området är en bensinmack belägen. Dessa båda utgör en föroreningsrisk för vissa
delar av området.
Överuttag av grundvatten innebär också en risk för salt grundvatten.
Avlopp
Dåvarande Miljö- och Hälsovårdskontoret inventerade 1983 vilka fastigheter som hade
godkända anläggningar för WC- och/eller BDT-vatten. Sedan dess har ingen ny
invente ring gjorts. Endast ett fåtal avloppsanläggningar har godkänts sedan dess. Många
av de avloppslösningar som godkändes tidigare, uppfyller inte de krav som skulle ställas
idag.
På en bilaga till förslaget till den fördjupade översiktsplanen har 30 fastigheter godkända
avloppsanläggningar för såväl WC som BDT markerats. Drygt hälften (18 st.) var
permanentfastigheter. Sexton fastigheter, varav knappt två tredjedelar (10 st.)
permanenta, hade avloppsanläggningar som var godkända för antingen WC eller BDT.
I samband med utarbetandet av den fördjupade översiktsplanen 1992 – 93 bedömde
kommunen att avloppssituationen i området är undermålig. Endast 15 procent av de
enskilda avloppsanläggningarna torde uppfylla dagens krav. Avloppsvatten har
konstaterats i diken.
Anslutning till kommunalt avloppsledningsnät
Närmaste anslutningspunkt för kommunalt avloppsvatten ligger vid Ösmo avloppsreningsverk drygt 7 km sydost om Landfjärden. Tekniska kontoret bedömde år 1992
översiktligt kostnaderna för att anlägga en avloppsledning mellan Landfjärden och
förbindelsepunkten vid Ösmo till ca 14 miljoner kronor.
Det skulle också i teorin vara möjligt att ansluta till Fors avloppsreningsverk i Haninge
kommun, ca 9 km nordost om Landfjärden. Detta föreslogs av Moderaterna i Nynäshamn
i deras yttrande till förslaget till den fördjupade översiktsplanen 1993. Anslutningen
bedömdes då som orealistisk med hänsyn till avståndet.
Nuvarande recipienter
Fastigheterna i Landfjärdenområdet ligger inom fyra olika delavrinningsområden. De två
västra avrinner via ett bäcksystem till Lillån, som efter sjön Muskan byter namn till
Muskån och mynnar i Sittuviken söder om Landfjärden. De två östra delavrininings-
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områdena avrinner till Landfjärden. Enligt ref nr 19 upptar de fyra delavrinningsområdena tillsammans en yta på 2,8 km2 , varav ca 1,6 km2 , motsvarande knappt 60
procent av området, avvattnas till Landfjärden.
Ungefär två tredjedelar av fastigheterna i Landfjärdenområdet ligger inom de delavrinningsområden som avrinner till Lillån och vidare ut i Sittuviken, medan ca en tredjedel
ligger inom de områden som avrinner till Landfjärden. De flesta permanentfastigheter
ligger inom Landfjärdens avrinningsområde.
Landfjärden ligger i Nynäshamns (den sydvästra delen av fjärden) och Haninge
kommuner. Fjärden är en trösklad havsvik och har ett långt sund, Byholmssundet, i
sydost, som öppnar åt Ådfjärden (en del av Horsfjärdens södra havsområde). Trösklade
havsvikar är generellt sett ekologiskt särskilt känsliga. Av referens nr 20 framgår att det
finns en tröskel på det smalaste stället ungefär mitt i Byholmssundet. Innanför tröskeln är
Landfjärden relativt dju p, med maxdjupet förskjutet mot sundet. Grundområdena är
utbredda i Byholmssundet och i södra halvan av viken, speciellt den västra änden.
Vass växer i stora bestånd längs nästan hela strandlinjen. I de grundare delarna av fjärden
i sydväst finns de största vassområdena. I den västra änden av fjärden och längs den
västra stranden ligger flera stora bryggor tillhörande småbåtshamnar. I norra fjärden och
vid den östra stranden ligger några privata bryggor. Landfjärden har ett begränsat
vattenutbyte pga. den trånga och trösklade öppningen.
Fjärden är belastad av omkringliggande jordbruks- och betesmarker och enskilda avlopp.
De stora vassarna tyder på en eutrof (näringsrik) miljö. Syrebrist råder med jämna
mellanrum i bottenvattnet.
Tillrinningsområdet sträcker sig åt norr och domineras av skogsmark. Det finns en hel del
öppen mark, framför allt hag- och betesmarker, längs bäcken som rinner ut i norra
fjärden. Även öster och söder om fjärden finns öppen mark. Längst i norr ligger en sjö.
Landfjärdens dåliga vattenomsättning och ansträngda miljötillstånd gör den olämplig som
recipient för avloppsvatten. Kommunfullmäktige har i samband med miljöpolitiska
programmet poängterat vikten av att bibehålla Ådfjärden som ett viktigt vattenområde för
bl.a. fisket.
Sittuviken har ett maxdjup på 21 meter. Viken har, liksom Landfjärden, sin mynning mot
sydost ut mot Ådfjärden. I Sittuviken mynnar Muskån, som har stort värde för
fiskreproduktionen, bl.a. med en havsöringsstam. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län
bör fosfortillförseln till Muskån inte öka6 .
Viken belastas av reningsverken i Grödby och Grindsjön med en belastning från totalt
450 personekvivalenter (pe) och av enskilda avlopp från ca 900 fastigheter. Inom
avrinningsområdet finns många jordbruk och en golfbana. Eftersom Sittuviken inte är
trösklad är den troligen inte lika starkt påverkad av verksamheterna i området.

Framtida vattenbehov
Totalt för hela området antas vattenbehovet med hänsyn till befolkningsökningen att stiga
med ca 40 procent. Det framtida vattenbehovet antas kvarstå som dagens behov, räknat
per person. Vattenbehovet är större under sommarhalvåret, då även fritidsfastigheterna är
bebodda, och får vara dimensionerande.
Även för framtiden kan antalet personer per fastighet beräknas vara 2,7.

6

Hammerstaån. Vattenkvalitet och närsaltstransporter i ån 1987-1990. Rapport 1992:7.
Länsstyrelsen i Stockholms län.

71

Arbetspromemoria 9:2001 Metodstudier

Inga verksamhetsutövare som behöver VA-försörjning bedöms tillkomma. Marinan
kommer att behöva vatten även i framtiden.

Naturgivna förutsättningar för VA-försörjning
Geologi och topografi
I östra delen av området finns en brant bergskam som sluttar ner mot havet. Längs
sluttningen löper riksväg 73 från norr mot söder. I övrigt finns dalgångar med vattendrag
omgivna av höjdryggar. Huvuddelen av området ligger 30-40 meter över havet och de
högsta höjderna når upp till drygt 50 möh.
Geologin i markytan utgörs till 40 procent av berg i dagen, 40 procent av lera och 20
procent av morän (ref nr 22). Marken används förutom som tomtmark som hagar/betesmark eller obrukade ängar. Närmast bostadsområdena har marken liknande sammansättning, på lite större avstånd finns skogsområden med insprängda våtmarker.
Kvantitet, vatten
Jordlager finns ej för grundvattenuttag.
Berggrundvatten finns inom hela området, ej utrett i detalj om det finns i tillräcklig
omfattning för samtliga fastigheter. Preliminärt görs dock bedömningen att så är fallet
genom enskilda eller gruppvisa lösningar. Genom områdets geografiska förutsättningar
med dalgångar åtskilda av bergryggar, kan en möjlig VA-lösning vara att låta ett
delområde tillgodose vattenbehovet för hela Landfjärden och det andra delområdet ta
hand om avloppsvattnet, således enskilda och gruppvisa lö sningar för hela Landfjärden.
Ytvatten bedöms ej finnas tillgängligt för vattenförsörjning. Sjön Muskan används som
råvatten för Ösmos vattenförsörjning. Muskan har en vattenkvalitet som kräver
omfattande behandling, dessutom är avståndet avsevärt. Avsaltning av havsvatten skulle
innebära långa ledningar för att erhålla god råvattenkvalitet och bedöms av kostnadsskäl
inte vara ett realistiskt alternativ.
Närmaste anslutningspunkt till Nynäshamns kommunala vatten ligger i Ösmo, drygt 7 km
söderut. Avstånd till närmaste kommunala vattennät i Haninge är drygt 9 km. Kapaciteten
för dessa ledningsnät är okänd.
Kvalitet, vatten
Grundvattenkvaliteten bedöms i allmänhet vara god, utom i de fall då vattnet påverkas av
avloppsanläggningar med otillfredsställande funktion. Öster om riksväg 73 finns en
påtaglig risk för påverkan från trafiken.
Infiltration av avloppsvatten
Möjligheterna till infiltration är starkt begränsade. Lerjordar och berg i dagen dominerar
området, och arealen moränmark som skulle kunna användas för infiltrering utgör endast
ca 20 procent. Moränen, som vanligen är svallad och av sandig -siltig typ, ligger i bårder
på syd- och sydöstsidorna av hällpartierna. Att moränen är svallad, innebär att den dels
har sköljts ut med avseende på finmaterial, dels att den delvis har omlagrats ovanpå lera.
Mäktigheten på moränlagret i anslutning till hällpartierna bedöms av SGU, utan att ha
gjort några fältstudier, vara 1 – 4 meter. Hur mäktighetsfördelningen är mellan underlagrande morän och överlagrande lera, kan inte anges utan undersökningsinsatser.
Moränen inom området torde enligt SGU, som översiktligt har bedömt möjligheterna till
avloppsinfiltration, rent principiellt uppfylla Naturvårdsverkets krav på infiltrations-
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kapacitet. Dock saknar en avsevärd andel av fastigheterna moräntäcke, eller också är det
för tunt eller har för liten utbredning. Endast en liten del – färre än 25 fastigheter, motsvarande 12 – 13 procent av fastigheterna i området (alla belägna väster om Nynäsvägen)
– bedöms eventuellt kunna lösa sina avloppsfrågor genom lokala infiltrationsanläggningar, utan risk för påverkan av grundvattenkvaliteten. För att närmare kunna precisera
vilka dessa fastigheter är, måste kompletterande undersökningar genomföras på plats.
Markbädd
Utsläpp i diken via markbäddar är inte önskvärda med hänsyn till dikenas låga
vattenföring, närhet till enskilda vattentäkter samt risk för sanitär olägenhet med lukt och
problem med igenväxt.
Kemiskt/biologiskt minireningsverk
I samband med arbetet med en fördjupad översiktsplan 1992 (ref nr 15) konstaterade
kommunen att alternativet att bygga ett reningsverk i Landfjärden med utsläpp i
närliggande havsområde bör uteslutas, med hänsyn till recipientens dåliga förutsättningar
att ta emot större mängder näringsrikt avloppsvatten.
Ett eventuellt minireningsverk skulle t.ex. kunna lokaliseras till Ådala. Utgående renat
avloppsvatten skulle kunna ledas till en våtmark eller rotzonsanläggning för efterpolering.
Det finns en naturlig våtmark mellan Vreta och Björkkärr, som i princip skulle kunna
utnyttjas för detta ändamål. Detta står dock i konflikt med behovet att minska
fosfortillförseln till Muskån. Ett annat alternativ är att leda det renade vattnet via en
ledning förbi Landfjärden och ut i Ådfjärden.
Möjligheter att anlägga gruppvisa avloppsanläggningar
Enligt Jan von Wachenfeldt, avdelningschef på miljöavdelningen på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, skulle våtmarks- och rotzonsanläggningar kunna utgöra
lösningar inom områden där infiltration inte bedöms möjlig.
Urinsortering
Den teoretiskt genomsnittliga mängden urin/spolvattenblandning från samtliga boende
(såväl permanent- som fritidsboende) i Landfjärdenområdet kan beräknas uppgå till
mellan 130 och 225 m 3 per år. Som framgår av avsnittet nedan, finns det tillräckligt med
åkerareal i närområdet för att ta emot all urin från området.
Möjligheter att nyttiggöra växtnäring/organiskt material i sorterade
avloppsströmmar och slam
Vissa smärre tegar jordbruksmark förekommer inom planområdets södra delar. I sydost
passerar planområdesgränsen jordbruksmarken kring Hammersta gård, som enligt
lantbruksnämndens klassindelning av åkermark, har högklassig mark närmast
Landfjärdens södra strand (klass 4, dvs. områden med ca 10 procent högre skördenivå än
länsgenomsnittet och med goda brukningsförhållanden i övrigt).
I kommunen som helhet finns det enligt SCB 123 jordbruksföretag. Åkermarken utnyttjas
mest för odling av spannmål och foder. Det borde därmed finnas goda möjligheter att
återföra växtnäringen i sorterade avloppsströmmar och slam till åkermark i kommunen.
Den åkerareal inom kommunen dit det är möjligt att återföra dessa resurser är ca 3 800
ha. Denna tillgängliga areal är beräknad på samma sätt som den tillgängliga arealen i
Ekerö kommun. Inom 5 kilometers radie från Landfjärdenområdet finns 300 – 400 ha
åkermark, framför allt längs Muskåns dalgång söder om området.
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Baserat på de antaganden som har angivits tidigare i denna bilaga, kan den erforderliga
arealen åkermark som behövs för att sprida ett års humanurin, klosettvatten (svartvatten)
eller avloppsslam från samtliga boende i Landfjärdenområdet beräknas enligt nedan.
Uppgifterna gäller vid antagandet att andelen permanentfastigheter ökar från nuvarande
ca 36 procent till 50 procent.
Tabell 7. Arealbehov för att sprida utsorterade avloppsströmmar och slam på åkermark i
Landfjärdens närområde.
Avloppsfraktion

Dimensionerande
näringsämne

Gödselgiva,
kg näringsämne
per hektar & år

Erforderlig åkerareal för
spridning,
hektar

Urin

Kväve

90

7

Fekalier

Fosfor

20

2

Klosettvatten

Kväve

90

10

Avloppsslam från
minireningsverk

Fosfor

20

9

Markområden för ytkrävande avloppsrening
Den naturliga våtmarken mellan Vreta och Björkkärr skulle eventuellt kunna utnyttjas för
efterpolering av avloppsvatten som har renats i någon form av gemensam
avloppsanläggning.
Bevattning med avloppsvatten
Möjligheten att utnyttja avloppsvattnet från Landfjärden för bevattning och gödsling
begränsas av att det av hygieniska skäl inte bör användas på växande gröda. Det kan
också vara svårt att få lantbrukare intresserade av att bevattna sin mark med
avloppsvatten, särskilt om där odlas foder- eller livsmedelsgrödor.
Ytvattenrecipient för framtida avloppsutsläpp
Möjliga ytvattenrecipienter för eventuella framtida utsläpp från enskilda eller gruppvisa
avloppslösningar är Ådfjärden och Sittuviken.

3.2 Utformning av vattensystem
Under de förutsättningar som har redovisats ovan, görs här en bedömning av tänkbara
vattensystem. Bedömningen görs stegvis enligt huvudrapportens avsnitt 4.3 och förs in i
tabellen. Ur den ifyllda tabellen framgår vilka system som är aktuella för fortsatt
bedömning och vilka som inte alls är möjliga.
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Tabell 8. Schematisk bedömning av möjliga vattensystem, Landfjärden.
STEG 1

STEG 2

Möjlig
råvattentillgång?

Bedömd
kapacitet i
förhållande till
bedömt
vattenbehov,
dagens och
framtida

Kan dricksvattenkvalitet uppnås?

Typ av
lösning?

Kommer
råvattentillgång i
konflikt med
någon
avloppslösning?

Ja/Nej

procent

Ja, Utan rening/
Ja, Med rening/
Nej

Enskild/
Gruppvis/
Central

Ja/Nej

1. Jordlager för
grundvattenuttag?

Nej

---

---

---

---

2. Jordlager för
grundvattenförstärkning?

Nej

---

---

---

---

3. Berggrundvatten?

Ja

?

Eventuellt ja, med
rening

enskild/
gruppvis

Ja, ev. med
lokala
lösningar

4. Sjöar ?

Nej

---

---

---

---

5. Östersjövatten

Nej

---

---

---

---

6. Anslutningspunkt till
befintligt (kommunalt)
vattennät?

Ja

100 (?)

Ja

central

Nej

Generellt definierade
råvattentillgångar

Kvarstår som möjliga alternativ för vattenförsörjning för Landfjärden gör
??
berggrundvatten som enskilda och/eller gruppvisa lösningar
??

anslutning till kommunalt vattenledningsnät i Nynäshamn eller Haninge.

Steg 3
För en fortsatt bedömning av de två kvarstående huvudalternativen krävs ett fördjupat
arbete, som inte ryms inom detta uppdrag. Huvuddragen i ett sådant arbete kan dock
beskrivas här. Förutom de nedan beskrivna frågeställningarna skall även kostnadsaspekterna klarläggas.
Berggrundvatten:
De lokala områdena för grundvattenbildning avgränsas. Jordlagrens och berggrundens
horisontella och vertikala utbredning bedöms. För detta kan kompletterande fältundersökningar krävas. Nettonederbördens storlek och den resulterande grundvattenbild ningens storlek bedöms månad för månad, inom varje delområde. Dessa vattenmängder
relateras till behovet för olika tidsperioder. Möjligheten att förse östra Landfjärden med
grundvatten från västra och vice versa, klarläggs.
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För en mer heltäckande bedömning av det lokala grundvattnets kvalitet, bör ett urval
brunnar provtas och analyseras.
Kostnader för de olika filter och behandlingsanordningar som krävs för fullgod kvalitet
klarläggs, liksom för ledningsnät vid gruppvisa lösningar.
Kommunalt vatten:
Möjligheten att ansluta Landfjärden till det befintliga kommunala vattenledningsnätet i
Nynäshamn eller Haninge utreds beträffande kapacitet och kostnad.

3.3 Utformning av avloppssystem
Tabell 9. Schematisk bedömning av möjliga avloppssystem, Landfjärden. Fas B: Steg 1.
STEG 1
Generellt definierade
avloppsförutsättningar

1. Jordlager för infiltration?

2. Ytvattenrecipient?
3. Ytor för lokalisering av
reningsverk/anläggningar?
4.Ytor för ytkrävande
reningsanläggningar som
våtmark/dammar?
5. Ytor för avsättning7 av:
urin,
fekalier,
mull fr. mulltoa,
slam,
klosettvatten,
BDT-vatten,
avloppsvatten?

Möjlig recipient?

Möjlig reningsanläggning
utrymmesmässigt?

Möjlig avsättning?

Ja/Nej

Ja/Nej

Enskild tomt/
Inom området/
Utanför området

Ja
dock ej närmast väg
70
Ja
------------

Ja
--------------------dock ej närmast väg
70
---------------------------------Ja
---------------------

------------

Ja

------------

--------------

---------------------

Utanför området
-”-”-”-”-”-”-

6. Anslutning till befintligt
(kommunalt) avloppsnät?

Ja

Ja

--------------------

Samtliga avloppslösningar, med vissa undantag för infiltration som inte kan anordnas på
alla fastigheter, klarar urvalskriterierna i steg 1, för att bedömas vidare i steg 2, nedan.
7

Alla restprodukter skall vara hygieniserade före användning
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Tabell 10. Schematisk bedömning av möjliga avloppssystem, Landfjärden. Fas B: Steg 2.
STEG 2
Generellt definierade
Kan kommurenings- och behandlings- nens
möjligheter
policy/riktlinjer uppfyllas?

Ja/Nej

Kan utsläppskrav
uppnås
(generella
krav eller
praxis)?

Bedömd
behandlingskapacitet i
förhållande
till bedömd
belastning

Ja/Nej

Kan
Typ av lösning?
avsättningskrav
uppnås?

procent

Kommer
avloppslösning/avsättning i konflikt med
råvattentillgång?

Ja/Nej

Enskild/
Gruppvis/
Central

Ja/Nej

----

Gruppvis,
central

Infiltr.: Ja

----

Enskild (infiltr i
begr omf, tank),
gruppvis,
central
Enskild (infiltr i
begr omf),
gruppvis,
central
Enskild (infiltr i
begr omf),
gruppvis,
central

1. Reningsanläggning8 för:
-

blandat avloppsvatten,

Ja

Ja, men
infiltr. i
begränsad
omfattning.

=50 för
infiltr.,

-

klosettvatten,

-”-

-”-

100 för övrig
behandling.
-”-

-

BDT-vatten,

-”-

-”-

-”-

----

-

fekaliespolvatten?

- ”-

-”-

-”-

----

-”-

-”-

-”-

2. Uppsamling och ev.
behandling/hygienisering
före avsättning av:

-

urin,

Ja

----

100

Ja

Alla alt.

Nej

-

fekalier,

Ja

----

-”-

Ja

-”-

Nej

-

mull fr. mulltoa,

Ja

----

-”-

Ja

-”-

Nej

-

renat avloppsvatten,

?

----

-”-

Ja (? )

Grupp/centr

Ja

-

behandlat slam,

Ja

----

-”-

Ja

-”-

Nej

-

obehandlat slam,

?

----

-”-

Ja

Alla alt.

Nej

-

renat klosettvatten,

Ja (?)

----

-”-

Ja (?)

-”-

Ja

-

renat BDT-vatten?

?

----

-”-

?

-”-

Ja

8

Här ingår även infiltration/markbädd
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Utifrån tidigare avsnitt och ovanstående tabellsammanställningar kan följande slutsatser
dras:
Behovet att förbättra avloppshanteringen i området är stort.
Direktutsläpp från markbäddar eller reningsverk till ytvatten som rinner ut i Landfjärden
är inte förenligt med kommunens strävan att avlasta Landfjärden från föroreningar.
Möjligen skulle dock 1 – 2 gruppvisa markbäddsanläggningar eller reningsverk där
utgående renat avloppsvatten genomgår ytterligare rening i en våtmark,
rotzonsanläggning eller liknande kunna accepteras.
Den kuperade terrängen i Landfjärdenområdet gör att det krävs ett trycksatt LPS -system
för att samla upp och avleda avloppsvattnet om alternativet gruppvis eller kommunal
rening av avloppsvatten väljs.
Det finns idag inte några större erfarenheter av att pumpa urin. Detta gör att det kan
finnas viss tveksamhet att anlägga en gemensamhetsanläggning för uppsamling och
hygienisering av urin som kräver pumpning (kuperad terräng).
Det bör finnas goda möjligheter för avsättning av sorterade avloppsströmmar och slam i
Landfjärdens närområde, liksom i övriga delar av Nynäshamns kommun, särskilt när det
gäller urin och avloppsslam från reningsverk.
Möjliga alternativ för avloppshanteringen i Landfjärdenområdet är:
?? Reningsverk för gruppvis eller central avloppsvattenbehandling, där utgående renat
avloppsvatten genomgår ytterligare rening i en våtmark, rotzonsanläggning eller
liknande.
?? Gruppvis markbäddsanläggning, där utgående renat avloppsvatten genomgår
ytterligare rening i en våtmark, rotzonsanläggning eller liknande (alternativt en
utloppsledning till Ådfjärden).
?? Enskilda slutna tankar för klosettvatten. BDT kan då tas omhand enligt de två första
uppräknade alternativen.
?? Anslutning till Nynäshamns avloppsledningsnät vid Ösmo reningsverk, eller till
Haninges avloppsledningsnät vid Fors reningsverk.
?? Urinsortering med våt eller torr kompostering av fekalier, där urin och
fekaliekompost sprids på åkermark. BDT kan då tas omhand enligt de två första
uppräknade alternativen.
För att ovanstående avloppsalternativ, utom kommunal anslutning, ska kunna realiseras,
krävs att kommunen omprövar de särskilda riktlinjer som för närvarande gäller i
Landfjärdenområdet.

Steg 3
För att kunna genomföra steg 3 behövs närmare undersökningar. För att kunna avgöra om
det finns markområden som kan utnyttjas för gruppvisa avloppsanläggningar, måste de
hydrogeologiska, hydrologiska och geotekniska förutsättningarna undersökas på plats.
För en eventuell kommunal anslutning behöver kostnaderna utredas. Även möjligheten
att bygga gruppvisa avloppsanläggningar med utloppsledning ut i Ådfjärden (ca 4 km)
bör utredas.
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3.4 Utvärdering och jämförelse av VA-system
med hjälp av kriterier
Mer detaljerad teknisk utformning av ovan identifierade möjliga vatten- och avloppssystem för Landfjärden måste ske i steg 3. Därefter skall utvärdering och jämförelse med
hjälp av kriterier utföras och lämpliga VA-system klarläggas, se beskrivning av Fas C i
huvudrapportens kapitel 4.4.
Med hänsyn till Landfjärdens lokalisering mitt i jordbruksområde borde särskilt intresse
ägnas möjligheterna till utnyttjande av näringsinnehållet i avloppet. Inventering av
intresse för sortering hos de boende och jordbrukarna bör genomföras.
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4

Ramsö

4.1 Inventering av grundläggande
förutsättningar
Studiens avgränsning och planförhållanden
Ramsö är en skärgårdsö i Vaxholms stad, belägen 3 km sydost om staden Vaxholm. Öns
yta är 1 km 2. Detta område skiljer sig från de föregående på ett väsentligt vis: områdets
gräns utgörs av havet. Detta är en mycket effektiv barriär ur vattenresursperspektiv. I stor
sett hela ön utgörs av fastigheter.
Möjligheterna till såväl enskilda som gruppvisa och centrala VA-system skall studeras,
liksom möjligheten till kommunal anslutning.
Möjligheterna till etappvis utbyggnad liksom de boendes och politikers engagemang
utreds inte här.

Karta 3: Ramsö

Två områden på ön, motsvarande ca en tredjedel av ytan, har detaljplan. För dessa 58
fastigheter råder byggrätt på 120 +40 m 2. Villkor för fastighetsbildning och bygglov är att
teknisk försörjning kan tillgodoses (ref nr 23).
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Kvalitetskrav och policies
Dricksvatten
Vaxholms stad har en VA-strategi (ref nr 24) från 1996 som anger att
dricksvattenbehovet generellt måste täckas genom anslutning till Norrvattens
distributionssystem och att enskild vattenförsörjning kommer ifråga i enstaka fall. När
strategin utarbetades var bebyggelsetrycket lågt.
Vaxholms lokala Agenda 21, som antagits av kommunfullmäktige, anger följande mål för
dricksvattenförsörjningen (ref nr 25):
?? uttagen av vatten får inte vara större än nybildningen
?? minska användningen av vatten för att spara vatten, energi och kemikalier
?? vattentillgångar, vattenkvalitet och vattenekosystem skall skyddas och
vattenekosystem vid behov restaureras
?? vatten skall hålla sådan kvalitet att det uppfyller Livsmedelsverkets krav på
godkänd dricksvattenkvalitet
?? energianvändningen skall minimeras vid produktion, transport, uppvärmning och
rening av vatte n
?? kemikalieanvändningen skall minimeras och utbytas mot mer miljövänliga vid
produktion, transport och rening av vatten.
Detta medför att vattensnål teknik bör användas i kommunala och enskilda anläggningar,
information bör ges till hushåll, företag och förvaltningar. Miljö- och hälsoskyddsenheten
skall stimulera hushåll med enskilt vatten att utföra bakteriologisk, radon och
kemisk/fysikalisk analys av vattnet. Dessutom skall taxor sättas så att de gynnar sparande
(ref nr 25).
I syfte att minska miljöpåverkan på havet fastställs att alla bebyggda fastigheter inom
kommunalt VA-område skall anslutas till befintligt nät (ref nr 25). Såsom detta är skrivet
gäller det även vattenförsörjningen, även om den negativa miljöpåverkan på havet är liten
vid enskild vattenförsörjning.
Miljö- och Hälsoskyddsenheten skall informera hushåll, företag och förvaltningar om de
lokala Agenda 21 målen.
Ramsö Miljögrupp påtalar begränsningen i den gruppvisa vattenresursen och förespråkar
sparsamhet. Insamling av regnvatten för användning till toalett och tvätt, information och
befrämjande av besparingsåtgärder är tänkbara åtgärder. Avsaltningsanläggningar nämns
också i skriften ”Ramsö miljömål” (ref nr 26). Det övergripande målet är att Ramsö skall
bli en uthållig ö där kretsloppet fungerar fullt ut (ref nr 26).
Avloppshantering
Nedanstående mål och handlingsprogram, som ingår i kommunens lokala Agenda 21
(finns på kommunens hemsida), påverkar Ramsöbornas hantering av sitt avlopp
(inklusive eventuell spridning av slam, urin m.m. på mark). Nya punkter till Agendans
handlingsprogram föreslås kontinuerligt och alla i kommunen är välkomna att bidra med
förslag.
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Lokala mål
?? Kretsloppsanpassat avloppssystem eftersträvas i kommunen.
?? Avloppsvattnet skall renas med hänsyn till dess innehåll och mottagande sjö, hav
eller vattendrags förmåga att ta hand om detta vatten.
?? Alla fastigheter skall ha av kommunen godkänd avloppshantering.
?? Utsläppen av kemikalier, metaller och organiska miljögifter till grundvatten, sjöar
och hav skall minimeras.
Handlingsprogram
?? Öka medvetenheten hos olika aktörer i syfte att skydda miljö, hälsa och för att spara
naturresurser
?? Inom kommunalt VA-område skall alla bebyggda fastigheter anslutas till befintligt
nät. Befintligt undermåligt spillvattennät skall renoveras.
?? Fortsatt inventering och sanering av enskilda och gruppvisa avloppsanläggningar.
?? Påverka beteendet hos kommunens invånare och verksamma så att ett slam erhålls
som håller sådan kvalitet att det kan spridas på jordbruksmark.
?? Avsättning och behandlingsmetoder skall utredas för utsorterade fraktioner som kan
spridas på jordbruksmark.
?? Främja att avloppsvatten separeras i t.ex. urin, fekalier eller klosettvatten samt BDTvatten vid ny och ombyggnationer. Detta för att underlätta för återförsel av näringsämnen
till odlingsmark.
I den kommunala organisationen ansvarar alla avdelnings- och enhetschefer för att de
punkter i handlingsprogrammet som faller under verksamhetens ansvar genomförs.
Kommunen bedriver för närvarande ingen uppsökande verksamhet för att hitta godkända
avloppsanläggningar. Vid bygglov får Miljö- och Hälsoskyddsenheten ärendet på remiss.
Om det då inte finns en godkänd avloppsanläggning ställer avdelningen krav på att sådan
skall anordnas.
Den ansvariga kommunala nämnden, Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden, har inte
tagit något formellt beslut om att utfärda generella riktlinjer som skall tillämpas vid
tillståndsprövning och hantering av anmälningsärenden avseende enskilda
avloppsanläggningar. Praxis är dock bl.a. följande:
?? Tillstånd ges nästan alltid till latrinkompost.
?? Tillstånd för mulltoalett ges endast om det finns en godkänd BDT-anläggning.
?? De som vill installera WC och/eller BDT-avlopp, får i första hand tillstånd för
infiltration med IN-DRÄN. Denna teknik används ofta även för behandlin g av BDTvatten i kommunen.
?? Markbäddar med direktutsläpp accepteras inte.
?? För skyddsavstånd mellan infiltrationsanläggningar och grundvattenyta och
vattentä kter m.m. gäller rekommendationerna i Naturvårdsverkets Allmänna råd 87:6.
Vaxholm har en VA-strategi som ligger till grund för utbyggnaden av VA-försörjningen i
kommunen fram till år 2010 (ref nr 24). Eftersom permanentningstrycket bedömdes som
lågt när VA-strategin utarbetades 1996, prioriterades Ramsö och några andra mindre öar
förhållandevis lågt. Det finns därför ingen uttalad VA-strategi eller VA-policy för just
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Ramsö. Vaxholms VA-strategi tar dock upp förslag till några typer av tänkbara avloppssystem, som föreslås övervägas även på Ramsö. Förslagen överensstämmer huvudsakligen med Miljö- och Hälsoskyddsenhetens nuvarande praxis enligt ovan. Utöver de
avloppslösningar som nämnts ovan, tar VA-strategin även upp följande tänkbara
avloppslösningar:
?? markbädd med vidarebehandling av utsläppet i en rotzonsanläggning,
?? paketreningsverk av SBR-typ, och

?? urinseparerande WC med efterföljande spridning av urin på åkermark.

Nuvarande bebyggelse och framtida bebyggelsetryck
På Ramsö finns ca 235 fastigheter varav 25-30 bedöms ha permanentboende, dvs. 11-13
procent (räknat ur fastighets- och adresslista från Miljö- och hälsoskyddsenheten,
Vaxholm, samt ur karta). 75 personer är enligt kommuninvånarregistret mantalsskrivna
på Ramsö. Dessutom har Länkarna ett behandlingshem på ön, Kustbohemmet, där
normalt ca 35 personer, inklusive personal, bedöms finnas (ref nr 27). Tre båtvarv finns
också på ön, varav två är större. Utöver detta utövas ingen miljöfarlig verksamhet inom
det studerade området.
I den här studien har vi antagit att ca 50 procent av befintliga fastigheter kommer att
permanentas.

Nuvarande VA-förhållanden
Vatten
Vattenförsörjning sker genom grundvatten ur enskilda bergbrunnar. Ramsö Miljögrupp
nämner att gruppvisa brunnar finns (ref nr 26). Minst fem brunnar är gruppvisa för två
fastigheter. En fastighet har en brunn som är gemensam för ett okänt antal fastigheter.
Kommunen uppmuntrar till analys av kloridhalten i vattnet, varför kloridanalyser finns att
tillgå för 133 brunnar. Vissa av dessa har analyserats vid flera tillfällen. För ett tiotal
brunnar ligger kloridhalterna över 200 mg/l och sammanlagt har 27 av de 133 brunnarna
kloridhalter över 50 mg/l. Här sker således ett överutnyttjande av den gemensamma
grundvattenresursen, vilket resulterar i saltvatteninträngning.
Övriga vattenanalyser finns för 16 brunnar. Bland dessa finns 6 brunnar med otjänligt
vatten eller tjänligt med anmärkning på grund av höga bakteriehalter. Kustbohemmet är
en av dessa. Vattenkvaliteten tycks dock ha förbättrats där sedan 1998-1999 då
problemen var som störst. Någon enstaka brunn har anmärkningsvärd hög hårdhet.
Delar av ön har en berggrund som ger anledning att befara höga radonhalter.
Radonanalyser på vatten saknas dock helt.
Deponier finns inte på ön. Vägarna trafikeras normalt inte av bilar.
Avlopp
Miljö- och Hälsoskyddsenheten har registrerat ca 245 fastigheter på Ramsö, med olika
typer av avloppsanläggningar för WC och/eller BDT-vatten. Mellan 18 och 28 (7 – 11
procent) av avloppslösningarna finns på permanentfastigheter. De flesta av dem har
godkänts av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Nedan redovisas vilka typer av
toaletter och avloppsanläggningar, som förekommer på ön.
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Toalettavlopp
Enligt Miljö - och Hälsoskyddsenhetens register är de vanligaste avloppslösningarna,
drygt tvåhundra stycken, torra. De torra lösningarna utgörs av mulltoaletter (106 st) och
torrklosetter (98 st).
Femtio fastigheter har WC ansluten till någon form av avloppsanläggning, varav sluten
tank är den vanligaste. Det näst vanligaste sättet att omhänderta avloppsvatten från WC är
genom infiltration.

Tabell 11. Toaletter/WC-avloppsanläggningar på Ramsö.

Typ av toalett/anläggning

Antal toaletter/anläggningar

Mulltoa

106

Torrklosett (”latrinkompost”)
Sluten tank

98
26

Separationstoalett

4

Reningsverk
Markbädd

1
2

Infiltration

18

Summa

255*

*)Att antalet toaletter/anläggningar är högre än antalet fastigheter beror på att flera
fastigheter har fler än en toalett/avloppsanläggning.
BDT
Som framgår av tabell 12, är infiltration den helt dominerande formen av behandling av
BDT-vatten.
Tabell 12 . BDT-anläggningar på Ramsö.

Typ av anläggning

Antal anläggningar

Reningsverk

1

Markbädd
Infiltration

5
62

Summa

68

Som framgår av ovanstående tabeller, finns det ett avloppsreningsverk på Ramsö vilket
renar Kustbohemmets avloppsvatten. Reningsverket är dimensionerat för 100 pe och är
biologiskt och kemiskt. Den aktuella anslutningen är ca 35 personer. Reningsverket har
kontrollprogram och dess utsläppsvillkor är högst 0,5 mg totalfosfor och 15 mg BOD7 /l,
som riktvärde.
Utöver anläggningstyperna i tabellen finns också många stenkistor.
Recipient för avloppsvattenutsläpp är Ramsösundet i norr, Tynningösundet i söder och
Solöfjärden i öster.
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Anslutning till kommunalt avloppsledningsnät
Närmaste anslutningspunkt i Vaxholms kommun för kommunalt avloppsvatten ligger på
Rindö norr om Ramsö. Rindösundet som skiljer Ramsö från Rindö är ca 200 m brett.
Belastningen på Grönvikens avloppsreningsverk på Rindö ligger dock nära den tillåtna.
För att en anslutning ska vara möjlig måste reningsverket byggas ut. På den norra delen
av Vaxholmen finns reningsverket Blynäs, som också är fullbelastat enligt uppgifter från
kommunens personal.

Framtida vattenbehov
Det framtida vattenbehovet per person antas kvarstå som dagens behov (200 liter per
person och dygn). Totalt för hela området innebär detta att vattenbehovet med hänsyn till
befolkningsökningen ökar med 85 procent. Som alternativ till detta antas att det framtida
vattenbehovet minskas genom vattensnål teknik och utgöras av 50 l/p,d med dricksvattenkvalitet och ytterligare 50 l/p,d för övrig användning. Totalt för hela området innebär
detta alternativ att dricksvattenbehovet med hänsyn till befolkningsökning minskar med
50 procent, övrigt vattenbehov oräknat.
Vattenbehovet är större under sommarhalvåret, då även fritidsfastigheterna är bebodda,
och får vara dimensionerande.
Även för framtiden kan antalet personer per fastighet beräknas vara 2,7. Inga
verksamhetsutövare som behöver VA-försörjning bedöms tillkomma. Kustbohemmet
beräknas fortsätta med samma omfattning av verksamheten.

Naturgivna förutsättningar för VA-försörjning
Geologi och topografi
Geologin på ön utgörs i huvudsak av berg i dagen (gnejsgranit). På cirka en tredjedel av
öns yta utgörs jordlagren i markytan av lera, i vissa vikar har denna ett organiskt jordlager
i ytan. På ungefär 10 procent av öns yta finns morän i markytan (ref nr 10).
Området är småkuperat och de högsta höjderna når upp till drygt 35 möh.
Kvantitet, vatten
Jordlager finns ej för grundvattenuttag, varken med eller utan förstärkande infiltration.
Berggrundvatten finns inom hela området, dock ej i tillräcklig omfattning för
normalförbrukning i samtliga fastigheter. En tänkbar möjlighet är att begränsa
grundvattenuttaget till 50 l per person och dygn, vilket kan användas till mat, dryck och
dusch. Det är dock inte utrett i detalj om Ramsös grundvattenresurs är tillräcklig för detta
uttag. Resterande 50 l/p,d behöver då tillgodoses på annat sätt, möjligen genom att
nederbördsvatten utnyttjas.
Inga ytvattenresurser med sött vatten finns att tillgå.
Det salta ytvatten som finns i stor omfattning skulle kunna utnyttjas i ett gemensamt
ytvattenverk med membranfiltrering.
Närmaste anslutningspunkt till kommunalt vatten ligger på Rindö, några hundra meter
norr om Ramsö. Kapaciteten är dock redan fullt utnyttjad för detta le dningsnät.
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Kvalitet, vatten
Grundvattenresursen är klart påverkad av för stora grundvattenuttag och förhöjda kloridhalter påträffas i en stor del av brunnarna. Vissa brunnar påverkas också av avloppsanläggningar med otillfredsställande funktion.
Radonrisken är svårbedömd eftersom analyser saknas.
I övrigt tycks grundvattenkvaliteten vara god.
Infiltration av avloppsvatten
Möjligheterna att infiltrera avloppsvatten på Ramsö är små, främst på grund av svåra
markförhållanden:
?? Andelen berg i dagen är mycket stor.
?? Terrängen på Ramsö kuperad.
?? Jordlagren är tunna och består i huvudsak av lera.
?? Endast 10 procent av marken består av morän, som skulle kunna användas för
infiltration av avloppsvatten. Det är också svårt att på tomterna klara
Naturvårdsverkets rekommenderade skyddsavstånd till grundvattenytan och
nedströms liggande grundvattentäkter.
Kemiskt/biologiskt minireningsverk
Minireningsverk skulle kunna lokaliseras till något eller några av de tre varv som finns på
Ramsö.
Möjligheter att anlägga gruppvisa avloppsanläggningar
Den kuperade terrängen på Ramsö gör att det krävs ett trycksatt LPS-system för att samla
upp och leda avloppsvattnet i området till en eventuell gemensam avloppsanläggning.
Urinsortering
Den teoretiskt genomsnittliga mängden urin/spolvattenblandning från samtliga boende
(såväl permanent- som fritidsboende) på Ramsö kan beräknas uppgå till mellan 120 och
200 m3 per år.
Möjligheter att nyttiggöra växtnäring/organiskt material i sorterade
avloppsströmmar och slam
Det finns ingen åkermark på Ramsö, dit det är möjligt att återföra växtnäringen i
sorterade avloppsströmmar och slam. Närmaste jordbruk finn på Tynningö och Skarpö.
Åkermarksarealen i kommunen är mycket liten, vilket gör att det finns små möjligheter
att återföra växtnäringen i sorterade avloppsströmmar och slam till åkermark. Den
åkerareal inom kommunen dit det är möjligt att återföra dessa resurser är knappt 200 ha
av de totalt 280 ha åkermark som finns i kommunen.
Baserat på de antaganden som har angivits tidigare i den här rapporten, kan den
erforderliga arealen åkermark som behövs för att sprida ett års humanurin, klosettvatten
(svartvatten) eller avloppsslam från samtliga boende i Ramsö beräknas enligt nedan.
Uppgifterna gäller vid den framtida befolkningsökning som har antagits tidigare i
rapporten.
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Tabell 13. Arealbehov för åkermarksspridning av utsorterade avloppsströmmar och slam
från de boende på Ramsö

Avloppsfraktion

Erforderlig åkerareal
för spridning,

Dimensionerande
näringsämne

Gödselgiva,

Urin
Fekalier

Kväve
Fosfor

90
20

8,5
2

Klosettvatten
Avloppsslam
(minireningsverk)

Kväve
Fosfor

90
20

14
12

kg näringsämne
per hektar & år hektar

Den stora andelen berg i dagen begränsar möjligheten att använda sorterade avloppsströmmar eller slam på enskilda tomter på Ramsö, eftersom det sannolikt inte finns
tillräckliga ytor för spridning.
Bevattning med avloppsvatten
Möjligheten att utnyttja avloppsvattnet från Ramsö för bevattning och gödsling är mycket
liten, eftersom det inte bedrivs något jordbruk på ön.
Markområden för ytkrävande avloppsrening
Ramsö är relativt tätbebyggt och gruppvisa markområden är få. Det är därför svårt att
tänka sig att anlägga ytkrävande avloppsanläggningar såsom våtmarker och
rotzonsanläggningar på ön.

4.2 Utformning av vattensystem
Under de förutsättningar som har redovisats ovan, görs här en bedömning av tänkbara
vattensystem. Bedömningen görs stegvis enligt huvudrapportens avsnitt 4.3 och förs in i
tabellen. Ur den ifyllda tabellen framgår vilka system som är aktuella för fortsatt
bedömning och vilk a som inte alls är möjliga.
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Tabell 14. Schematisk bedömning av möjliga vattensystem, Ramsö.
STEG 1
Generellt definierade
råvattentillgångar

STEG 2

Möjlig
Bedömd
råvattentill-gång? kapacitet i
förhållande till
bedömt
vattenbehov,
dagens och
framtida

Kan
dricksvattenkvalitet uppnås?

Typ av
lösning?

Kommer
råvattentillgång i
konflikt med
någon
avloppslösning?

Ja/Nej

procent

Ja, Utan rening/
Ja, Med rening/
Nej

Enskild/
Gruppvis/
Central

Ja/Nej

1. Jordlager för
grundvattenuttag?

Nej

---

---

---

---

2. Jordlager för
grundvattenförstärkning?

Nej

---

---

---

---

3. Berggrundvatten?

Ja

<100

Ev. ja, med
rening

enskild/
gruppvis

Ja, lokala
lösningar

4. Sjöar ?

Nej

---

---

---

---

5. Östersjövatten

Ja

100

Ja med rening

central

Eventuellt

6. Anslutningsp unkt till
befintligt (kommunalt)
vattennät?

Ja

100 (?)

Ja

central

Nej

Kvarstår som möjliga alternativ för vattenförsörjning för Ramsö gör
??
??
??

berggrundvatten som enskilda och/eller gruppvisa lösningar
centralt ytvattenverk med membranteknik baserat på Östersjövatten
anslutning till befintligt kommunalt vattenledningsnät.

Steg 3
För en fortsatt bedömning av de tre kvarstående huvudalternativen krävs ett
fördjupat arbete, som inte ryms inom detta uppdrag. Huvuddragen i ett sådant
arbete kan dock beskrivas här. Förutom de nedan beskrivna frågeställningarna
skall även kostnadsaspekterna klarläggas, liksom vilken typ av vattenförbrukning
och vattenkvalitet de boende önskar sig.
Berggrundvatten:
De lokala områdena för grundvattenbildning avgränsas. Jordlagrens och berggrundens
horisontella och vertikala utbredning bedöms. För detta kan kompletterande fältundersökningar krävas. Nettonederbördens storlek och den resulterande grundvattenbild ningens storlek bedöms månad för månad, inom varje delområde. Dessa vattenmängder
relateras till behovet för olika tidsperioder. Möjligheten att förse de kustnära fastigheterna
med grundvatten från de inre delarna av Ramsö, klarläggs.
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För en mer heltäckande bedömning av det lokala grundvattnets kvalitet, bör ett urval
brunnar provtas och analyseras.
Kostnader för de olika filter och behandlingsanordningar som krävs för fullgod kvalitet
klarläggs, liksom för ledningsnät vid gruppvisa lösningar.
Möjligheter och kostnader att genom vattensnål teknik begränsa vattenbehovet till 100
liter per person och dygn klarläggs. Om nyttjandet av grundvattenresursen begränsas till
50 l/p,d så behöver de resterande 50 l/p,d tillgodoses på annat sätt. Möjligheter och
kostnader att tillvarata nederbördsvatten för året-runt-tillgång bör utredas.
Östersjövatten:
Ett centralt ytvattenverk kan inordnas under den kommunala verksamheten eller såsom en
samfällighet som sköts/styrs av de boende eller läggs ut på entreprenad.
Ett ytvattenintag med god vattenomsättning och kvalitet skall lokaliseras. Med tanke på
de många lokala avloppssystem som utnyttjar Östersjön som recipient, bör lokala
variationer i Östersjöns kvalitet undersökas.
Olika tekniker för reningsprocess och avsaltning utvärderas med hänsyn till råvattnets
kvalitet.
Ett lämpligt läge för vattenverket skall också lokaliseras.
Kommunalt vatten:
Möjligheten att ansluta Ramsö till det befintliga kommunala vattenledningsnätet på
Rindö är i första hand en kapacitetsfråga. Enligt uppgift saknas överkapacitet på det
befintliga nätet, men vilka möjligheter som finns vid en framtida utbyggnad bör
klarläggas.
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4.3 Utformning av avloppssystem
Tabell 15. Schematisk bedömning av möjliga avloppssystem, Ramsö. Fas B: Steg 1.
STEG 1
Generellt definierade
avloppsförutsättningar

1. Jordlager för infiltration?
2. Ytvattenrecipient?
3. Ytor för lokalisering av
reningsverk/anläggningar?
4.Ytor för ytkrävande
reningsanläggningar som
våtmark/dammar?
5. Ytor för avsättning9 av:
urin,
fekalier,
mull fr. mulltoa,
slam,
klosettvatten,
BDT-vatten,
avloppsvatten?
6. Anslutning till befintligt
(kommunalt) avloppsnät?

Möjlig recipient?

Möjlig reningsMöjlig avsättning?
anläggning
utrymmesmässigt?

Ja/Nej

Ja/Nej

Enskild tomt/
Inom området/
Utanför området

Nej
Ja
-------------------

Nej
------------------Ja (?)

-------------------------------------------------------

-------------------

Ja (?)

-------------------

-------------------

-------------------

Tveksamt, pga.
brist på lämpliga
ytor på Ramsö; få
ytor i kommunen.

Ja

Nej (?)*

-------------------

*) Kapaciteten hos närmaste avloppsreningsverk är fullt utnyttjad.
I första hand bör följande möjligheter utredas vidare i steg 2:
?? Gruppvisa avloppslösningar.
?? Anslutning till något av kommunens avloppsreningsverk.
?? Anslutning av ett tjugotal fastigheter på mellersta Ramsö till det befintliga avloppsreningsverket på Kustbohemmet (möjligheten att bygga ut Kustbohemmets avloppsreningsverk, så att det kan ta emot avlopp även från andra delar av Ramsö bör eventuellt
också utredas).
Gemensam uppsamling och hygienisering av urin, eller enskilda lösningar i form av
slutna tankar, mulltoa eller torrklosetter är också tänkbara, men bör komma i andra hand.
I dessa fall måste uppsamlade restprodukter transporteras bort från Ramsö.

9

Alla restprodukter skall vara hygieniserade före användning
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Tabell 16. Schematisk bedömning av möjliga avloppssystem, Ramsö. Fas B: Steg 2.
STEG 2
Generellt definierade
Kan kommurenings- och behandlings- nens
möjligheter
policy/riktlinjer uppfyllas?

Ja/Nej

1. Reningsanläggning10
för:
blandat avloppsvatten,

-

klosettvatten,

Ja, dock ej
markbädd
och reningsv.
med direktutsläpp till
ytvatten.
-”-

-

BDT-vatten,

-

fekaliespolvatten?

Kan utsläppskrav
uppnås
(generella
krav eller
praxis)?

Bedömd
behandlingskapacitet i
förhållande
till bedömd
belastning

Ja/Nej

Ja, men
infiltr. i
begränsad
omfattning.

procent

Kan
Typ av lösning?
avsättningskrav
uppnås?

Kommer
avloppslösning/avsättning i konflikt med
råvattentillgång?

Ja/Nej

Enskild/
Gruppvis/
Central

Ja/Nej

----

Gruppvis,
central

Infiltr.: Ja

Enskild (infiltr i
begr omf, tank),
gruppvis,
central
-”-”-

=50 för
infiltr.,
100 för övrig
behandling.

-”-

-”-

----

-”-

-”-

-”-

----

-”-

-”-

-”-

----

-”-

-”-”-

2. Uppsamling och ev.
behandling/hygienisering
före avsättning av:
-

urin,

Ja

----

100

Inte aktuellt

Nej

-”-

Nej, ej på
Ramsö
-”-

-

fekalier,

Ja

----

Inte aktuellt

Nej

-

mull fr. mulltoa,

Ja

----

-”-

-”-

Inte aktuellt

Nej

-

renat avloppsvatten,

?

----

0

-”-

Inte aktuellt

Ja

-

behandlat slam,

Ja

----

100

-”-

Inte aktuellt

Nej

-

obehandlat slam,

?

----

-”-

-”-

Inte aktuellt

Nej

-

renat klosettvatten,

Ja (?)

----

0

-”-

Inte aktuellt

Ja

-

renat BDT-vatten?

?

----

0

-”-

Inte aktuellt

Ja

Utifrån tidigare avsnitt och ovanstående tabellsammanställningar kan följande slutsatser
dras:
Behovet att förbättra avloppshanteringen i området är stort.
Direktutsläpp till ytvatten från markbäddar eller reningsverk är inte förenligt med
kommunens praxis vid tillståndsprövning. Möjligen skulle dock 1 – 2 gruppvisa

10

Här ingår även infiltration/markbädd
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markbäddsanläggningar eller reningsverk, där utgående renat avloppsvatten genomgår
ytterligare rening i en våtmark, rotzonsanläggning eller liknande kunna accepteras.
Infiltration av WC- och BDT-avlopp med traditionell lösning är inte realistiskt annat än i
enstaka fall.
Eftersom det inte finns ytor där man kan utnyttja avloppsvatten för bevattning och
gödsling på Ramsö, är avloppsvattenbevattning inte ett realistiskt alternativ.
Den kuperade terrängen på Ramsö kräver LPS -system om alternativet gruppvis eller
kommunal rening av avloppsvatten väljs.
Det finns idag inte några större erfarenheter av att pumpa urin, vilket kan begränsa
möjligheterna att anlägga en gemensamhetsanläggning för uppsamling och hygienisering
av urin.
För att kunna utnyttja sorterade avloppsströmmar som gödselmedel på åkermark, måste
dessa transporteras från Ramsö till Tynningö, Skarpö eller Bogesundslandet. Detta torde
inte vara ett miljö- och energimässigt bra alternativ.
Kvarstår som möjliga alternativ för avloppshanteringen på Ramsö gör:
?? Anslutning till kommunalt avloppsreningsverk.
?? Anslutning till anläggning för gruppvis behandling av Ramsös avloppsvatten.

?? Anslutning av några av fastigheterna till det befintliga avloppsreningsverket på
Kustbohemmet.

Steg 3
För att kunna genomföra steg 3 behövs närmare undersökningar. Tänkbara markområden
för gruppvisa reningsanläggningar är vid något eller några av de tre båtvarv som finns på
ön. För att kunna avgöra om dessa områden är praktiskt användbara för de lösningar som
föreslagits ovan, måste de hydrogeologiska, hydrologiska och geotekniska förutsättningarna undersökas på plats.

4.4 Utvärdering och jämförelse av VA-system
med hjälp av kriterier
Mer detaljerad teknisk utformning av ovan identifierade möjliga vatten- och
avloppssystem för Ramsö måste ske i steg 3. Därefter skall utvärdering och jämförelse
med hjälp av kriterier utföras och lämpliga VA-system klarläggas, se beskrivning av Fas
C i huvudrapportens kapitel 4.4. Inventering av intresse för vattenbesparande åtgärder
och system med olika vattenkvaliteter bör genomföras.
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