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Sammanfattning 

Syftet med rapporten är att undersöka vilken påverkan utsläpp av avloppsvatten kan ha på 

halterna av kadmium och PFOS i Brunnsviken. En avgränsning som gjorts är att läckage från 

avloppsledningar till Brunnsviken endast studeras från Stockholms kommun. Bräddning och 

läckande rörledningar identifierades som möjliga utsläppskällor. Undersökning av dessa 

visade på att endast tillförsel av avloppsvatten via bräddning kunde säkerställas. Genom en 

litteraturstudie undersöktes förekomsten av PFOS och kadmium i avloppsvatten och 

dagvatten samt i Brunnsvikens ytvatten och grundvatten. I avloppsvatten och dagvatten 

förekom kadmium i halter som översteg halterna i Brunnsvikens ytvatten. För PFOS var det 

däremot oklart, beroende på bland annat variationer i mätningarna. Ämnenas 

fördelningskoefficienter Kd-värde visade på att kadmium troligen binds till sediment i större 

utsträckning än vad PFOS gör. Slutsatsen blev att det finns risk för att utsläpp av 

avloppsvatten, från Stockholms kommun, kan medföra en ökad halt av kadmium och PFOS i 

Brunnsvikens ytvatten och sediment. Ett flertal faktorer som salthalt och pH påverkar 

fördelningen mellan vattenfas och sediment för kadmium och PFOS. 

  



 

Abstract 

The purpose of the report was to examine the effects of the sewage system on the presence of 

cadmium and PFOS in Brunnsviken, a lake in Stockholm. Two possible sources of pollution 

were investigated; leakage from wastewater pipes and combined sewer overflow. The result 

showed, however, that only water from combined sewer overflow could be proved to reach 

the lake. By combining previous studies and literature it was possible to examine the amount 

of cadmium and PFOS in the surface water and groundwater as well as in storm- and 

wastewater in the area. In wastewater and storm water the content of cadmium exceeded the 

amount in surface water. For PFOS the correlation was more uncertain. Comparison of the 

distribution coefficient (Kd-value) suggested that cadmium was more likely to occur in the 

sediment, while PFOS will probably occur more often in the water. The conclusion was that 

the sewage system may have an impact on the presence of PFOS and cadmium in 

Brunnsviken. However, several factors such as salinity and pH may have an impact on the 

sediment-water distribution of cadmium and PFOS.   
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1 Introduktion 
De senaste åren har ett flertal larm kommit om att användningen av vissa kemikalier skapar 

problem för människor och miljön. Detta har lett till ett antal förbud men trots det 

förekommer ofta undantag, vilket kan innebära att spridning av dessa ämnen fortfarande kan 

ske och orsaka problem. 

Denna studie avser att undersöka vilken påverkan utsläpp av avloppsvatten ha på halterna av 

vissa förorenande ämnen i Brunnsviken. Studien skulle kunna användas för att skapa sig en 

uppfattning generellt om hur utsläpp av avloppsvatten kan påverka halterna av vissa 

förorenande ämnen i andra vattenförekomster. Det är då viktigt att ta hänsyn till om skillnad 

råder gällande graden av bebyggelse samt om påverkansområdet används som 

dricksvattentäkt. Denna studie kan vara intressant för att vidare bedöma vilken påverkan 

förorenande ämnen kan ha på Brunnsviken. Studien kan även vara intressant för att avgöra om 

det krävs åtgärder gällande avloppssystemen. Rapporten kan därmed kopplas till ekologiska 

aspekten av hållbar utveckling. Om åtgärder skulle genomföras skulle bättre förutsättningar 

ges för att uppnå Sveriges miljömål giftfri miljö vilket bidrar till hållbar utveckling. 

1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att besvara:  

Vilken påverkan kan utsläpp av avloppsvatten ha på halterna av kadmium och PFOS i 

Brunnsviken? 

1.2 Mål  
För att kunna besvara syftet har som mål ställts upp att undersöka följande frågeställningar:  

 Vilka ämnen klassas i Vattendirektivet (2013/39/EU) som prioriterade farliga ämnen? 

 Hur kan avloppsvatten tänkas nå Brunnsviken från Stockholm kommun? 

 Hur fördelar sig halten kadmium och PFOS mellan sediment och ytvatten vid 

Brunnsviken? 

 Överskrider de uppmätta halterna för kadmium och PFOS i Brunnsvikens sediment, 

ytvatten och grundvatten gränsvärdena som finns för dessa ämnen i respektive miljö?  
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2 Metod 
Tidigare har undersökningar utförts som visar på vilka ämnen som finns i avloppsvatten och 

reningsverkens förmåga att hantera ämnena (Naturvårdsverket, 2008a). Även bräddningens 

effekter för utsläpp av näringsämnen som fosfor och kväve har studerats (Länstyrelsen 

Gävleborg, 2009). Det finns också ett flertal studier om egenskaperna hos de i 

vattendirektivet, Ramdirektivet för vatten, prioriterade farliga ämnena samt mätningar för 

vissa av dem i utvalda recipienter. 

Dock har det hittills inte varit möjligt att hitta någon studie som kombinerar dessa områden, 

genom att visa på hur recipienter kan påverkas av utsläpp av vissa prioriterade farliga ämnena 

genom avloppsläckage i ett område. En sammanställning av förekomsten av dessa ämnen i 

grundvatten, ytvatten, sediment samt avloppsvatten kan användas för att kartlägga tänkbara 

källor. 

Genom att utföra en litteraturstudie är det möjligt att få en bra överblick över hur halterna av 

de undersökta ämnena varierar i olika vattenförekomster och avloppsvatten. 

För att samla information har sökmotorer som Google och KTHprimo använts. Ett flertal 

omfattande litteratursökningar har utförts och faktainhämtning har skett efterhand 

informationsbehov har uppstått. Information har även inhämtats genom kontakt med 

myndigheter och företag. Detta för att de ska besvara eventuella oklarheter i till exempel 

publicerade rapporter, för att få rekommendationer om lämpligt i litteratur eller i vissa fall få 

tillgång till interna rapporter som inte varit tillgängliga via webben. Exempelvis har 

representanter för Miljöförvaltningen, Havs- och Vattenmyndigheten och Stockholm Vatten 

kontaktats. 

Då denna rapport bygger på en litteraturstudie har inga egna mätningar utförts. I avsnittet 4 

har värden från ett flertal rapporter sammanställts, för att se metoderna som har använts i 

mätningarna läses lämpligen motsvarande rapport (Henriksson, 2011; Miljöförvaltningen, 

2013; Wickman, 2014; Haglund, 2011; Scherling, 2013; Miljöförvaltningen, 2011). 

Informationen från Wickman (2014) kommer att publiceras i en rapport från Stockholm 

miljöförvaltning senare i år.  

Gränsvärdena som ingår kommer både från internationella regleringar, som Vattendirektivet 

(Official Journal of the European Union, 2013) för ytvatten, och nationella regleringar som till 

exempel SGU:s tillståndsklasser för grundvatten (SGU, 2013).    

2.1 Källkritik 
En stor andel av informationen har hämtats från rapporter publicerade av myndigheter, på 

uppdrag av en myndighet eller av en branschorganisation som Svenskt Vatten. Dessa har 

sedan kompletterats med vetenskapliga artiklar och webbsidor. Majoriteten av webbsidorna är 

kopplade till myndigheter och samtliga har granskats kritiskt för att säkerställa att innehållet 

är tillförlitligt. 

Några undantag finns, exempelvis hänvisas till ett examensarbete (Henriksson, 2011) som 

bedöms ha en lägre tillförlitlighet än vetenskapliga artiklar och myndighetsrapporter. Detta 
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har dock varit nödvändigt då de till exempel har genomfört mätningar av de undersökta 

ämnena. 

Den information som erhölls via personlig kontakt, som mejl och telefonsamtal, med berörda 

myndigheter har kompletterats med fakta från publicerade rapporter för att säkerställa att 

innehållet har en hög tillförlitlighet. 

2.2 Avgränsningar 
Avgränsningar har varit nödvändiga för att rapporten inte skulle bli alltför omfattande. Den 

första avgränsningen är att endast påverkan från Stockholms kommun på Brunnsvikens 

undersöks. Anledningen till att Brunnsviken har undersökts är att det är en recipient nära 

centrala Stockholm, av betydelse för bland annat natur- och rekreationsvärden, se avsnittet 

Fallstudie.    

Vidare står det i syftet att de ingående prioriterade farliga ämnena i Vattendirektivet ska 

undersökas. Detta för att ett flertal substanser har upptäckts och undersöks i avloppsvatten. Då 

är vattendirektivet en bra utgångspunkt för vilka ämnen som måste minskas och undersökas i 

vattenmiljöer. 

Enbart kadmium och PFOS undersöks av de ämnen som förekommer i vattendirektivets lista 

av farliga prioriterade ämnen, se Bilaga 2. Detta motiveras med att det endast var möjligt för 

dessa ämnen att hitta uppmätta halter Brunnsvikens ytvatten. Dessutom fanns även mätningar 

av dessa ämnen i grundvattnet, dagvatten och vid avloppsreningsverk. För kadmium fanns 

även mätningar av halterna i Brunnsvikens sediment. 

Dessutom ansågs det relevant att undersöka både kadmium och PFOS då de tillhör olika 

ämneskategorier, vilket skulle ge en bra översikt. Kadmium klassas som en tungmetall 

(Livsmedelsverket, 2013) och PFOS som en organisk förening (Kemikalieinspektionen, 

2009). 

I vattendirektivets lista över prioriterade farliga ämnen står specifikt ”PFOS och dess derivat” 

(Official Journal of the European Union, 2013). Dock avgränsar denna rapport till att endast 

undersöka PFOS, eftersom det annars skulle bli för omfattande och komplext att undersöka. 

Av samma skäl avgränsas även till att inte undersöka halterna av PFOS och kadmium i biota.  
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3 Fallstudie Brunnsviken  

3.1  Historia och betydelse 
Brunnsviken är en sjö belägen mellan Solna och Stockholms kommun som är betydelsefull 

för såväl kultur-, natur- som rekreationsvärden, på grund av dess centrala läge i den Kungliga 

Nationalstadsparken (Solna Stad, 2011). Brunnsviken kantas av ett flertal trafikerade vägar 

och är omgiven av bebyggelse, park- och skoglandskap (Vattenprogram för Stockholm, 

2000).  

Dess historia har inverkat på sjöns nuvarande status och egenskaper. Brunnsviken var tills 

1600-talet en saltvattenvik, dock resulterade landhöjningen i att den då övergick till att bli en 

insjö. Genom sprängningen av Ålkistekanalen och pumpstationer sker ett vattenutbyte mellan 

Lilla Värtan och Brunnsviken. Den har också tidvis varit kraftigt förorenad av speciellt 

avloppsvatten, som orenat gick ut i sjön till och med slutet på 60-talet (Vattenprogram för 

Stockholm, 2000). 

Brunnsviken har klassningen övergångsvatten enligt Vattendirektivet (Miljöförvaltningen, 

2014). Övergångsvatten, vilket är en annan benämning på vatten i övergångszonen, är 

ytvatten som är påverkat av både inkommande sötvatten från vattendrag och saltare kustvatten 

(Holgers, 2013). 

Salthalten i Brunnsviken varierar omkring 1,5 - 3 promille och den totala sjövolymen är 

ungefär 10 Mm
3
 (Vattenprogram för Stockholm, 2000). Mätningar visar att sjön är mycket 

saltare än Råstadsjön, vars vatten rinner till Brunnsviken genom Råstaån, även om salthalten 

är en aning lägre än i Lilla Värtan. Dock har sjön tydliga drag av sötvattenförekomst vilket 

även dess bottenlevande fauna visar (Eurofins, 2011). 

3.2  Tillrinningsområde och grundvattenflöden 
Viktigast för vattenomsättningen är utbytet som sker med Lilla Värtan, men utöver det sker 

även ett inflöde från Råstaån och Lötsjön. Dessutom sker en tillrinning via markytan på ett 

område som totalt motsvarar omkring 16,5 km
2
, vilket innefattar både den primära och 

sekundära tillrinningen. Det sker alltså tillrinning från markytan till Brunnsviken samt 

tillrinning till andra vattendrag, som Råstadån, som sedan mynnar ut i Brunnsviken 

(Vattenprogram för Stockholm, 2000).  

Endast 12 % av den totala tillrinningen kommer från Stockholm kommun, och resterande 

kommer från Solna Kommun (Vattenprogram för Stockholm, 2000). Dock finns även 

inflöden av grundvatten från Stockholm till Brunnsviken. 

3.3  Ekologisk status 

3.3.1 Mätningar 

Miljöförvaltningen övervakar vissa vattenförekomster i Stockholm och däribland ingår 

Brunnsviken. Därför genomförs dels provtagningar av Stockholm Vatten som en del av deras 

övervakning av recipienter, samt undersökningar av bottenfaunan regelbundet. Utöver det 

sker också årligen mätningar av bland annat växtplankton (Havet.nu, u.d.). 
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3.3.2 Miljökvalitetsnormerna för Brunnsviken 

Miljöförhållandena i Brunnsviken kan beskrivas genom dess ekologiska och kemiska status. 

Om kvicksilver ingår som parameter uppnås inte god kemisk status. Enligt 

miljökvalitetsnormerna uppnås dock god kemisk status då kvicksilver bortses från (VISS 

Vatteninformationsystem Sverige, u.d.). 

Brunnsviken har fått en tidsfrist gällande god ekologisk status som behöver uppfyllas först 

2021, med hänvisning till att det inte är tekniskt möjligt att åtgärda den till 2015 (VISS 

Vatteninformationsystem Sverige, u.d.). 

Med tanke på rapportens syftar till att undersöka de prioriterade farliga ämnena enligt 

Vattendirektivet kommer fokus vara den kemiska statusen och inte den ekologiska som inte 

kommer diskuteras vidare. Av de prioriterade farliga ämnena finns det ett flertal mätningar 

som visar på förhöjda halter av ämnen som exempelvis Tributyltennföreningar, kadmium 

samt en PAH kallad Antracen (VISS Vatteninformationsystem Sverige, u.d.). 

3.3.3 Åtgärder 

Det har utförts förbättringsåtgärder i Brunnsviken som främst syftat till en förbättring av dess 

ekologiska status och halten av näringsämnen, (VISS Vatteninformationsystem Sverige, u.d.). 

Det är tänkbart att åtgärderna, som till exempel utpumpning av det syrefria bottenvattnet 

(Stockholm Vatten, 2013) skulle kunna inverka på den kemiska statusen i sedimenten. 
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4 Litteratursammanställning  

4.1  Avloppssystemet 
Mätningar av det inkommande avloppsvattnet till Henriksdal- och Brommareningsverk 

påvisar förekomsten av miljöföroreningar som bör prioriteras enligt vattendirektivet. Det finns 

exempelvis höga halter av vissa bekämpningsmedel och bromerade flamskyddsmedel 

(Petterson & Wahlberg, 2010). Dessutom förekommer även metaller och näringsämnen i det 

inkommande avloppsvattnet till reningsverken (Stockholm Vatten, 2013).  

4.1.1 Avloppsläckage 

I denna rapport avser avloppsutsläpp både läckage från avloppsledningar samt bräddning. 

Avloppsvatten avser i denna rapport spillvatten och dagvatten. 

4.1.2  Bräddning 

Avloppsledningarna i Stockholms kommun består både av duplicerat och kombinerat system. 

Duplicerat system är ett system där ledningarna för spill- och dagvatten är separerade. För ett 

kombinerat system är dock ledningarna gemensamma för spill- och dagvatten samt för det 

mark- och grundvatten som dräneras. Dagvatten är vatten från regn och annan nederbörd som 

ytavrinner (Malm, et al., 2011a). Beroende på systemtyp varierar flödesmängden och vattnets 

innehåll.  

Vid bräddning släpps en blandning av orenat spillvatten och dagvatten ut till recipienter från 

ledningsnätet. Cirka 10 % av den mängden som bräddas består av spillvatten enligt 

beräkningar som Stockholm Vatten har gjort. Den huvudsakliga orsaken till bräddning är 

kraftiga regn när allt vatten inte kan tas emot av ledningsnäten. För beräkning av hur stora 

mängder som bräddas används en hydraulisk modell som är grundad på data om nederbörd. I 

dessa modeller ingår varken de mängderna som bräddas från reningsverk eller de mängder 

som bräddas på grund av exempelvis haveri från pumpstationer (Stockholm Vatten, 2014). 

För vidare läsning om beräkning av mängden som bräddas och den hydrauliska modellen 

hänvisas intresserade läsare till Meyer (2008) och Scherling (2013). 

4.1.2.1 Bräddning till Brunnsviken 

Denna studie avgränsas till den bräddning som sker till Brunnsviken från avloppsledningar i 

Stockholm kommun.  
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Figur 1. Bräddutlopp från avloppsledningen i Stockholms kommun till Brunnsviken.  De lila punkterna är bräddutlopp 
från området vid Albano (Scherling, 2014). 

I denna studie kommer endast bräddutlopp från området vid Albano att studeras, då det är den 

enda bräddutloppet som enligt den hydrauliska modellen bräddar. Risk finns dock att 

modellen inte beräknar bräddning rätt och uppdatering pågår i området. Från bräddutloppet 

vid Albano kan en blandning av orenat spillvatten och dagvatten släppas ut till Brunnsviken. 

Figur 1 visar var bräddutloppet från Albano strömmar ut i Brunnsvikens vatten (Scherling, 

2014). Tabell 1 visar den mängd som bräddats till Brunnsviken från Stockholms kommun 

enligt modellberäkningar. Som tabellen visar finns ett visst samband med nederbörden, något 

som kan förklaras med att den hydrauliska modellen är baserad på nederbördsmängden.  

Tabell 1. Mängd som bräddas från Stockholms kommuns ledningsnät till Brunnsviken vid olika år (Scherling, 2014) samt 
nederbörden motsvarande år (SMHI, u.d.). 

År Bräddning 

[m
3
] 

Nederbörd  

[mm] 

2010 2100 
 

553 

2011 2600  479 

2012 5600  779 

2013 3200  459 

4.1.3  Ledningsläckage 

Det är inte möjligt att ha helt täta avloppssystem enligt Meyer (2010). Dock är ett läckage från 

avloppsledningar mer komplext och svårare att bedöma än vad bräddning från 

avloppsledningar är. Första steget är att klargöra att ledningen är av dålig kvalité; något som 

kräver att ett flertal parametrar undersöks. Enligt Malm m.fl. (2011a) finns det många faktorer 

som bör ingå som underlag i bedömningen såsom material, ålder, jordart, men också andra 

parametrar som belastning från vägtrafik i området. Beroende på exempelvis material kan 
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ledningarna reagera olika på belastning, exempelvis ökar sprickfrekvensens hastighet avsevärt 

när väl de första sprickorna har uppstått i betongrör (Malm, et al., 2011b). 

4.1.4 In- eller utläckage 

Utläckage kan ske från avloppsledningarna (Miljöförvaltningen, 2013). Dock kan även 

inläckage ske till avloppsledningar om grundvattenytan är på samma nivå eller högre än den 

nivå som ledningen befinner sig på (Lundblad & Backö, 2012). Dock är detta komplext då 

grundvattenytan kan variera under olika tidpunkter på året.   

Inläckage är problematiskt eftersom det innebär ett ökat flöde i ledningarna, vilket vid vissa 

tillfällen kan öka risken för bräddning och källaröversvämning samt öka flödet till 

reningsverken (Lundblad & Backö, 2012). 

4.1.4.1 Huvudledningen på Sveavägen 

Med tanke på komplexiteten i ledningsnätet som sträcker sig runt Brunnsviken sker därför en 

avgränsning i de ledningar som undersöks. Därför beskrivs enbart huvudledningen vid 

Sveavägen och effekterna ett tänkbart läckage från den kan ha för inverkan på halterna av 

föroreningar i Brunnsviken. Genom att undersöka inverkan från en ledning i riskzonen för 

läckage är det möjligt att ge en indikation på det hur mycket andra ledningar i området kan 

väntas släppa ut i värsta fall.  

Det finns ett flertal anledningar till att den ledningen är relevant att undersöka vidare. Dels är 

ledningen i riskzonen för läckage enligt Meyer (2010). Något som motiveras med ledningens 

ålder och material, samt det relativt stora grundvattenflödet i avlagringarna från 

Stockholmsåsen. Grundvattenflödet i Stockholmsåsen kan transportera föroreningar till 

Brunnsviken som är ett av utströmningsområdena. Ledningen tillhör också det område där 

huvudledningarna utsätts för en hög belastning eftersom det finns många användare som är 

kopplade till ledningarna (Meyer, 2010). 

Ammoniumkväve kan användas för att lokalisera utsläpp av avloppsvatten (Meyer, 2010). De 

mätningar av grundvatten, se tabell 1 i bilaga 1, visar att halterna av ammoniumkväve är 

förhöjd jämfört med SGU:s definierade gränsvärden i punkterna 45d (1) och 50 där de är i 

tillståndsklass 3 av 5. Det finns alltså en indikation på att grundvattnet som strömmar ut i 

Brunnsviken kan ha påverkats av avloppsvatten. I de andra provpunkterna förekom 

ammoniumkväve i halter som understeg tillståndklass 3. 

4.2 Metaller och miljögifter 

4.2.1  Vattendirektivet 

År 2000 trädde vattendirektivet, ramdirektivet för vatten, i kraft. Syftet med vattendirektivet 

är att respektive medlemsland ska uppnå en förvaltning av sina vattenresurser som är 

långsiktigt hållbar. Direktivet omfattar grundvatten, kustvatten, inlandsvatten och vatten i 

övergångszon (Official Journal of the European Union, 2013). 

Medlemsländerna i EU förband sig genom direktivet att ha antagit åtgärdsprogram, mål samt 

förvaltningsplaner för ländernas vatten senast i december år 2009 (Länstyrelsen Örebro Län, 

u.d.). Ramdirektivet för vatten genomförs enligt en sexårig planeringscykel som är gemensam 
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för länderna. Cykeln steg består i kartläggning och analys samt att ange miljömål och normer.  

Övriga steg i cykeln består av att utforma åtgärdsprogram, övervaka miljötillståndet samt 

utformning av förvaltningsplan och rapportering. Vattendelegationen fastställer i slutet av 

varje cykel förvaltningsplan, åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer som blir utgångsläget 

för arbetscykeln som följer därefter. (Vattenmyndigheten, u.d.)  

4.2.2 Prioriterade farliga ämnen  

Utgångspunkt för val av de ämnen som skulle klassas som prioriterade ämnen var ett antal 

faktorer som exempelvis ämnenas giftighet för såväl människor via vattenmiljö som för 

vattenlevande organismer. Andra parametrar som beaktades var omfattningen på deras 

användning samt utbredning i miljön (Naturvårdsverket, 2008b).  

Detta har lett till att 33 ämnen har valts ut, varav 21 anses vara prioriterade farliga ämnen 

vilka är listade i bilaga 2. Särskiljandet är för att de prioriterade farliga ämnena bör fasas ut i 

en snabbare takt eller, om det är möjligt, elimineras omgående i spill och utsläpp (Official 

Journal of the European Union, 2013). 

Viktigt att nämna är att utav de 33 prioriterade ämnena som är prioriterade på EU-nivå, är 

vissa mer problematiska för Sveriges del än andra ämnen. Till exempel återfinns vissa ämnen 

endast i låg halt, något som till exempel kan vara ett resultat av att ämnet varit förbjudet en 

längre tid. Det kan också finnas skillnader i ämnenas betydelse på regional och nationell nivå. 

Generellt anses tributyltennföreningar (TBT), kadmium och nonylfenoler vara viktiga att 

åtgärda både regionalt och nationellt i Sverige (Naturvårdsverket, 2008b).   

4.3 Miljökvalitetsnormer, gränsvärden och uppmätta halter 
Vattendirektivet ligger till grund för stor del av den miljöövervakning som sker av 

grundvatten och ytvatten i Sverige. Nedan presenteras gränsvärden samt uppmätta halter som 

använts i rapporten (Miljöförvaltningen, 2013). 

Gränsvärdena är definierade utifrån olika direktiv och lagar; Vattendirektivets gränsvärden för 

ytvatten är ett EU-direktiv och gäller i samtliga medlemsländer till skillnad från SGU:s 

gränsvärden för grundvatten som är nationella. Det är en aspekt att ta i beaktande när halterna 

i de olika vattenförekomsterna jämförs eftersom gränsvärdena kan ha definierats utifrån olika 

kriterier, exempelvis gällande hälsa och miljö.  

4.3.1 Ytvatten 

4.3.1.1 Gränsvärden för ytvatten 

För ytvatten har utgångspunkt varit de definierade gränsvärdena enligt Vattendirektivet, där 

MAC (maximala koncentrationen av ämnet som tillåts) och AA (årliga medelvärdet) har 

definierats. Dessa finns definierade för inlandsytvatten samt andra ytvatten (Official Journal 

of the European Union, 2013). Då Brunnsviken är klassad som övergångsvatten jämförs 

därför med värdena för andra ytvatten (Naturvårdsverket, 2008c).  

Utgångspunkten för fastställandet av den maximalt tillåtna koncentrationen (MAC) och årliga 

medelvärdet (AA) var nivåer som förväntas skydda mot korttids- respektive 

långtidsexponering gällande människors hälsa samt vattenmiljön (Official Journal of the 
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European Union, 2008). Dock understiger AA för PFOS de bakgrundsnivåer som finns i 

opåverkade referensmiljöer i Sverige. Något som har mött kritik eftersom halterna troligen 

kommer stabiliseras kring den närvarande bakgrundsnivån och därmed kommer inte EU:s 

gränsvärden att uppnås (IVL Svenska miljöinstitutet, 2012). 

4.3.1.2 Uppmätta halter för ytvattnet i Brunnsviken 

Mätningarna har utförts i Brunnsviket i det s.k. Kräftriket (Wickman, 2014). Uppmätta 

värdena kommer från Stockholms miljöförvaltning och är en del av deras 

övervakningsprogram för miljögifter som pågått sedan 2009. 2013 är det första år 

Brunnsviken ingår i ytvattenmätningarna (Havet.nu, u.d.).  

4.3.2  Grundvatten 

4.3.2.1 Gränsvärden för grundvatten 

För klassning av grundvattnets kvalitet används SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten. 

SGU:s gränsvärden för indelning i tillståndsklasser och grad av påverkan för grundvatten kan 

i stor utsträckning kopplas till effekter på miljö, hälsa och tekniska installationer. Skalan 

börjar med klass 1, som innebär mycket låg halt, till klass 5 som innebär mycket hög halt 

(SGU, 2013). Dessa saknas för PFOS och där utförs istället ett resonemang om hur höga 

halterna är i förhållande till andra uppmätta värden i grundvatten. 

4.3.2.2 Uppmätta halter för grundvattnet i Brunnsviken 

Miljöförvaltningen tar prover på grundvattnet i Stockholmsområdet. I denna studie kommer 

endast tre provtagningspunkter för grundvatten att studeras. Provtagningspunkterna ligger i 

åsen och figur 2 visar var i åsen provtagningspunkterna finns (Miljöförvaltningen, 2013). 

Metoden som använts vid provtagning beskrivs i (Miljöförvaltningen, 2013). Det finns flera 

osäkerheter gällande provtagningen som miljöförvaltningen gjort i grundvattnet. En osäkerhet 

är att halterna kan påverkas av tidskillnad mellan analys av proverna och tidpunkten för 

provtagning (Miljöförvaltningen, 2013). För fler osäkerheter hänvisas läsare till 

(Miljöförvaltningen, 2013).  
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Figur 2. Provtagningspunkter för grundvatten (Miljöförvaltningen, 2013).   

4.3.3  Sediment 

4.3.3.1 Gränsvärden för sediment 

Vid definition av gränsvärden är det möjligt att utgå från effektbaserade eller statistiskt 

klassning. Effektrelaterad klassning är definierad utifrån ämnenas effekter på miljö och 

människors hälsa. Statisk klassning är däremot baserad på nationella data och på variationer 

av uppmätta halter i svenska sjöar. 

Gränsvärdena, vilka beskriver tillståndet för kadmium i sediment, är statistisk klassade.  

Jämförelse mellan parametrar som bedömts statistiskt och effektrelaterat kan inte göras 

(Naturvårdsverket, 1999).  

4.3.3.2 Uppmätta halter för sedimentet i Brunnsviken 

SGU har utfört mätningar av kadmiumhalter i Brunnsvikens sediment. Provtagningsplatsen 

illustreras i figur 3 (Miljöförvaltningen, 2011). För beskrivning av SGU:s metodik och 

utrustning som användes för insamling av data hänvisas intresserade läsare till (SGU, 2011).  
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Figur 3. Provtagningspunkt för kadmium i Brunnsvikens sediment (Miljöförvaltningen, 2011). 

4.3.4  Kd-värden 

Kd-värdet anger kvoten mellan koncentrationen av ämnet i sediment och koncentrationen i 

vatten (Pan & You, 2010). Föroreningar kan ansamlas i närheten av utströmningspunkten om 

de har hög tendens att bindas i sediment. Ju högre Kd-värde desto större benägenhet har ämnet 

att fastläggas i sediment. Kd-värde beror på lokala faktorer som salthalt, redox förhållanden 

samt organiskt material. Beroende på bland annat vattenskiktning kan tillgången till dessa 

faktorer variera under olika årstider (Ejhed, et al., 2013) 

4.4 Kadmium 
Kadmium är en tungmetall som inte kan brytas ned och vars giftighet ökar med ökad 

koncentrationen av ämnet (Naturvårdsverket, 2010). Människor exponeras för kadmium 

genom att äta livsmedel som grönsaker, potatis, spannmål och rotfrukter (Naturvårdsverket, 

2013a). Livsmedel som skaldjur och inälvsmat innebär att människan exponeras för kadmium. 

Nedfall till vatten och mark, från luft, är en utav källorna till att människor exponeras för 

kadmium. Kadmium ackumuleras i njurarna och då nivån av kadmium är hög försämras deras 

funktion. Om exponeringen av kadmium är väldigt hög under en längre tid kan personen 

drabbas av itai-itai. Sjukdomen kännetecknas av benskörhet och frakturer. Dessutom har 

forskning visat ett samband mellan mängden kadmium människan exponeras för och risk för 

bröstcancer samt livmodercancer (Naturvårdsverket, 2013a). 

Kadmium binds till mjukvävnader vilket ökar risken för biomagnifikation av kadmium. Detta 

innebär att ju högre trofinivå desto högre halt kadmium innehåller individen. Vattenlevande 

djur är extra känsliga för ämnen som är toxiska på grund av att kadmium kan tas upp via 
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kroppsytan, gälar och individens föda. Biotillgängligheten av kadmium ökar med vattnets 

salthalt (Stockholm Vatten, 2000).  

4.4.1 Källor och spridningssätt 

Kadmium sprids i miljön genom förbränning av fossila bränslen, förbränning av sopor och 

från vägtrafik. Dessutom ingår kadmium i fosforbaserade gödningsmedel och i rötslam, som 

förorening, vilket sprids på de svenska åkrarna (Naturvårdsverket, 2013a). Kläder som är 

importerade kan även innehålla kadmium som förorening som vid tvätt kan hamna i 

avloppsvattnet (Naturvårdsverket, 2008b). Även konstnärsfärg kan innehålla kadmium som 

förorening vilket medför förhöja halter i avloppsvattnet då exempelvis verktyg som använts 

sköljs av (Svenskt Vatten, 2012). Enligt olika mätningar har storleken på källorna av det 

inkommande kadmiumet till reningsverk i Stockholm uppskattats (Stockholm Vatten, 2000), 

vilket presenteras i tabell 2. Av den mängd kadmium som inkommer till reningsverken i 

Stockholm visar mätningarna att ungefär hälften kommer från hushåll. Fekalier och urin utgör 

en större del av kadmiummängden som kommer från hushållet. 

Tillskott av de undersökta ämnena kan också ske direkt till Brunnsviken genom atmosfärisk 

deposition med nederbörden. Genom ett flertal mätningar har ett schablonvärde uppskattats 

för både PFOS och kadmium där de satts till ca 0,5 ng/l (Hansson, et al., 2009) respektive 0,3 

µg/l (Alm, et al., 2010).  

Tabell 2. Kadmiumkällors bidrag till avloppsvattnet som kommer in till Bromma och Henriksdals reningsverk (Stockholm 
Vatten, 2000). 

Källa Henriksdal  

[%] 

Bromma  

[%] 

Konstnärsfärger 10 10 

Hushåll 43 54 

Bilvård 16 16 

Dagvatten 16,5 13 

Övrigt 14,5 7 

 

4.4.2 Reglering och om halterna har ökat eller minskat 

Kadmium användes tidigare i ett flertal produkter men utsläppen har minskat med ungefär 75 

procent de senaste 20 åren. I miljökvalitetsmålet giftfri miljö omfattas kadmium som är ett 

ämne som bedöms vara särskilt farligt som ska fasas ut (Naturvårdsverket, 2013a). Inom de 

flesta användningsområden har kadmium varit förbjudet både i Sverige och EU sedan lång tid 

tillbaka.  

Förbud mot användning av kadmium som färgämne, stabilisator samt ytbehandling av 

produkter infördes 1 januari genom förordning SFS 1998:944 och 3§. År 2004 förbjöds 

kadmium dessutom i några elektriska produkter och batterier. 2011 förbjöds även 
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användningen av kadmium, i halter över 0,01 viktprocent, i all sorts plast, svetstrådar samt i 

smycken. Inom EU gäller kemikalieförordningen REACH. Fler förbud och begränsningar 

finns i REACH förordningen EG nr 1907/2006 bilaga XVII. Gällande förbuden finns ett 

flertal undantag och ett utav dem är att konstnärsfärger som innehåller kadmium inte är 

förbjudna (Svenskt Vatten, 2012). 

Reglering har också skett gällande tillförsel av kadmium till åkermark (Naturvårdsverket, 

2013a). 

4.4.3  Kadmiumhalter i avloppsvattnen och dagvatten i Stockholm 

Kadmium förekommer både i avloppsvatten och i dagvatten. Ofiltrerat avloppsvatten och 

dagvatten innehåller generellt mer kadmium än vad filtrerat grundvatten innehåller. Filtrering 

av prover sker genom ett filter med porstorleken 0,45 µm. Orsaken till att vissa prover 

filtreras är för att kunna jämföras med föregående undersökningar (Miljöförvaltningen, 2013). 

Tabell 3. Jämförelse mellan halter i inkommande avloppsvatten till Bromma och Henriksdals reningsverk 
(Miljöförvaltningen, 2013). Dagvattenhalterna gäller för urban miljö och är minimala och maximala halter. 

Ämne Bromma reningsverk 

 

[µg/l] 

Henriksdal reningsverk 

 

[µg/l] 

Dagvatten  

Min- max 

[µg/l] 

Kadmium  0,1/0,2 0,2/0,2 0,2-3 

4.4.4  Kadmiumhalter i Brunnsvikens ytvatten 

Miljöförvaltningen har under 2013 mätt halten kadmium i ytvattnet. Uppmätta halter 

kadmium i ytvattnet, provtagningsdatum och rapporteringsgräns presenteras i tabell 4 och 5. 

Informationen är från Wickman (2014). Tabellens gränsvärden är från det s.k. vattendirektivet 

(Official Journal of the European Union, 2013).  

Klassindelningen för MAC, se tabell 4, beror på vattnets hårdhet (Official Journal of the 

European Union, 2013). Dock understiger samtliga uppmätta halter kadmium i Brunnsvikens 

ytvatten årsmedelvärdet och den maximalt tillåtna koncentrationen för kadmium.   

Tabell 4. MAC-MKN och AA-MKN för kadmium i olika klasser. MAC-MKN: maximal tillåten koncentration för kadmium; 
AA-MKN: årsmedelvärde för ytvatten (Official Journal of the European Union, 2013). 

Klass MAC-MKN 

[µg/l] 

AA-MKN 

[µg/l] 

1 ≤ 0,45 0,2 

2 0,45 0,2 

3 0,6 0,2 

4 0,9 0,2 

5 1,5 0,2 
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Tabell 5. Uppmätta halter kadmium i Brunnsvikens ytvatten, rapporteringsgräns och provtagningsdatum (Wickman, 
2014).  

Kadmium 

[µg/l] 

Datum Rapporteringsgräns 

[µg/l] 

0,0371 2013-01-24 0,002 

0,0176 2013-02-22 0,002 

0,0313 2013-03-25 0,002 

0,0209 2013-04-29 0,002 

0,0094 2013-05-30 0,002 

0,0186 2013-06-27 0,002 

0,0084 2013-07-24 0,002 

 

4.4.5 Kadmiumhalter i Brunnsvikens sediment 

Den senaste mätningen av halten kadmium i Brunnsvikens sediment gjordes år 2007. Halten 

uppmättes till 4,5 µg/g ts (Miljöförvaltningen, 2011) Mängden kadmium är per gram torkat 

ytsediment.  

4.4.6  Kadmiumhalter i grundvatten 

Miljöförvaltningen har även gjort mätningar i Stockholms grundvatten vilket visas i tabell 6. 

Även provtagningsdatum och rapporteringsgräns illustreras i figuren (Miljöförvaltningen, 

2013). I tabellen finns även gränsvärde för kadmium i grundvatten (SGU, 2013). De halter 

kadmium som har mätts upp i Brunnsvikens grundvatten är enligt gränsvärdena för 

grundvatten klass 1, vilket innebär att det är en mycket låg halt. Påverkan vid denna halt 

kadmium är obetydlig (SGU, 2013). 

Tabell 6. Halten av kadmium i grundvattnet i närheten av Brunnsviken, rapporteringsgräns och provtagningsår samt 
gränsvärde för kadmium i grundvatten (Miljöförvaltningen, 2013). 

Provtagnings-

punkt 

kadmium   

[µg/l] 

Datum Rapporteringsgräns  

[µg/l] 

Gränsvärde  

[µg/l] 

45d 

 

 

0,0598  

 
2012‐05‐03 0,002   Klass 1 

Mycket låg halt om 

<0,1  

50 0,0125 2012‐05‐03 0,002  Klass 1 

Mycket låg halt om 

<0,1  

51 0,0281 2012‐05‐03 0,002  Klass 1 

Mycket låg halt om 

<0,1  

 



16 
 

4.4.7 Kd-värde för kadmium 

Ett flertal faktorer som vattnets hårdhet, total metallkoncentration, halten organiskt material, 

pH och komplexbindare påverkar hur kadmium fördelar sig mellan sediment och vatten (IVL 

Svenska miljöinstitutet AB, 2010). Dessa faktorer är alltså platsspecifika och variation av Kd-

värdet kan vara mellan 10 till 1000 l/kg (Nyhlén, 2004).  

4.5 PFOS 
Perfluoroktansulfonat, förkortat PFOS, har det senaste året uppmärksammats stort i media 

som ett resultat av upptäckten av de förhöjda halterna i ett flertal dricksvattentäkter. PFOS 

tillhör enligt Kemikalieinspektionen (2009) de perfluorerade ämnena, där ämnet ingår i 

underkategorin perfluorerade alkylsulfonater. De perfluorerade ämnena är i sin tur en del av 

gruppen högfluorerade ämnen. PFOS är uppbyggd av en åtta kolatomer lång kolkedja med en 

sulfatgrupp, där samtliga väteatomerna har ersatts av fluoratomer (Kemikalieinspektionen, 

2009). 

Majoriteten av kommersiell producerad PFOS består till omkring 70 % av linjär och till 30 % 

av grenad PFOS. Även om det är tänkbart att de olika isomererna kan ha olika egenskaper och 

därmed olika toxicitet har ingen större skillnad kunnat påvisas (Arsenault, et al., 2008). Därför 

kommer denna skillnad inte beskrivas vidare i denna rapport.  

Kännetecknande för PFOS är att det är en PBT-förening, vilket innebär att ämnet är 

persistent, bioackumulerande samt toxisk (Kemikalieinspektionen, 2004). PFOS bedöms vara 

mycket svårnedbrytbar då PFOS är nästintill inert i naturen (Ejhed, et al., 2013). Nedbrytning 

kunde endast påvisas vid förbränningen vid höga temperaturer (Kemikalieinspektionen, 

2004). Relativt nya studier visar på ett antal metoder som kan utvecklas för att i framtiden 

användas för nedbrytning av PFOS. Exempelvis visar studier på möjligheterna att använda 

oxiderande metoder  (Naturvårdsverket, 2008a) eller minska halten genom att utnyttja en 

specifik typ av mikroorganism som påskyndar nedbrytningen. (Kwon, et al., 2014).  

De andra kriterierna motiveras med att PFOS bioackumuleras i organismer och även 

biomagnifiseras, vilket studier av toppredatorer visar. Dessutom har ämnet visat sig vara 

toxiskt för vattenlevande organismer (Kemikalieinspektionen, 2004). 

4.5.1 Källor och spridningssätt 

Uppmätta halter av PFOS i naturen kan härstamma från användningen av PFSO som tensid 

eller för skydd i olika produkter som exempelvis papper och textilier (Kwon, et al., 2014). 

Numera har PFOS i stor utsträckning ersatts av andra högfluorerande föreningar i exempelvis 

läder- och textilindustrin. Dessa är dock mindre undersökta och kan ofta vara, eller bilda, 

andra persistenta föreningar (Kemikalieinspektionen, 2009)  

PFOS kan också bildas vid nedbrytning av mindre stabila perfluorerande föreningar 

(Kemikalieinspektionen, 2009). Det finns tecken på att de processer som sker i 

slambehandlingen i avloppsverk bidrar till en ökande mängd PFOS, något som kan förklaras 

med att andra perfluorerande föreningar bryts ned till PFOS (Loganathana, et al., 2007). 

Högfluorerande ämnen används vanligen för att bilda ytor med vissa egenskaper, som smuts 

eller vattenavstötande, inom exempelvis papper och elektronikindustri 



17 
 

(Kemikalieinspektionen, 2009). PFOS har också förekommit i brandsläckningsskum, något 

som har uppmärksammats nyligen (Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket, 2013). 

4.5.2 Reglering i Stockholmskonventionen 

PFOS finns reglerat i Vattendirektivet från 2013 (Official Journal of the European Union, 

2013). Dessutom finns PFOS reglerat i Stockholmskonventionen sedan 2009 som lagförts 

inom EU av den s.k. POPs-förordningen, 2004/850/EG (Kemikalieinspektionen, 2011). Det 

innebär att användningen av PFOS i princip kommer att fasas ut i många produkter, även om 

en viss tillverkning av PFOS ännu sker i ett fåtal länder (Berglind, et al., 2013).   

4.5.3 Halt i avloppsvatten och dagvatten 

Det finns även föreslagna gränsvärden för slam från reningsverken som återförs till åkrarna. 

För PFOS minskas halterna gradvis då målet är att ämnet inte ska finnas i miljön mer, med 

tanke på miljömålet en giftfri miljö. För år 2015, 2023 och 2030 är de föreslagna värdena 

0,07, 0,05 respektive 0,02 mg/kg ts (Naturvårdsverket, 2013b). 

Det finns studier där halten av PFOS har mätts i utgående vattnet och slam från vissa 

reningsverk. Däribland har Henriksdals reningsverk ingått i en kartläggning mellan åren 

2004-2011 som utförts på uppdrag av Naturvårdsverket (Haglund, 2011). De uppmätta 

värdena för år 2011 har sammanställts i tabell 7. 

Tabell 7. Uppmätta halter av PFOS i utgående avloppsvatten och slam. Veckoprov: Provtagning varje dag under en vecka 
(Haglund, 2011).   

 PFOS Datum Provtagning 

Avloppsvatten 

(utgående från 

reningsverket) 

9,53 ng/l 2011 oktober Veckoprov 

Slam 16,94 ng/kg 

ts 

2011 oktober Ett slamprov 

  

Vissa variationer har påträffats mellan reningsverken, där Gässlösa reningsverk har kraftigt 

förhöjda halter PFOS i det utgående avloppsvattnet jämfört med de andra reningsverken. 

Dessutom förekommer variationer i slammätningarna från Henriksdals reningsverk mellan 

åren 2004-2011 där en minskande trend kan ses (Haglund, 2011). Dock finns det indikationer 

av andra studier att den största mängden PFOS utgår med avloppsvattnet (Naturvårdsverket, 

2008a).  

Henriksson (2011) har mätt upp halten av PFOS i dagvattnet på ett flertal platser i Stockholm. 

Vissa av dessa platser som bedöms ha utsatts för likande urban påverkan som området kring 

Brunnsviken, finns samlade i tabell 8. Utöver mätningarna i tabell 8 finns även mätningar i 

Årsta, Hammarby och Täby där miljön bedömts vara annorlunda i innerstaden. 
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Tabell 8. Uppmätta halter av PFOS i dagvatten (Henriksson, 2011). 

Plats PFOS-halt  

[ng/l] 

Mätperiod 

Gamla Brogatan 96 Maj 2011 

Hamngatan 33 Maj 2011 

Medborgarplatsen 3,4 Maj 2011 

Örbyleden 5,8 Maj 2011 

 

4.5.4  Halt i ytvatten 

I tabell 9 visas de uppmätta värdena för ytvatten i Brunnsviken i förhållande till de definierade 

miljökvalitetsnormerna från Vattendirektivet för ytvatten (Official Journal of the European 

Union, 2013) samt uppmätta värden för PFOS i Brunnsvikens ytvatten (Wickman, 2014). 

Tabell 9. Uppmätta värdena av PFOS i Brunnsvikens ytvatten och gränsvärdena för ytvatten. MAC-MKN, AA-MKN och 
provtagningsdatum. MAC-MKN: maximal tillåten koncentration för kadmium; AA-MKN: årsmedelvärde för ytvatten 
(Wickman, 2014; Official Journal of the European Union, 2013). 

PFOS 

[ng/l] 

Rapporteringsgräns 

[ng/l] 

Datum MAC-MKN 

[ng/l]  

AA-MKN 

[ng/l] 

13,6  0,8  2013-01-24 7200  0,13   

12,4  0,8  2013-02-22 7200 0,13 

14,1  0,8  2013-03-25 7200 0,13 

10,6  0,8  2013-04-29 7200 0,13 

16,0  0,8  2013-05-30 7200 0,13   

16,9  0,8  2013-06-27 7200 0,13   

 

Under första halvan av 2013 skedde månadsvisa mätningar, och för samtliga av dessa värden 

överstegs miljökvalitetsnormerna, då de varierade mellan 10, 6 – 16,9 ng/l.  

4.5.5 Halt i sediment 

Från Brunnsviken sediment finns inga provtagningar av PFOS. Det saknas även nationella 

gränsvärden för halterna i sediment och det har varken varit möjligt eller nödvändigt att 

definiera ett gränsvärde för sediment på EU-nivå (PFOS EQS dossier , 2011). Därför sker 

enbart ett resonemang i diskussionen till hur utsläppen av avloppsvatten kan påverka de 

uppmätta halterna i sedimentet, som grundar sig i hur PFOS beter sig i vatten och sediment. 
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PFOS tillhör en grupp med goda ytaktiva egenskaper och befinner sig ofta i gränsskikt, som 

mellan en vätska och ett fast ämne. Många perfluorerade ämnen kan både vara vattenlösliga 

samt ackumuleras i mark eller sediment (Berglind, et al., 2013). Enligt Kemikalieinspektionen 

(2004) är det troligt att PFOS binds starkt till jord, slam och sediment men även förekommer 

löst i vatten och upptaget av det biota.  

4.5.6 Halt i grundvatten 

Värdena Miljöförvaltningen (2013) mätte upp för de tre mätplatserna 45d, 50 och 51 visas i 

tabell 10. SGU har inte definierat några gränsvärden för PFOS i grundvatten även om de 

beskrivit mätningar av PFOS som utförts.   

Tabell 10. Halter av PFOS i grundvattnet i närheten av Brunnsviken, rapporteringsgräns och provtagningsår 
(Miljöförvaltningen, 2013). 

Provtagningspunkt Uppmätta 

värden 

[ng/l] 

Rapporteringsgräns 

 

[ng/l] 

Datum Gränsvärden 

45 d 6,3  5 2012‐05‐03 Saknas 

50 5 5 2012‐05‐03 Saknas 

51 8,2 5 2012‐05‐03 Saknas 

 

I samtliga mätpunkter detekterades värden som översteg, eller var lika med, 

rapporteringsgränsen även om det saknas definierade gränsvärden för grundvatten. Dock har 

SGU gjort mätningar av bland annat PFOS i olika miljöer, där de angav en referensmiljö som 

bestämdes utifrån nationella och regionala miljöövervakningar. I referensmiljön uppmättes 

halter av PFOS som understeg 0,4 ng/l, detektionsgränsen. Högre halter påträffades i urbana 

miljöer där de översteg 10 ng/l (SGU, 2013).  

4.5.7 Kd-värde för PFOS 

För PFOS har salthalten visat sig ha betydelse för fördelningen mellan vatten och sediment. 

Med en högre salthalt förekommer en högre koncentration PFOS i sedimentet (Wang, et al., 

2013). I vissa fall har det föreslagits att PFOS kan transporteras längre sträckor i 

sötvattenfloder för att sedan bindas till sedimentet när det når saltare havsvattnet (Pan & You, 

2010).   

Det finns oklarheter angående vilken betydelse andra faktorer, som exempelvis 

koncentrationen av TOC och halten lera, har. I vissa fall finns till exempel tydliga samband 

mellan ökande koncentration av TOC och en högre halt av PFOS i sediment (Wang, et al., 

2013) medan det i andra fall har sambandet inte kunnat synliggöras (Pan & You, 2010).  

Det förekommer stora variationer i de beräknade Kd-värden beroende på salthalt, men i ett 

flertal studier har variationen kunnat beskrivas med linjära samband. Vid en salthalt 

motsvarande den som finns i Brunnsviken, se avsnitt 3.1., varierar Kd -värden mellan 1.2–2.4 

L/g (Wang, et al., 2013) respektive 2-4 L/g (Pan & You, 2010).  
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5 Analys och diskussion 
I fallstudien beskrevs två möjliga transportvägar för avloppsvatten att nå Brunnsviken; 

bräddning och läckande rörledningar. För bräddning finns beräknad mängd av utsläpp 2010-

2013, se tabell 1. Det finns dock osäkerheter gällande mängden som bräddas då det baseras på 

en hydraulisk modell som har vissa osäkerheter. 

Det är komplicerat att uppskatta påverkan från den undersökta huvudledningen i området 

kring Sveavägen. Även om en viss indikation av avloppsvattenutsläpp finns, se avsnitt 

4.1.4.1, är det svårt att säkerställa var läckage har skett, vid vilken tidpunkt samt storleken av 

det eventuella utsläppet. Det är även invecklat att avgöra varifrån påverkan på grundvattnet 

härstammar gällande PFOS och kadmium, se tabell 6 och 10; om det är från läckande 

rörledningar eller andra faktorer i den urbana miljön. Alltså kan endast bräddningen säkert 

kopplas till utsläpp av avloppsvatten i Brunnsviken. 

Tabell 3 och 7 visar att PFOS och kadmium kan påträffas i avloppsvatten, i slam från 

avloppsreningsverk och i dagvatten. Ämnenas förekomst i dagvatten är speciellt viktig att 

undersöka då det huvudsakligen är dagvatten som bräddades från kombinerade system. 

Jämfört med ytvatten innehåller schablonvärdena för dagvattnet en högre halt kadmium än 

vad som uppmätts i Brunnsvikens ytvatten.  Halten av PFOS i dagvatten kan variera mycket, 

se tabell 8, och det är därför svårt att avgöra om halten PFOS i dagvatten generellt är högre 

eller lägre än halten i Brunnsvikens ytvatten. 

De uppmätta halterna i avloppsreningsverk är inte nödvändigtvis representativa för de halter 

som förekommer i avloppsvattnet vid bräddningsutloppet. Beroende på punktutsläpp på vissa 

platser eller andelen inkommande dagvatten till reningsanläggningarna kan sammansättningen 

påverkas. Kadmium mättes i det inkommande avloppsvattnet medan PFOS mättes i det 

utgående avloppsvattnet.  

I likhet med dagvatten var halterna av kadmium högre i det inkommande vattnet till 

reningsverken jämfört med vad som uppmättas i Brunnsvikens ytvatten. Då PFOS fördelades 

mellan utgående slam och avloppsvatten är det inte möjligt avgöra om halten generellt är 

lägre eller högre i förhållande till Brunnsvikens ytvatten. På grund av att PFOS i slammet har 

passerat ett antal processer i reningsverket är fördelningen i avloppsvatten och slam inte 

nödvändigtvis jämförbar med fördelningen av PFOS i ytvatten och sediment. Till exempel 

kan PFOS bildas vid nedbrytning av andra ämnen i reningsverkens processer. Det är alltså 

svårt att utifrån mätningarna i avloppsreningsverk säkert säga något om hur ämnet beter sig 

vid utsläpp av avloppsvatten i Brunnsviken. 

Ämnenas Kd-värden undersöks eftersom de beskriver hur ämnena kan fördela sig mellan 

vattenfas och sediment. Då ett flertal faktorer inverkar och kan variera under året, som till 

exempel salthalt, kan ämnena omfördelas mellan vattenfas och sediment olika årstider.  

På grund av att Kd-värdet för PFOS är lågt jämfört med kadmium är det troligt att större 

mängd av ämnet kommer förbli i vattenfas. I norra delen av Brunnsviken tillförs saltvatten via 

Ålkistekanalen och det är troligt att det skulle kunna medföra att PFOS fälls ut i Brunnsvikens 

sediment i större utsträckning eftersom ett sådant samband har påträffats tidigare.  
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Kd-värdet för kadmium är ganska högt vilket innebär att stor mängden av ämnet troligtvis 

kommer bindas till sediment och att halten av kadmium i sediment troligtvis kommer vara 

högre lokalt nära utsläppskällan. Om detta skulle vara fallet är den uppmätta kadmiumhalten i 

sediment inte representativt, se avsnitt 4.4.5, då bräddning sker cirka två kilometer från 

mätpunkten för kadmium i sediment. Det kadmium som tillförs Brunnsviken via bräddning 

som inte binds till sedimentet kan förbli i vattenfas och skulle därmed kunna öka halten 

kadmium i Brunnsvikens ytvatten. 

En osäkerhet gällande avloppssystemets påverkan är att kadmium och PFOS kan ha tagits upp 

av organismer eller spridits vidare genom exempelvis vattenutbytet med Ålkistan. Detta 

innebär att de uppmätta halterna av ämnena inte nödvändigtvis motsvarar den totala tillförseln 

som har skett till Brunnsviken. Förutom det kan även en utspädning av tillskottet av kadmium 

och PFOS från avloppsvatten ske. Detta på grund av att Brunnsvikens sjövolym på ungefär 10 

Mm
3
, vilket är en mycket större volym än den som bräddas, se tabell 1.  

Trots att Brunnsviken är belägen mellan Solna kommun och Stockholms kommun beskrivs 

endast avloppssystemets påverkan på halterna i Brunnsviken från Stockholms kommun. 

Därför ger rapporten inte en heltäckande bild av avloppssystemets totala tänkbara påverkan 

från avloppsläckage på halterna i Brunnsviken. Det finns även andra källor än utsläpp av 

avloppsvatten som kan leda till att halten av ämnena förhöjs i Brunnsvikens ytvatten och 

sediment. Källor och spridningssätt, som exempelvis atmosfärisk deposition, finns beskrivna i 

avsnitt 4.4.1 och 4.5.1.  

Enbart mätningar av halterna av PFOS och kadmium i olika vattenförekomster ger ingen 

helhetsbild över hur påverkat Brunnsviken är av föroreningar. Det finns mätningar av andra 

föroreningar som gjorts och dessa bör också ingå för att få en överblick över Brunnsvikens 

ekologiska situation. 

För vidare undersökningar rekommenderas fortsatta mätningar och undersökning av andra 

ämnen på vattendirektivets lista över prioriterade farliga ämnen. 
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6 Slutsats 

Risk finns för att utsläpp av avloppsvatten, från Stockholms kommun, kan innebära en ökning 

av halten av kadmium och PFOS i Brunnsvikens ytvatten och sediment. Ämnenas fördelning 

mellan vattenfas och sediment i Brunnsviken beror på Kd-värdena. Generellt kommer troligen 

största delen av PFOS förekomma i vattenfas till skillnad från kadmium som binds till 

sediment i stor utsträckning. En lokal påverkan kan förekomma i närheten av bräddutloppet, 

men då Kd-värdena kan påverkas av ett antal faktorer som pH och salthalt kan därmed vissa 

variationer förekomma. Till exempel kan vattenutbytet, och den högre salthalten, i norra delen 

av Brunnsviken leda till att en större andel PFOS binds i sedimentet där. 

 

  



23 
 

7 Tack 
Vi vill också tacka ett antal personer som har hjälpt oss med rapporten. Vi vill börja med att 

tacka våra kontaktpersoner på Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten samt Vatten och 

Havsmyndigheten som har svara på frågor eller bokat in möten för att vi ska få mer 

information. Dessutom vill vi ge ett stort tack till vår handledare Ann-Catrine Norrström som 

alltid har varit tillgänglig och svarat på frågor samt handlett oss.  
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Bilaga 1: Uppmätt halt ammoniumkväve i grundvattnet 
Baserat på Miljöförvaltningens (2013) rapport har tabell 13 sammanställts. Den anger de 

uppmätta värdena av olika ämnen samt SGU:s tillståndsklasser 3,4 och 5. Dessa visar för 

kväveföreningarna på om halten av ämnen är mycket hög, hög respektive relativt hög. De 

gråmarkerade värdena har filtrerats innan analys (Miljöförvaltningen, 2013).  

Tabell 11 visar de uppmätta halterna av ammoniumkväve vid provpunkterna och SGU:s tillståndsklasser.  

Nr Ammoniumkväve 

[µg/l] 

45d(1) 120 

45d(2) 4,6 

50 81 

51 24 

SGU 5 1165 

SGU 4 388 

SGU 3 77,64 
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Bilaga 2: Ämnena i vattendirektivet 
Här listas de ämnen som finns med i ramdirektivet för vatten, det s.k. vattendirektivet 

(Official Journal of the European Union, 2013). 

 Antracen 

 Bromerade difenyletrar 

 Kadmium och dess föreningar 

 Kloralkaner, C10-13   

 Di(2-etylhexyl)ftalat, (DEHP)  

 Endosulfan 

 Hexaklorbensen 

 Hexaklorbutadien 

 Hexaklorcyklohexan 

 kvicksilver och dess föreningar 

 Heptaklor och heptaklorepoxid 

 Hexabromcyklododekan ,(HBCDD, förkortas även HBCD) 

 Dioxiner och dioxinliknande föreningar) 

 Kinoxifen) 

 Perfluoroktansulfonat och dess derivat, (PFOS) 

 Dikofol  

 Trifluralin 

 Tributyltennföreningar 

 Polyaromatiska kolväten, (PAH) 

 Pentaklorbensen 

 Nonylfenoler 

 

 


