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Sammanfattning 
Tungmetaller i naturen är ett stort problem att handskas med. Vid vattenrening i vattenreningsverken 
bildas slam som har stora användningsområden inom exempelvis jordbruket på grund av sitt höga 
fosforinnehåll som är en viktig resurs för att plantor och grödor ska kunna växa. Att erhålla ett bra och 
fungerande kretslopp av fosforn är därför väldigt viktigt, då det är en ändlig resurs som kommer att ta 
slut om inte recirkulation till kretsloppet utförs. Problemet med att använda fosforrikt slam är att det 
kan innehålla olika miljögifter, däribland nickel och kadmium, som anrikas i jorden och kan tas upp av 
grödorna på åkrarna. Detta medför att människor får i sig dessa gifter via maten. 

Revaq är ett certifieringssystem som är till för att certifiera det erhållna slammet för att visa att det är 

av god kvalité med avseende på renhet från olika gifter. Himmerfjärdsverket, som ägs av SYVAB där 

ägandeskapet består av flera kommuner, har idag Revaq-certifierat slam som är mycket bra att 

använda till spridning på åkermark. Södertälje är en av kommunerna som äger Himmerfjärdsverket, 

där Telge Nät är ansvariga för det vatten som skickas till vattenreningsverket. 

2014 utförde Josefin Flodgren (Flodgren, 2015a) en provtagning av vattnet vid flera olika punkter 

uppströms Himmerfjärdsverket och jämförde resultaten med föregående mätningar som utförts 2010. 

Det framkom att provpunkt Bergvik i Södertälje hade förhöjda halter av kadmium i vattnet. Bergvik 

hamnade då på Telge Näts handlingsplan för 2015 att utföra uppströmsarbete för att kartlägga 

potentiella källor för utsläppen av nickel och kadmium inom området. 

Under detta arbete kartlades de verksamheter som var kopplade till området Bergvik. Undersökningen 

innefattade verksamheter med olika graderingar: A (ska ha mark och- miljödomstolens tillstånd att 

bedriva verksamhet) (Södertälje kommun, 2015), B (behöver tillstånd från länsstyrelsen) (Södertälje 

kommun, 2015), C (endast anmälningspliktiga till tillsynsmyndigheten) (Södertälje kommun, 2015) och 

U (tillför en egenkontroll) (Ockelbo kommun, 2015). Ovidkommande vatten, även kallat dagvatten, 

kartlades även det. Området delades in i 16 zoner för att kunna utföra bedömningar om vilka områden 

i Bergvik som hade störst potential att bidra med nickel och kadmium till avloppsvattnet. 

Resultaten från kartläggningen visade att inga A eller B verksamheter fanns inom området. Fyra U 

verksamheter kunde spåras i området, en båtklubb, ett metall och- smidesföretag, en bläst och- 

målerifirma samt en verksamhet som tillhandahöll och sålde maskiner avsedda för gasrening. 

Från kartläggningen av det ovidkommande vattnet framkom det att 41 bostäder hade 

dagvattenledningar kopplade till spillvattennätet. Tre dagvattenbrunnar lokaliserades, vilka var 

kopplade till avloppsledningarna. 

Litteraturstudier visade att de största utsläppsriskerna av nickel och kadmium kommer från hushållen. 

Därför ansågs det viktigt att även fokusera på detta för att komma till bukt med problemet av de 

förhöjda halterna av kadmium. 

Resultatet blev att tre av de sexton zonerna fick hög prioritet att utföra noggrannare undersökning för 

att kontrollera om de kunde bidra med utsläpp av nickel och/eller kadmium.  

En åtgärdsplan togs fram för respektive utsläppstyp, från verksamheter, ovidkommande vatten samt 

för hushåll. Från båtklubben kan utsläppen av kadmium komma från målning med bottenfärger, därför 

rekommenderades att andra mer miljövänliga färger skulle kunna användas istället. Från bläst och-

måleriföretaget kan nickel och kadmium komma till avloppet om gammal färg eller metallytor blästras, 

som sedan spolas bort. Förslag att ta hand om avfallet på plats rekommenderades. 

Dagvattenbrunnarna som var kopplade till avloppsnätet rekommenderades att istället kopplas till 

dagvattennätet istället. Mer noggrannare undersökningar med mätningar på varje berörd plats 

behöver utföras för att verifiera vart utsläppen kommer ifrån. Förslag för fortsatt arbete för Telge Nät 



 

 
 

togs fram där förslaget var att utföra kontroller genom mätningar med exempelvis mätinstrumentet 

Ecoscope för att kunna detektera utsläppen av nickel och kadmium. Mätningar bör utföras vid de 

rekommenderade zonerna eller vid de kartlagda verksamheterna samt vid dagvattenbrunnarna. 

  



 

 
 

Abstract 
Heavy metals in nature is a major problem to deal with. Sludge is produced at the waste water 

treatment plants which has major applications in areas such as agriculture due to its high phosphorus 

content. Phosphorus is an essential resource for plants and crops to grow. To obtain a good and 

effective recycling of phosphorus is therefore very important, since it is a finite resource that will run 

out. The problem with using phosphorous-rich sludge is that it can contain various pollutants, including 

nickel and cadmium, which accumulates in soil and can be used up by the crops in the fields. This 

means that people ingest these toxins through the food. 

 

Revaq is a certification system that is designed to certify the resulting sludge to show that it is of good 

quality in terms of purity from various toxins. Himmerfjärdsverket, owned by SYVAB where ownership 

is composed of several municipalities, has Revaq certified sludge which is very good to spread on 

farmland. Södertälje is one of the municipalities that own Himmerfjärdsverket where Telge Nät is 

responsible for the water sent to the waste water plant. 

 

In 2014 a sampling of the water at various points upstream Himmerfjärdsverket was done by Josefin 

Flodgren (Flodgren, 2015a), and the result was compared with previous measurements performed in 

2010. It was revealed that Bergvik in Södertälje had elevated levels of cadmium in the water. Because 

of this Bergvik ended up on the Telge Nät action plan for 2015 to carry out upstream work to identify 

potential sources of emissions of nickel and cadmium in the area. 

 

During this work the activities connected to Bergvik was mapped. The mapping involved activities with 

different grading’s: A (should have the land and- environmental courts approval to practice its activity) 

(Södertälje kommun, 2015), B (needs approval from the county administrative board) (Södertälje 

kommun, 2015), C (only notifiable to the regulatory agency) (Södertälje kommun, 2015) and U (self-

monitoring) (Ockelbo kommun, 2015). Extraneous water, also called surface water, was also surveyed. 

Bergvik was divided into 16 zones to carry out assessments of the areas in which had the greatest 

potential to contribute with nickel and cadmium to wastewater. 

 

The results of the survey showed that no A or B activities were located in the area. Four U activities 

could be traced in the area, a boat club, a metal and- forging company, a blast and- painting company 

and a business that provided and sold machines for gas cleaning. 

 

The mapping of the extraneous water revealed that 41 homes had extraneous water connected to the 

wastewater network. Three gullies were located that were connected to the wastewater network. 

 

Literature studies showed that the greatest risk of pollution comes from households. Therefore, it was 

considered important to focus on this to come to grips with the problem of the elevated levels of 

cadmium. 

 

The result showed that three of the sixteen zones were given high priority to perform more thorough 

examination to check if they could contribute with the release of nickel and/or cadmium. 

 

An action plan was developed for each type of emission source from operations, extraneous water as 

well as for households. From the boat club, emissions of cadmium could come from painting with 

antifouling, therefore, it is recommended to use more environmentally friendly types of boat paints. 

From the blast and-painting company nickel and cadmium can come to the drain from old paint or 



 

 
 

metal surfaces when blasted, which are then flushed away. Proposals to dispose of the waste on site 

was recommended. The stormwater drains that were connected to the sewerage network were 

instead advised to be connected to the storm water network instead. More detailed studies with 

measurements on each affected area needs to be performed to verify where the emissions are coming 

from. Further work for Telge Nät were developed where the proposal was to carry out the 

measurements, for example with the measuring instrument Ecoscope, to detect the emission of nickel 

and cadmium. Measurements should be performed at the recommended zones or at the identified 

activities as well as the drains. 
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1. Inledning 
Att erhålla ett miljövänligt och väl fungerande kretslopp för olika näringsämnen är väldigt viktigt. Det 

finns ungefär 71 000 lantbruk idag i Sverige och en gård har en yta på ungefär 37 hektar, 370 000 m2. 

En hektar ger mellan 4-5 ton vårvete per skörd (Jordbruksverket, 2014). Att använda slam vid gödsling 

av åkermark är ett effektivt sätt att tillföra naturen den viktiga fosforn som plantor och grödor behöver 

som näring. Slammet innehåller även kväve och mullämnen som anses av många vara mycket bra för 

grödorna och ger därför ett bra motiv till att använda slamspridning på åkermark. Det finns dock 

invändningar mot att använda slam på åkrarna, då slammet kan innehålla föroreningar som 

tungmetaller, smittämnen, hormonstörande substanser, resistenta bakterier mm (KSLA, 2013). 

Näringsämnena som människor får i sig hamnar till slut i toaletten, vilket bidrar med att reningsverken 

tar emot ungefär 0,7 kg fosfor och 4 kg kväve per person och år (KSLA, 2013). I det bildade slammet är 

cirka 75 % organiskt material, och efter en rötningsprocess erhålls mellan 45-60 % organiskt material. 

Vid ett försök med KREPRO-process surgjordes slammet till pH 1,5. Cirka 70 % av tot-P (total fosfor) 

löstes ut. Slutsatsen blev att 30 % av fosforn är organiskt bundet (Linderholm K. , 2011). 2012 

producerades 207 500 ton slam TS (Torr Substans) från 436 reningsverk i Sverige. Till jordbruket 

beräknades 48 000 ton användas, det vill säga 23 % av det totala producerade slammet. Slammet 

används även till stor del för deponitäkt, cirka 46 500 ton, och en ungefär lika stor mängd som 

anläggningsjord, se Figur 1 (Naturvårdsverket & SCB, 2014). 

 

Figur 1. Procentuell beskrivning över användningsområden för slam från reningsverk (Naturvårdsverket & SCB, 2014) 

Tillgångarna av fosfor är begränsade på jorden. Uppskattningar över hur länge tillgångarna kommer 

räcka varierar mellan 100-300 år. Den primära källan till fosfor finns i berggrunden tillsammans med 

sedimentära bergarter. Kadmiumhalter på 100 mg per kg fosfor kan däremot förekomma. I Sverige är 

vetskapen stor över att tillförseln av kadmium till åkermarken måste minimeras på grund av de 

långsiktiga, negativa, aspekterna detta bidrar med. Därför används mineralgödsel från kadmiumfattig 

fosforråvara (Svenskt Vatten, 2013).  

2002 startade Svenskt Vatten ett utvecklingsprojekt för att ta fram ett certifieringssystem för att 

kvalitetssäkra reningsverkens arbete med uppströmsarbete och återföring av näringsämnen, som 

fosfor och kväve, till naturen. Certifieringssystemet kallas Revaq. Syftet är att säkerställa ett renare 

slam fri från föroreningar, vilket kan användas på åkrar eller dylikt. Detta skapar ett bättre och mer 

hållbart kretslopp för återföringen av fosfor till naturen (Svenskt Vatten, 2015b). 

23
23

20
20

12
1
1

0 5 10 15 20 25

%

Användningsområden för slam

Förbränning Skogsmark Anläggningsjord norm. P

Okänt Anläggningsjord hög P Deponitäkt

Åkermark



 

2 
 

2013 producerade 39 Revaq-certifierade reningsverk 86 070 ton slam TS. Slammet godkändes för 

användning på åkermark enligt Revaqs regler. Slammet innehöll en total mängd på 2 732 ton fosfor. 

Totalt fick jordbruket ta del av 40 310 ton Revaq-certifierat slam TS under 2013. Detta innebär att 1 300 

ton fosfor och 2 100 ton kväve recirkulerades tillbaka till naturen vid användning av slam på åkermark 

(Revaq, 2014). 

För att säkerställa att ett renare slam fri från tungmetaller erhålls finns det lagstadgade beslut över 

gränsvärden av tungmetaller som får förekomma i avloppsslammet som sprids på åkrarna som 

växtnäring (SNFS, 1994). En sammanställning av gränsvärdena ses i Tabell 2. 

Tabell 1. Gränsvärden för metaller i slam för jordbruksändamål (Naturvårdsverket & SCB, 2014) 

Ämne Gränsvärde 
(mg/kg torrsubstans) 

Bly 100 

Kadmium 2 

Koppar 600 

Krom 100 

Kvicksilver 2,5 

Nickel 50 

Zink 800 

 

För att minska utsläppen av tungmetaller i avloppen utförs så kallade uppströmsarbeten. 

Uppströmsarbete innebär att den primära källan för utsläppet av en viss förorening, t.ex. kadmium, 

spåras uppåt från reningsverket. Detta för att stoppa miljögifternas uppkomst redan vid källan. Gifter 

kan komma från många olika källor, hushåll, industrier eller mer diffusa källor som exempelvis 

dagvatten. Olika exempel på lösningar vid uppströmsarbete är skärpta lagar, ändrade 

konsumtionsvaror, användning av miljömärkta produkter i hushållen och industrin och att minde 

farliga kemikalier används. Uppströmsarbeten skall framförallt bidra till renare hav och sjöar, klara 

målen för Giftfri miljö och klara kraven i vattendirektivet (Svenskt Vatten, 2015a). 

Enligt Revaq finns två sätt att definiera prioriterade utsläpp. Om det prioriterade spårelementet har 

en större ackumuleringstakt än 0,2 % per år med en fosforåtergivning på 22 kg/ha eller då 

spårelementet ligger över hälften av det lagstadgade värdet (Tabell 2) (Flodgren, 2015a) (Revaq, 2015) 

det vill säga om halterna av kadmium överstiger 1 mg/kg TS, i jämförelse med det lagstadgade värdet 

på 2 mg/kg TS, är det enligt Revaq ett prioriterat utsläpp. Det långsiktiga målet enligt Revaqs 

certifieringskrav är att spårämnen i avloppsvattnet inte ska överstiga de halter som finns i 

hushållsspillvatten. En Revaq-certifiering kräver alltså en högre renlighetsgrad på slammet än det 

lagstadgade (Revaq, 2015). 

SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) är ett regionalt aktiebolag och ägs av 

kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem, Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB. 

Kommunerna driver reningsverket Himmerfjärdsverket (SYVAB, 2015a). SYVAB är sedan 2009 Revaq-

certifierade och kommunerna arbetar tillsammans för att uppnå mycket god vatten och slamkvalitet 

(SYVAB, 2015b). 

1.1. Problemställning 
2014 utförde Josefin Flodgren ett examensarbete för SYVAB med titeln ”Kartläggning av tungmetaller 

uppströms Himmerfjärdsverket - En studie av möjliga källor till kadmium och nickel i avloppsslam” 

(Flodgren, 2015a). Arbetet gick ut på att kartlägga tungmetaller uppströms Himmerfjärdsverket för att 
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finna möjliga källor till kadmium och nickel i avloppet. Från provtagningar av avloppsvattnet som 

jämfördes med mätningar utförda 2010 (Flodgren, 2015a) påvisades att halten kadmium i området 

Bergvik i Södertälje hade ökat under dessa 4 år. Halten nickel hade dock minskat i samma område, se 

Figur 2 och Figur 3. 

 

Figur 2. Provtagningsjämförelser för kadmium, beräknat per person och dag, 2010-2014 (Flodgren, 2015a) med tillstånd 
från Josefin Flodgren 

 

Figur 3. Provtagningsjämförelser för nickel, beräknat per person och dag, 2010-2014 (Flodgren, 2015a) med tillstånd från 
Josefin Flodgren 

Från Figur 2 ses att halten kadmium i Bergvik var den provpunkt som hade högst halt kadmium 

uppströms Himmerfjärdsverket. Halten inkommande kadmium har även en stigande trend totalt till 

Himmerfjärdsverket (Flodgren, 2015a), och om den trenden fortsätter öka på samma sätt kommer 

Revaq-kraven inte att uppfyllas. 

Telge Nät är ansvariga för det avloppsvatten som kommer från Södertälje till Himmerfjärdsverket. Då 

de förhöjda värdena av kadmium i avloppsvattnet uppdagades hamnade området Bergvik på Telge 

Näts handlingsplan för 2015. 

Under detta arbete, betecknat ”Kartläggning av källor till nickel och kadmium inom 

upptagningsområdet Bergivk” kommer potentiella källor till utsläppen av kadmium och nickel i Bergvik 
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att spåras för att kunna lösa problemen med utsläppen. Vilka är källorna till utsläppen av kadmium och 

nickel i upptagningsområdet Bergvik och hur ska minskning av utsläppen kunna utföras? 

1.2. Syfte 
Att erhålla ett slam fri från gifter som tungmetaller är viktigt för hela ekosystemet. Genom att eliminera 

dessa föroreningar kan mer fosfor tillföras naturen, vilket gör att kretsloppet blir mer hållbart.  

Syftet med detta arbete är att på sikt erhålla ett renare vatten från provpunkt Bergvik i Södertälje, fri 

från framförallt kadmium och nickel. Detta gör att slammet som erhålls i Himmerfjärdsverket får en 

högre kvalitet, vilket även ökar anseendet för de kommuner anslutna till verket. 

1.3. Mål 
Arbetets förväntade resultat är en grundlig kartläggning av anslutna företag uppströms Bergvik som 

möjligtvis kan bidra med kadmium och nickel till avloppsvattnet. En kartläggning av ovidkommande 

vatten (dagvatten) kommer tas fram och utvärdering av vilka åtgärder som bör vidtas för att minska 

utsläppen av nickel och kadmium i Bergvik kommer redovisas. 

Rapportens redovisade resultat av arbetet ska ligga till grund för Telge Nät att kunna utföra ett fortsatt 

arbete inom området Bergvik för att minska halterna av kadmium och nickel. På sikt ska därför erhållas 

(1) ett bättre och miljövänligare kretslopp, inkluderat ett renare vatten fri från tungmetaller och gifter. 

(2) Arbetet ska utgöra en bra grund att utföra ett fortsatt arbete med att minska utsläppen av 

tungmetallerna och ge förslag på hur utsläppen kan minskas. På längre sikt ska detta arbete 

förhoppningsvis bidra med; (1) att erhålla ett renare slam från Himmerfjärdsverket som bidrar till ett 

mer hållbart kretslopp. (2) att angripa utsläppen från källan bidrar till mindre rening i 

Himmerfjärdsverket och att använda slammet till växtnäring för ett bättre och effektivare kretslopp 

bidrar till en bättre ekonomisk hållbarhet. 

1.4. Lösningsmetoder 
För att kunna spåra och stoppa utsläppen av kadmium och nickel kommer följande att utföras: 

 Kartlägga verksamheter anslutna till Bergvik samt utvärdera möjligt bidrag av kadmium och 

nickel från dessa. 

 Kartlägga ovidkommande vatten till ledningsnätet som ansluter till Bergvik samt möjligt bidrag 

av kadmium och nickel från dessa. 

 Platsbesök samt rundvandring i Bergvik för att kontrollera området. 

 Utvärdera vilka åtgärder som bör vidtas inom området för att minska belastningen av nickel 

och kadmium till Himmerfjärdsverket. 

För att lösa detta kommer arbete på plats vid Telge Nät vara nödvändigt för att få tillgång till 

avloppsystemet och snabb personlig information från kunnig personal. 

Litteraturstudie kommer utföras för att ta reda på fakta om kadmium och nickel, hur det kommer till 

avloppsnätet och hur det påverkar naturen och människan. Information om SYVAB, Revaq mm 

kommer ligga till grund för utredningen. 

1.5. Målgrupp 
Arbetet riktar sig mot Telge Nät för deras behov att minska utsläppen av kadmium och nickel i 

provpunkt Bergvik. Arbetet riktar sig även mot personer/företag intresserade av uppströmsarbete för 

att minska utsläppen av olika miljögifter. Grundläggande kunskaper inom kemi rekommenderas. 
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1.6. Avgränsningar 
Inga konkreta åtgärder kommer att utföras för att minska utsläppen under arbetets gång. Arbetet 

kommer endast generera en rapport som kommer ligga till grund för fortsatt arbete att kunna minska 

utsläppen av nickel och kadmium i Bergvik. 

2. Tungmetaller 
I det periodiska systemet refereras tungmetallerna till de ämnen som har atomnummer 21 eller högre. 

Tungmetaller brukar definieras som giftiga föroreningar som tillförs naturen via luften, vattnet eller 

jorden. Vissa tungmetaller är nödvändiga för levande organismer, bland annat zink, järn, koppar, krom 

och kobolt som är viktiga för exempelvis vissa metaboliska funktioner (Hogan, 2010). I Figur 4 ses det 

periodiska systemet, där de flesta tungmetallerna står som transition metals (övergångsmetaller) med 

ljusgrön bakgrund. 

 

 

Figur 4. Periodiska systemet (Los Alamos National Laboratory, 2015) 

Metaller finns naturligt i miljön, men människan har, via upptag av metallerna från jorden, ökat 

spridningen av dem till kretsloppet. I högre koncentrationer är även de essentiella metallerna giftiga. 

Metallerna bryts inte ner utan stannar kvar i naturen, där de sprids via luften eller vattnet. I Sverige är 

den vanligaste exponeringen för metaller via maten, men även från luft och damm (Linderholm L. , 

2014). Tungmetaller kan absorberas i suspenderade partiklar och sediment, men kan också 

ackumuleras av vattenlevande organismer. Detta gör att halterna av metallerna ökar konstant genom 

hela matkedjan, vilket kan leda till att människans, och djurens, hälsa drabbas negativt (Vikas, 2015). 

Eftersom att metaller inte kan brytas ner ackumuleras de under tiden och ökar i mängd. Det enda 

sättet att få bort metaller är att transportera bort dem. Därför är metaller starkt bidragande till 

miljöförstöringen i naturen då små, kontinuerliga, utsläpp med tiden kan växa sig större utan att 

försvinna eller brytas ner (Svenskt Vatten, 2012). 

2.1. Avloppsvattnet 
Kvicksilver, kadmium och bly är utfasningsämnen, alltså ämnen som ska tas bort helt från 

avloppsvattnet (Svenskt Vatten, 2012). I avloppsvattnet hamnar många olika metaller, vissa mer giftiga 

än andra, och utgör en risk för alla levande varelser om halterna av vissa metaller är för höga. 
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I Figur 5 redovisas några av de metaller i avloppsvattnet som kommer till Himmerfjärdsverket, 

Bromma, Henriksdal och- Ryaverkets vattenreningsverk. 

 

Figur 5. Metaller i avloppsvattnet mätt i µg/l under 2007 (Stridh, 2012) (Davidsson, 2008) (Pettersson & Wahlberg, 2010) 
(kopparhalten har inte redovisats från Henriksdal och Bromma) 

Metaller till avloppsvattnet har många olika källor, bland annat från hushåll, dräneringsvatten, 

industrier, rörledningar, kemikalier, deposition från luften, trafiken och byggnadsmaterial (Sörme & 

Lagerkvist, 2002). 

2.2. Verksamheter 
Utsläppen av metaller från verksamheter innefattar bland annat: 

 Fordonstvättar 

 Deponier 

 Verkstäder 

 Vattenverk 

Anslutna verksamheter har olika betäckningar, A, B, C och U. Med detta menas hur skyldiga 

verksamheterna är att redovisa exempelvis kemikalieanvändning och utsläpp av vissa ämnen. I Tabell 

2 redovisas mängderna av metallutsläpp från industrier till luft och vatten mellan 2009-2011. 
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Tabell 2. Utsläpp av tungmetaller (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) från industrianläggningar till luft och vatten mellan 2009-
2011. Mängderna är i kg  (Naturvårdsverket, 2013) 

 2009 
luft 

2009 
vatten 

2010 
luft 

2010 
vatten 

2011 
luft 

2011 
vatten 

Energiförsörjning 69 89 63 92 55 85 

Metallframställning 116 201 126 216 126 209 

Utvinning av mineral 54 18 57 19 57 15 

Kemikalietillverkning 13 34 14 30 14 33 

Avfall och avloppsrening 43 473 52 452 50 457 

Papper och trävaror 258 307 248 288 241 285 

Djurhållning och fiskodling 0 0 0 0 0 0 

Livsmedelstillverkning 0 0 0 0 0 0 

Annan verksamhet 0 3 0 6 0 3 

 

2.2.1. A och B verksamheter 
Verksamheter som är A och B klassade är tillståndspliktiga enligt miljödomstol och länsstyrelse att 

redovisa användning och utsläpp av prioriterade ämnen. A och B verksamheter är oftast större företag 

eller en verksamhetskedja. A verksamheter ska ha mark och- miljödomstolens tillstånd att bedriva 

verksamhet, och för B verksamheter gäller tillstånd från länsstyrelsen (Södertälje kommun, 2015). 

2.2.2. C och U verksamheter 
C-verksamheter är endast anmälningspliktiga till tillsynsmyndigheten (Flodgren, 2015a) eller till 

kommunens miljönämnd (Södertälje kommun, 2015). U verksamheter omfattas inte av tillstånd eller- 

anmälningsplikt, utan utför en egenkontroll (Ockelbo kommun, 2015). 

2.3. Spillvatten 
Spillvatten, även kallat avloppsvatten, är förorenat vatten som behöver transporteras bort till 

reningsverk. Vattnet kommer bland annat från hushåll och industrier, men kan också komma från 

dagvatten. I Tabell 3 redovisas några gränsvärden för metaller i avloppsvatten. 

Tabell 3. Gränsvärden för vissa metaller i avloppsvatten (Gävle Kommun, 2002) 

Metall Gränsvärde (µg/l) 

Bly, Pb 50 

Kadmium, Cd 0,5 

Koppar, Cu 500 

Krom, Cr 50 

Kvicksilver, Hg 1 

Nickel, Ni 50 

Silver, Ag 10 

Zink, Zn 500 

 

2.4. Ovidkommande vatten/dagvatten 
Dagvatten är det vatten som rinner över hårdgjorda ytor som vägar, parkeringar, tak och genom skogar 

och grönområden. Dagvatten innefattar regnvatten, smältvatten och passerar över dessa ytor. 

Dagvattnet leds oftast till dagvattenbrunnar och går sällan vidare till reningsverk, utan släpps ut i 

vattendrag och sjöar. 
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För dagvatten finns, som för spillvattnet, framtagna riktvärden eller gränsvärden för att kunna bedöma 

om åtgärder behöver tas vid en viss punkt om värdena visar sig högre än gränsvärdena. I Tabell 4 

redovisas en sammanställning av dessa gränsvärden för några utvalda metaller samt kväve och fosfor. 

Riktvärdena beskriver olika nivåer, 1-3, beroende på vilken typ av utsläppspunkt som gäller. Nivå 1 

gäller då utsläpp sker direkt till recipient, 2 för ett område som inte har direktutsläpp till recipient och 

nivå 3 gäller för specifik verksamhet som inte har direktutsläpp till recipient. M och S i Tabell 4 står för 

olika recipienter. M (mindre), för ett vattendrag eller vik och S (större) för exempelvis hav eller stora 

sjöar (Alm et.al, 2010). För Bergvik gäller 1S då utsläppen sker direkt till Mälaren. 

Tabell 4. Riktvärden för metaller i dagvatten (Alm & et.al, 2010) 

Metall Enhet 1M 2M 1S 2S 3VU 

P µg/l 160 175 200 250 250 

N mg/l 2 2,5 2,5 3 3,5 

Pb µg/l 8 10 10 15 15 

Cu µg/l 18 30 30 40 40 

Zn µg/l 75 90 90 125 150 

Cd µg/l 0,4 0,5 0,45 0,5 0,5 

Cr µg/l 10 15 15 25 25 

Ni µg/l 15 30 20 30 30 

 

Ursprunget av tungmetaller till dagvattnet kommer ofta från diffusa källor. Lokala källor är framförallt 

trafiken, infrastrukturen och vid byggen. Utsläppen från trafiken kommer främst från slitna ytor som 

exempelvis asfalt, men också från sand och partiklar som kommer från fordon. Mängden trafik på 

vägarna har stor betydelse. Koppartak och tak av obehandlad zink är de största föroreningskällorna 

från byggnader (Stockholms stad, 2005). 

3. Himmerfjärdsverket 
Reningsverket ägs och drivs av flera kommuner, Botkyrka, Nykvarn, Salem, Stockholm Vatten VA AB 

och Telge i Södertälje AB. Benämningen för Himmerfjärdsverkets ägande är SYVAB som står för 

Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB, 2015a). Bolaget bildades 1963 och ägarna 

var kommunerna Grödinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Stockholms stad. Huddinge tillkom 1971 

(SYVAB, 2009). 1973 stod tunnlarna och verket klart och innefattade då mekanisk, biologisk och kemisk 

rening av vattnet. Under åren som gått har flera olika processer och förbättringar implementerats i 

reningsverket, bland annat torkanläggning, sandfilter, kväveavskiljning och biogasproduktion (SYVAB, 

2009). 

Himmerfjärdsverket är beläget i Botkyrka kommun, norr om Hörningsnäs. 2013 hade reningsverket 

306 500 anslutna personer och 20 000 personekvivalenter från industrin (SYVAB, 2014). Dessa individer 

bidrog med ett vattenflöde på 40 miljoner m3 under 2013. BOD7 (Biochemical Oxygen Demand), fosfor 

och kvävekvoten i det inkommande vattnet ses i Figur 6 , samt de utgående mängderna efter reningen. 
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Figur 6. Inkommande och utgående mängder BOD, fosfor och kväve för 40 miljoner m3 vatten i Himmerfjärdsverket  (SYVAB, 
2014) 

Vid reningen används flera olika kemikalier, bland annat järnsulfat, polyaluminiumklorid, polymer, 

metanol, fosforsyra, svavelsyra och nutriox, en nitratlösning som används för att minska lukten från 

svavelväte och förhindra dess uppkomst (Yara, 2015) (SYVAB, 2014). Inkommande metallmängder till 

Himmerfjärdsverket månadsvis under 2014 kan ses i Tabell 5 i Bilaga 5. 

3.1. Vattnets väg och rening 
Det största djup som avloppstunneln befinner sig på är precis vid själva reningsverket. Tunneln är då 

belägen 54 m under marken. Tunneln sluttar neråt med någon promilles lutning hela sträckan mot 

Himmerfjärdsverket för att vattnet alltid ska rinna vidare (Flodgren, 2015c). Det ungefärliga flödet av 

inkommande vatten är 100 000 m3/dag. Vattnet pumpas upp från tunneln där det kommer till det 

första reningssteget, ett grovrensgaller, se Figur 20 i Bilaga 2. I grovrensgallret rensas de största bitarna 

bort ur vattnet, däribland papper och plast. Grovrensgallret körs periodvis (Flodgren, 2015c). Efter det 

att vattnet passerat grovrensgallret tillsätts järnsulfat, detta för att få den lösta fosforn i vattnet att 

övergå till fast fas, vilket flockas ihop för att sedan avskiljas i försedimenteringen (SYVAB, 2009). 

Vattnet pumpas igen, denna gång upp till ytan där det kommer till sandfånget, se Figur 19 i Bilaga 2. 

Sandfånget består av tre 30 meter långa bassänger där luft blåses genom vattnet så att tyngre partiklar 

som sand sjunker till botten för avskiljning (Flodgren, 2015c). I sandfånget finns även finrensgaller med 

2 mm spaltvidd där papper, textil och organiskt material tas bort (SYVAB, 2009).  

Vattnet transporteras sedan från sandfånget till försedimenteringen, se Figur 21 i Bilaga 2. Här tas 

bland annat organiskt material bort från vattnet och även den flockade fosforn från järnsulfattillsatsen. 

Det bildade slammet från detta steg innehar ungefär hälften av de fasta organiska föroreningarna som 

kommer till Himmerfjärdsverket och även hälften av vattnets fosforinnehåll. Försedimentering består 

av 14 parallella bassänger på 50 meter vardera. På bottnen finns skrapor som för bort det 

sedimenterade slammet (SYVAB, 2009). 

Efter försedimenteringen förs vattnet vidare till de biologiska luftningsbassängerna, se Figur 22 i Bilaga 

2 (Flodgren, 2015c). Bioslam recirkuleras konstant till och från bassängen, då bakterierna som finns i 

slammet löser upp löst organiskt material och fosfor i vattnet. Detta steg är även ett nitrifikationssteg, 

bakterierna omvandlar ammoniumet i vattnet till nitrat. Detta är det första steget i den biologiska 

kvävereningen. Bakterierna behöver syre för att överleva, därför pumpas luft in från bottnen av 

bassängen (SYVAB, 2009). 
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Vattnet förs vidare till mellan- och eftersedimenteringen där det i mellansedimenteringen avskiljs 

bioslam som recirkuleras tillbaka till försedimenteringen (SYVAB, 2009). Problem med flytslam från 

vissa bakterier som bildar filament löses genom att tillsätta ozon till vattnet som tar död på trådformiga 

bakterier (Flodgren, 2015c). I eftersedimenteringen sjunker de partiklar som inte togs bort i 

mellansedimenteringen och bildar tertiärslam (SYVAB, 2009). 

Vattnet går efter mellan- och eftersedimenteringen vidare till en fluidiserad sandbädd. Här sker det 

sista steget i den biologiska reningen, denitrifikationen. Nitratet som bildades i luftningsbassängerna 

omvandlas till kvävgas. Bakterier växer på sandkornen i bädden som hålls svävande då vatten pumpas 

in från bottnen, se Figur 23 i Bilaga 2. Metanol tillsätts som kolkälla för bakterierna, då det mesta av 

det organiska materialet har tagits bort i de föregående stegen (SYVAB, 2009). 

Vattnet transporteras vidare till de sista polerstegen i processen. Först kommer vattnet till ett 

skivdiskfilter med filterdukar som har en filtreringsgrad på 0,018 mm, se Figur 24. Här avskiljs cirka 50 

% av det suspenderade materialet från fluidbädden. Till sist kommer vattnet till sandfilter där de sista 

partiklarna avskiljs. Filtren är 30 centimeter djupa med fin sand upptill och grov sand nertill. Vattnet 

får sjunka igenom sanden, och filtret renas genom backspolning (SYVAB, 2009). Sandfiltren ska bytas 

ut mot mindre skivfilter för effektivare rening (Flodgren, 2015c). 

Vattnet släpps nu ut till Himmerfjärden, där det innan utloppet passerar en mätstation, som 

kontinuerligt mäter olika kväveformer och suspenderade material 24 timmar om dygnet. Totalt tar det 

cirka 20 timmar för vattnet att passera genom reningsverket och en reningsgrad på 90 % kväve, 95 % 

fosfor och 97 % organiska ämnen erhålls (SYVAB, 2009).  

3.2. Slammets väg 
Från de olika reningsstegen av avloppsvatten erhålls slam. Från försedimenteringen förtjockas 

slammet i gravitationsförtjockare, se Figur 25 i Bilaga 2. Torrhalten slam från detta steg är 5 % (SYVAB, 

2009). Totalt finns tre gravitationsförtjockare på Himmerfjärdsverket, en vardera för 

bioslam/flotationsslam, substrat (substrat kan vara bland annat flytande matavfall som levereras med 

tankbilar) och primärslam (Flodgren, 2015c).  

Överskottslam som inte recirkuleras till de biologiska luftningsbassängerna, filterspolvatten och 

dekantat (vatten som avskiljs från slamförtjockare) behandlas i sex stycken flotationsbassänger. Det 

slammättade vattnet i flotationsbassängerna blandas med syremättat vatten (syre pumpas in till 

bassängen underifrån), vilket gör att luftbubblor bildas. Luftbubblorna fastnar på slampartiklarna vilket 

gör att de lyfter till ytan. Det flytande slammet kan sedan skrapas av. Slammet från detta steg har en 

torrhalt på 3 %. Det mesta av slammet transporteras till gravitationsförtjockare (SYVAB, 2009). 

Från gravitationsförtjockarna transporteras slammet till bioreaktorer för rötning vid en temperatur på 

37 ˚C. Detta är en anaerob process, alltså sker utan tillgång på syre. Bakterier bryter ner organiskt 

material i slammet och bildar biogas (SYVAB, 2009). 

Från bioreaktorerna tas slammet vidare till dekanteringscentrifuger. Här centrifugeras slammet till en 

torrhalt på ungefär 25 %. Detta gör att volymen på slammet minimeras, och kan lagras i slamsilos för 

senare avhämtning (Flodgren, 2015c) (SYVAB, 2009). 

En del av slammet från centrifugerna går till en stor torkanläggning. Torken drivs av den bildade 

biogasen, som används som bränsle. Från torken går det torra slammet ut från anläggningen och 

hamnar i stora säckar som kan plockas upp och köras ut för vidare användning (SYVAB, 2009). För en 

överskådlig blick över slamproduktionen på Himmerfjärdsverket se Figur 26 i Bilaga 2. 
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Slammet från Himmerfjärdsverket används inom flera olika områden, i Figur 7 ses den totala 

produktionen av slam på Himmerfjärdsverket 2008 och några av användningsområdena. 

 

Figur 7. Slammanvändningen från Himmerfjärdsverket 2008 (SYVAB, 2009) 

Slammets innehåll av näringsämnen och vissa metaller varierar från år till år, men en ungefärlig 

redovisning av innehållet visar att fördelningen av TS-halten är 4,5 % totalkväve, 3,5 % totalfosfor, 1,2 

mg/kg,TS kadmium och 21 mg/kg,TS nickel (SYVAB, 2009). 

4. Kadmium 
Tungmetallen kadmium är en glänsande, silver-vit metall med atomnummer 48 som kan lösas upp i 

syror men inte i baser (Lenntech, 2015). Kadmium återfinns i grupp 12 i det periodiska systemet 

tillsammans med zink, kvicksilver och copernicum (Los Alamos National Laboratory, 2015). Kadmium 

är lättrörligt i marken och vid försurning fälls det ut och blir mer biologiskt tillgängligt, växter har då 

lättare att ta upp det. Växterna förväxlar kadmium med zink (Broman, 2000) eftersom metallerna 

tillhör samma grupp, vilket gör att de liknar varandra. Då kadmium anrikas i grödorna får människor i 

sig det via födan (Broman, 2000). 

Sedan 1987 råder kadmiumförbud i Sverige. Dock finns vissa undantag för användandet av kadmium, 

däribland inom användning vid konstnärsfärger, varmvattenberedare, till viss del inom flygsektorn och 

för vissa elektroniska apparater och maskiner (Svenskt Vatten, 2012). 

4.1. Förekomst 
I jordskorpan förekommer kadmium i mängder mellan 0,05-0,8 mg/kg. Vid framställning av zink, 

koppar och bly erhålls kadmium som biprodukt. Kadmium återfinns oftast som förorening med 

zinkmineraler, exempelvis zinksulfid (ZnS) (Broman, 2000). 

Till miljön sprids kadmium oftast via luftutsläpp, exempelvis vid förbränning av fossila bränslen, 

metalltillverkning och vid förbränning av sopor som inte har sorterats tillräckligt som kan innehålla 

exempelvis batterier. Kadmium förekommer oftast tillsammans med zink och erhålls som biprodukt 

vid produktion av zink, bly- och kopparframställning (Svenskt Vatten, 2012). 

Bland de främsta orsakerna för tillförsel av kadmium till jordbruken i Sverige är via atmosfärisk 

deposition och gödsling. Den atmosfäriska depositionen har sitt ursprung främst från olika typer av 
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industrier som papperstillverkning och metallindustrier. Vissa utsläpp kan också spåras från vissa 

länder i centrala Europa, som via luften tar sig upp till Sverige (Kemikalieinspektionen, 2013).  

Det största intaget av kadmium idag i Sverige kommer från maten och den andra största intagsfaktorn 

kommer från rökning. Vegetarianer får överlag i sig mer kadmium än en person som har en köttrik 

kost, detta kan bero på att plantor och grödor tar upp mycket kadmium från jorden 

(Kemikalieinspektionen, 2013). 

Livsmedel innehar olika halter av kadmium där bröd ligger högt upp i listan. I Figur 8 ses fördelningen 

av den totala kadmiummängden från olika livsmedel. 

 

Figur 8. Procentuell fördelning av den totala mängden kadmium i utvalda livsmedel, 1997 (Kemikalieinspektionen, 2013) 

4.2. Toxicitet 
Kadmium är en icke-essentiell metall, vilket betyder att den inte har någon funktion för människans 

välmående. Kadmium är en giftig metall som ackumuleras i njurarna, vilket kan orsaka cancer och 

benskörhet. (Svenskt Vatten, 2012) (Kemikalieinspektionen, 2013). För vattenlevande organismer är 

giftigheten medel till mycket hög beroende på kadmiumets koncentration. Kadmium ger bestående 

föroreningar vid utsläpp som kan finnas kvar i århundraden och ända upp till årtusenden (Svenskt 

Vatten, 2012). 

4.3. Kadmium från verksamheter och i spillvattennätet 
Kadmium förekommer, som tidigare nämnt, i relativt stor mängd som förorening med zink och erhålls 

som biprodukt vid zink, bly- och kopparframställning. PVC-plast kan innehålla kadmiumföroreningar 

och metallen förekommer också som legering, vid ytbehandling, färgpigment och i nickel-

kadmiumbatterier. Kadmium har också påvisats komma från biltvättar som inte tar hand om 

tvättvattnet (Svenskt Vatten, 2012). Fördelningen av källorna för kadmium i avloppsvattnet kan ses i 

Figur 9. 
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Figur 9. Procentuell utsläppsfördelning av kadmium (Broman, 2000) 

Från Figur 9 ses att hushållen står för den största procentuella utsläppsfaktorn av kadmium. Från den 

mat och dryck som människor intar kommer 22 till 37 % av totala mängden kadmium ut i 

spillvattennätet, 61 % kommer från BDT-vatten (Bad, Disk och Tvätt) och 2 till 17 % är övriga bidrag 

från hushållen (Broman, 2000). Undersökningar visar att ungefär 0,137 µg/l kadmium kommer från 

BDT vattnet (Almqvisk et.al, 2007). 

4.4. Kadmium i ovidkommande vatten/dagvatten 
Den huvudsakliga orsaken till utsläppen av kadmium till dagvattnet kommer från fordon och förzinkade 

ytor. Plåttak ger måttliga till höga halter kadmium i dagvattnet (Stockholms stad, 2005). 

I Figur 10 listas halterna kadmium från olika markanvändningsområden som går till dagvattnet. Den 

största delen kommer från industriområden och centrala områden i städer och samhällen. 

 

Figur 10. Schablonhalter för kadmiums utsläppskällor till dagvattnet mätt i µg/l (ÅDT=årsdygnstrafik, genomsnittliga 
trafikflödet per dygn under ett år) (Alm et.al, 2010) 
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Ryaverket hade under 2012 ett årligt intag av kadmium från dagvattnet på 3,8 kg, ungefär 25 % av det 

totala tillskottet av kadmium (Davidsson, 2013). Att kadmium kommer i så stora mängder från 

dagvattnet är ett problem då det är diffusa källor som är svåra att lokalisera och stoppa. 

5. Nickel 
Grundämnet nickel är en silver-vit metall med atomnummer 28 och förekommer i samma grupp som 

bly och platina i det periodiska systemet, se Figur 4 (Lenntech, 2015). Metallen leder värme och ström 

bra och löses upp långsamt i syror (Lenntech, 2015). 

Nickel är essentiellt för växters tillväxt och finns därför rikligt i grödor, djur och mat (Brouwere, 2012). 

Höga koncentrationer av nickel förekommer i bland annat spenat, kakao och nötter (Flodgren, 2015a). 

5.1. Förekomst 
Det mesta av nicklet på jorden kan inte kommas åt på grund av att det existerar i jordens inre flytande 

kärna, nästan 10 % av kärnan är nickel. I havet har det beräknats finnas cirka 8 miljarder ton upplöst 

nickel. Nickelhalten är låg i jorden, ungefär 20 ppm (Parts Per Million) är ett genomsnittligt värde. Inom 

vissa områden kan halten vara ända nere på 0,2 och ända upp till 450 ppm. Metallen bryts i bland 

annat Ryssland, Australien, Makedonien, Kuba, Kanada och Sydafrika. Den årliga produktionen uppgår 

till ungefär 500 000 ton med uppskattningar att reserverna ska räcka i cirka 150 år (Lenntech, 2015). 

Olika spridningsvägar för nickel är flera, bland annat från förbränning av kol och olja, från 

oljeraffinaderier och gruvverksamheter (Naturvårdsverket, 2010). Människor utsätts främst för nickel 

via mat, dricksvatten, jord, damm och luft (Brouwere, 2012). Växter behöver nickel för sin tillväxt, men 

de förväxlar mycket nickel med zink, vilket leder till att upptaget av nickel blir större än nödvändigt 

(Svenskt Vatten, 2012). 

5.2. Toxicitet 
Nickel är en essentiell metall, alltså att den är viktig för olika processer i kroppen. Nickel är dock giftigt 

i höga halter. Olika nickelföreningar uppges ha olika toxicitet, från giftig till mycket giftig för 

vattenlevande organismer (Svenskt Vatten, 2012). Inandning av nickel kan leda till lungcancer och 

lunginflammation (Brouwere, 2012). Vissa nickelföreningar är cancerframkallande (Naturvårdsverket, 

2010). 

5.3. Nickel från verksamheter och i spillvattennätet 
Nickel förekommer ofta som legering, tillsammans med krom, i rostfritt stål på grund av sin 

beständighet mot korrosion. Detta är det största användningsområdet för nickel. Nickel används även 

vid förkromade ytor och i nickel-kadmium batterier. Till spillvattennätet tillkommer nickel från olika 

industrier, bland annat från ytbehandlingsindustrier, industrier som använder fällningskemikalier och 

bilvårdsanläggningar (Svenskt Vatten, 2012). Från hushållen har det mätts upp till 3,7 µg/l nickel i 

hushållsspillvattnet (Davidsson & Mattsson, 2013). 

5.4. Nickel från ovidkommande vatten/dagvatten 
En av de vanligaste tungmetallerna i vägdagvatten är bland annat nickel (Sylvén, 2004) och i Figur 11 

ses halterna av nickel i dagvattnet från olika källor. 
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Figur 11. Schablonhalter för nickels utsläppskällor till dagvattnet mätt i µg/l (ÅDT=årsdygnstrafik, genomsnittliga 
trafikflödet per dygn under ett år) (Alm et.al, 2010) 

Från Figur 11 ses att de största källorna för nickelutsläpp till dagvattnet kommer från industriområden 

och flerfamiljshus samt centrala områden. 

6. Kartläggning 
I denna del behandlas kartläggningen av verksamheter och dagvattenområden i Bergvik. 

Bakgrundsinformation och allmän beskrivning av området redovisas. 

6.1. Bergvik  
Bergvik är beläget öster om centrala Södertälje, se Figur 13 i Bilaga 1. Området har blandad bebyggelse, 

från högre bostadshus till villor. Runt Bergvik finns många grönområden och skog. Genom Bergvik går 

två större vägar, Birkavägen och Brunnsängsvägen. Bergvik var under tidigt 60-tal glesbebyggt med 

endast några fåtal hus, men började under 60-talet utvidgas och idag finns större bostadsområden, 

och utbyggnaden av området fortsätter (Fastighetsbyrån, 2015). Väster om Bergvik flyter Mälaren som 

går genom Södertälje som en stor kanal. 

6.1.1. Befolkning och vattenflöde 
Upptagningsområdet för provpunkten i Bergvik breder ut sig över en uppskattningsvis 2,2 km2 stor 

area. Befolkningsmängden varierar år för år i Bergvik, men en uppskattning för anslutna personer i 

området för 2015 är ungefär 6,6 tusen personer. Till år 2020 uppskattas antalet personer anslutna i 

Bergvik ha ökat till 7,1 tusen (Telge Nät, 2015). Dessa personer bidrog med ett vattenmedelflöde på 

ungefär 118 m3/h, uppmätt under perioden 1 januari till 8 april 2015 (Flodgren, 2015b).  

6.1.2. Upptagningsområdet 
Från själva huvudtunneln, som leder mot Himmerfjärdsverket, går det ut ett tunnelpåslag. Det är i 

påslaget som själva uppströmningspunkten för Bergvik har sin början. I Figur 15 i Bilaga 1 ses 

förgreningarna för spillvattennätet som sprider ut sig över hela området. Spillvattnet från dessa 

förgreningar transporteras i ledningar till tunnelpåslaget, som sedan transporterar vattnet till själva 

huvudtunneln för vidare transport till Himmerfjärdsverket för rening. 
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I Figur 16 ses dagvattenledningarna i Bergvik. Dessa ledningar breder ut sig på liknande sätt som 

spillvattenledningarna, men detta vatten transporteras dock inte till tunnelpåslaget, utan rinner ut i 

Mälaren väster om Bergvik. 

6.2. Rundvandring 
Under arbetet utfördes en rundvandring i Bergvik. Under rundvandringen upptäcktes att många 

bostadshus, framförallt de högre våningshusen, har plåttak. Många hårdgjorda ytor kunde lokaliseras 

i området, då som parkeringar och vägar. I Bergvik finns många grönområden som skog och parker. 

Trafiken i området vid besökstillfället skulle kunna betraktas som medeltung. Vid Elsarostigen pågick 

det ett vägbygge vid ett av husen och vid Bergviksgatan likaså. Bergvik består till mestadels av 

bostadshus, med närhet till mindre centrumområde och dagis mm. 

6.3. Tidigare provtagningar 
Vintern 2010 utfördes en serie mätningar i flera provtagningspunkter uppströms Himmerfjärdsverket 

för att kontrollera halterna av diverse föroreningar i vattnet. Vid Bergvik togs proverna tidsstyrt, då 

det inte fanns tillgång till en kontinuerlig, omedelbar mätning på platsen. Provtagningen utfördes 

under sju veckor i februari och mars. Mellan den första januari 2009 och första januari 2010 fanns det 

6255 anslutna personer i Bergvik, vilket bidrog till ett vattenflöde på 2224 m3/d. Provtagningarna 

visade att den totala fosforhalten i tunneln var 6 mg/l, kadmiumhalten var 0,0538 µg/l och nickelhalten 

låg på 3,89 µg/l. Kvantifieringsgränsen för mätningen låg på 0,05 µg/l (Flodgren, 2015a). 

2014 utförde Josefin Flodgren provtagningar på liknande sätt som provtagningarna 2010. Vid Bergvik 

utfördes 8 provtagningar under 34 dygn. Resultatet från dessa mätningar visade att fosforhalten låg 

på 2,9 mg/l, kadmium 0,0783 µg/l och nickel 2,4 µg/l. Flödet i Bergvik under denna provtagningsperiod 

låg på 2136 m3/d (Flodgren, 2015a). Jämförelse mellan halterna ses i Figur 12. 

 

Figur 12. Jämförelse av halterna kadmium och nickel i Bergvik 2010-2014 

Resultatet från dessa provtagningar visade att halten kadmium i vattnet hade ökat sedan mätningen 

fyra år tidigare i Bergvik. Vid beräkning med ett flöde på 2000 m3/dag och de aktuella halterna som 

redovisats för 2014 skulle detta innebära att halten kadmium skulle uppgå till 0,16 mg/dag, eller 27 

mg Cd/kg P. Med tanke på att detta är halter från endast ett område så kan den totala halten till 

Himmerfjärdsverket bli hög. Enligt Revaq-certifieringen får den högsta halten kadmium under 2015 

vara 0,64 g/ha för det slam som läggs på åkermark (Revaq, 2015). Om halten kadmium i Bergvik ligger 
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stabilt på 0,16 mg/d under hela 2015 skulle detta innebära en mängd på 58 mg totalt till 

Himmerfjärdsverket från Bergvik under året. Med tanke på att kraven för halterna av både kadmium 

och nickel skärps för varje år är det väldigt viktigt att mängderna av dessa ämnen minskar i 

avloppsvattnet. Om fem år, 2020, ska halterna för kadmium ligga på 0,51 g/ha (Revaq, 2015), alltså en 

sänkning med 0,13 g/ha. 

6.4. Kartläggning av A och B verksamheter 
Vid kartläggningen av anslutna A och B verksamheter i Bergvik användes listor över anslutna 

verksamheter i Södertälje. Vid undersökningen användes programvaran dpWater. I programmet kan 

aktuella avloppskartor tas fram som är belägna i Södertälje. I programmet kunde gatuadressen eller 

fastighetsnamnet angivet i listan skrivas in och ses via en karta över Södertälje kommun. Vid 

undersökningen kontrollerades verksamheter kopplade till spillvattennätet, det vill säga vattnet som 

går direkt till avloppsnätet som leder till Himmerfjärdsverket. 

I Figur 14 i Bilaga 1 ses det inringade området för upptagningsområdet Bergvik. Alla A och B 

verksamheter var tvungna att ligga inom området för att kunna anses relevanta för undersökningen. 

6.5. Kartläggning av C och U verksamheter 
Vid kartläggningen av C och U verksamheter användes på samma sätt som för A och B verksamheterna 

listor över anslutna verksamheter. Vid kartläggningen togs listor fram, dessa listor behandlade 374 

verksamheter som var kopplade runt om i Södertälje. I dpWater kunde adresserna eller 

fastighetsnamnen sökas efter för att visas på kartan över Bergvik. Vid undersökningen kontrollerades 

verksamheter kopplade till spillvattennätet och dagvattennätet. 

6.6. Kartläggning av ovidkommande vatten 
Vid kartläggning av ovidkommande vatten (dagvatten) fokuserades arbetet på kartläggning av 

hårdgjorda ytor som parkeringar. Vissa bostäder har kopplade dagvattenledningar från exempelvis 

stuprännor till spillnätet vilket undersöktes. Vidare kontrollerades om det fanns dagvattenbrunnar 

kopplade till spillnätet i Bergvik. 

I Figur 16 i Bilaga 1 ses dagvattenledningarna i Bergvik. Dessa ledningar leder ut vattnet till kanalen 

väster om Bergvik. Dagvattnet går alltså inte till spillnätet och därför inte till Himmerfjärdsverket för 

rening. Det dagvatten som inte hade någon direkt koppling till spillnätet ansågs därför i denna 

undersökning vara irrelevant. 

Undersökningen inleddes med att kontrollera vilka bostäder som hade dagvatten kopplade till 

spillnätet. Vidare undersöktes förekomsten av hårdgjorda ytor som parkeringar, vägar och 

grönområden. Slutligen undersöktes alla dagvattenbrunnar i Bergvik för att kontrollera om någon var 

kopplad till spillnätet istället för dagvattennätet. 

6.7. Zonindelning 
För att kunna angripa problemet på ett mer överskådligt och strukturerat sätt delades Bergvik in i flera 

zoner. Zonerna togs fram genom att kontrollera förgreningarna av spillnätet där varje zon är sin egen 

förgrening. Varje förgrening ska vara kopplad till själva ledningstunneln som tar vattnet till 

påslagstunneln för vidare transport till huvudtunneln som leder till Himmerfjärdsverket. 

Det totala antalet zoner som togs fram blev 16 stycken. Zonerna skiljer sig i storlek från varandra då 

förgreningarna är olika stora. För indelningen av zonerna se Figur 18 i Bilaga 1. 
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6.8. Utvärdering av zoner 
Vid utvärderingen av zonernas möjliga bidrag av nickel och kadmium kontrollerades om det fanns 

större hårdgjorda ytor som vägar eller parkeringar som kunde bidra med vattnet till spillnätet. Ett 

område med fler bostäder ansågs ha större risk att släppa ut föroreningar då hushållen är en av de 

mest bidragande orsakerna för utsläpp av både nickel och kadmium. Om zonen innefattade många 

bostäder med dagvatten kopplat till spillnätet ansågs risken för utsläppen höjas i zonen. 

De zoner som hade kopplade verksamheter fick en förhöjd risk då utsläppen från verksamheterna är 

okänt. 

Med dessa faktorer graderades zonernas potentiella utsläppsrisk med en tregradig färgskala, där röd 

markering är hög prioritet, grön är medelprioritet och blå är låg prioritet. Utvärderingen visar att 

zonerna 1, 3 och 16 har högst prioritet för att kontrolleras. Zonerna 5, 9 och 12 ansågs vara av 

medelprioritet och resten var av låg prioritet. För en sammanställning av zonerna med riskutvärdering 

se Figur 27 i Bilaga 4. 

7. Åtgärder för att minska utsläppen 
För att kunna minska utsläppen av nickel och kadmium till avloppsvattnet krävs det framförallt en 

förståelse för var utsläppen har sitt ursprung. Som framkommit under detta arbete så har både nickel 

och kadmium många olika utsläppsorsaker, detta med avseende på utsläpp från verksamheter, hushåll 

och ovidkommande vatten. De åtgärder som bör utföras för respektive utsläppskälla utvärderas därför 

var för sig. En plan för varje utsläppstyp togs fram för att kunna minska utsläppen från de olika typerna 

av utsläppskällor. 

7.1. Anslutna verksamheter 
Enligt VA-lagen (1970:244) är den som driver VA-anläggning huvudman för verksamheten. 

Anläggningen skall inte bistå huvudmannen med svårigheter och skall uppfylla kraven från miljö och- 

hälsosynpunkt. Enligt AVBA ska en verksamhet som vill avleda spillvatten meddela detta till 

huvudmannen så att denne kan utföra en bedömning om utsläppen är acceptabla för 

vattenreningsverk att ta emot. Begäran från huvudmannen kan ges till verksamhetsutövaren att 

utföra egenkontroll av vattnet. Enligt AVBA ska reningsverken endast ta emot avloppsvatten som 

liknar det som kommer från hushåll (Sala kommun, 2004). 

Om utsläpp skulle påvisas komma från båtklubben så är de primära rekommendationerna att använda 

andra typer av båtfärger utan kadmium vid målning av bottnen på båtarna. Att detta kan vara orsaken 

är på grund av tidigare spårning till båtklubb i Nynäshamn som påvisats släppa ut kadmium från 

båtfärger. Om det inte är färgerna som skulle kunna ge utsläpps krävs mer undersökning av området. 

Om blästring och måleriföretaget skulle påvisa utsläpp av nickel och/eller kadmium kan orsaken bero 

på att den blästrade färgen, som kan innehålla kadmium, spolas ner till spillvattennätet. Åtgärder som 

kan utföras då är att se till att verksamheten tar hand om den blästrade färgen, exempelvis samlar upp 

den för vidare destruktion eller se till att inte ha kopplad spillvattenbrunn där arbetet sker. Vid 

blästring av metallytor kan både nickel och kadmium frigöras, samt andra metaller. Även här gäller det 

att inte spola bort avfallet från blästringen. 

Metallföretaget som utför svetsningar bör inte utföra arbeten där metallrester kan hamna i 

spillvattennätet. Viktigt att arbetet sker kontrollerat och att omhändertagande av metallrester sker. 

Vid verksamheter som misstänks kunna bida med utsläpp av både nickel och kadmium till spillnätet 

bör följande åtgärder utföras: 
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1. Verifiera utsläppen från verksamheten. Detta via provtagningar av vattnet eller att vetskapen 

om utsläppen är känt från den berörda verksamheten. Detta kan verifieras vid kontroll av 

kemikalietillgång och förbrukning och om verksamheten har golvbrunn eller dylikt som leder 

till spillvattennätet. 

2. Stå i nära kontakt med miljökontoret om uppföljning och kontroll av verksamheter. Om 

kontroll redan har utförts kan misstankar om berörd verksamhets utsläpp strykas. 

3. Om verksamheten påvisar ett för stort utsläpp av nickel och/eller kadmium ska kontakt med 

berörda myndigheter utföras, exempelvis miljökontoret. Gränsvärdet för utsläpp av nickel är 

50 µg/l och kadmium får inte förekomma (Dala VA, 2008). 

4. Informera berörd verksamhet vid uppdagande av för höga utsläpp. 

5. Ställa krav på att utsläppen minskas inom en viss tidsram. Beroende på verksamheten kan 

förslag tas fram på hur utsläppen till spillvattenätet kan minskas, exempelvis ge förslag på 

intern rening eller användning av miljövänligare kemikalier. 

6. Efter vidare kontroll av utsatta tidsramar skall nya mätningar utföras av vattnet för att se om 

kraven på minskade utsläpp har utförts. Om målen har uppfyllts kan en slutgiltig kontroll av 

vattnet utföras längre fram i tiden, förslagsvis ett år, för att kontrollera att verksamheten 

behåller den goda vattenkvalitén. Om kraven inte har uppfyllts efter den första 

kontrollmätningen kan flera berörda myndigheter som tillsynsmyndigheten och polis sättas in.  

7.2. Ovidkommande vatten 
Vid påvisande om nickel och/eller kadmium kan komma in till spillnätet via dagvattenbrunnarna ska 

det undersökas om brunnarna kan kopplas till dagvattennätet istället. Alternativt att få det förorenade 

vattnet att rinna till en redan existerande dagvattenbrunn som är kopplad till dagvattennätet. Vidare 

bör det undersökas om dagvattnet kan leda in till spillnätet från en okänd källa. Kanske att ett rör har 

sprungit läck och läcker in i spillnätet eller om det finns andra okända dagvattenbrunnar som är 

kopplade till spillvattennätet. Undersökning om dagvatten som hamnar på taken och leds till 

spillvattennätet via exempelvis stuprännor innehåller nickel och/eller kadmium bör utföras. Om 

vattnet från taken visar sig ha för höga värden bör inte stuprännor vara kopplade till spillvattennätet. 

Om ovidkommande vatten skulle bevisas bidra med höga halter till spillvattennätet krävs det mer 

arbete för att kunna spåra vart själva källan är. Åtgärder för det ovidkommande vattnet är: 

1. Lokalisera vart det förorenade dagvattnet kommer in. Om punkten för det inkommande 

dagvattnet lokaliseras kan arbetet utgå från den platsen. 

2. Lokalisera källor till föroreningarna. Kartlägga det tillrinningsområde till den berörda 

inflödespunkten. Är det mycket hårdgjorda ytor eller pågår det byggnation runt platsen eller 

är det mycket trafik i området? Kan det förorenade dagvattnet komma från bostadshus som 

exempelvis har stuprännor kopplade till spillvattennätet? Provtagning från olika 

tillrinningspunkter kan vara bra att utföra för att se vilken specifik källa föroreningarna 

kommer ifrån. 

3. Om det är möjligt skall föroreningarna, om de lokaliseras, stoppas på plats. Om det är 

exempelvis en byggnation som utförs som släpper ut metallerna ska detta informeras till 

arbetsplatsen för att kunna stoppa utsläppen. Är det möjligt att kunna stoppa/samla upp det 

vatten som strömmar över området skall detta utföras. 

4. Vid mer diffusa källor, exempelvis vatten som rinner över hårdgjorda ytor eller deposition från 

luften som hamnar i dagvattnet, kontrollera om dagvattnet kan rinna till utlopp för recipienter 

som sjöar eller andra vattendrag. Viktigt här är att kontrollera att riktvärdena enligt Tabell 4 

uppfylls för att inte förgifta sjöar och vattendrag. Vid större recipienter som havet eller 

Mälaren ska utsläppen inte spela någon större roll, då utspädningen i vattnet blir stort. 
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7.3. Hushåll 
Från litteraturstudier utförda under detta arbete har det visat sig att utsläppen av framförallt kadmium 

till största del kommer från hushållen. Att stoppa utsläpp av nickel och kadmium från hushållen är en 

svår uppgift då det mesta kommer från maten. Att försöka spåra utsläppen till en specifik individ kan 

vara både kostnadskrävande och svårt. För att försöka minska utsläppen från hushållen kan denna 

handlingsplan utföras: 

1. Vid påvisande att för höga halter av nickel och/eller kadmium kommer från bostäder inom ett 

visst område kan informationsblad delas ut i området. Detta ska informera om källor för nickel 

och kadmium som exempelvis konstnärsfärger och nickel-kadmiumbatterier. 

Informationsbladen skall ge förståelse för att det är viktigt att nickel/kadmiumhaltiga objekt 

eller dylikt ska tas hand om och inte tillföras spillvattennätet. 

2. Om utsläppen inte minskas från berört bostadsområde kan ytterligare information delges om 

de fortsatta utsläppen från området. Viktigt att understryka hur skadliga dessa tungmetaller 

är för samhället. 

3. Om utsläppen inte minskar trots detta är det svårt att fortsätta spåra utsläppen från bostäder. 

Regelbundna kontroller kan utföras för att se om halterna bara var tillfälliga. Vid fortsatta eller 

förhöjda halter av nickel och/eller kadmium från bostäder bör en handlingsgrupp tillsättas för 

att utvärdera möjligheterna att kunna minska utsläppen. 

8. Resultat 
Under arbetets gång har anslutna verksamheter undersökts för att kontrollera om de kan utgöra en 

risk för utsläpp av kadmium och/eller nickel till spillvattennätet. Vid kartläggningen av dagvattnet och 

utsläppsriskerna till detta fastställdes flera intressanta potentiella utsläppsorsaker. 

8.1. Kartläggning av verksamheter 
Vid kartläggningen av anslutna verksamheter i Bergvik undersöktes A, B, C och U verksamheter. 

Kartläggningen av alla dessa verksamheter har utförts på samma sätt. Genom programvaran dpWater 

kunde verksamheter lokaliseras med hjälp av framtagna listor för verksamheter i Södertälje. 

8.1.1. A och B verksamheter 
Av 31 undersökta A och B verksamheter låg ingen av dessa inom upptagningsområdet Bergvik. 

Undersökningen visade att de flesta låg i södra delen av Södertälje eller i Järna. 

8.1.2. C och U verksamheter 
Av 373 undersökta verksamheter kunde 4 stycken spåras till upptagningsområdet Bergvik, se Figur 14. 

I Bilaga 3 listas företagen med kortare kommentarer om dess verksamhet. Verksamheterna som 

spårades behandlar: 

 Båtar  

 Metallarbeten  

 Blästring och måleri  

 Tillhandahållning och försäljning av maskiner för gasrening 

8.2. Kartläggning ovidkommande vatten 
Resultatet från undersökningen av bostadshusens dagvattenkoppling till spillvattennätet blev att 41 

bostäder visade sig ha dagvattnet kopplat till spillnätet. Framförallt i den sydvästra delen av Bergvik 

var detta mest påtagligt, se Figur 17. 
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Större parkeringar påträffades mitt i Bergvik, detta då det finns högre bostadshus i detta område, vilket 

leder till större och fler parkeringar. Något mindre parkeringar kunde påträffas runt om hela området. 

Vid utredningen av dagvattenbrunnar i Bergvik hittades tre stycken direkt kopplade till spillnätet i den 

södra delen, se Figur 17 för kartläggning av hårdgjorda ytor och dagvattenbrunnarnas position.  

8.3. Sammanställning av resultat från kartläggningen 
I Bilaga 4, Figur 27, ses en sammanställning av resultaten från kartläggningen av verksamheterna, 

dagvattnet och zonindelningens prioritet för undersökning. Zonernas potentiella utsläppsrisk 

graderades med en tregradig färgskala, som graderades utifrån bedömningen i kapitel 6.8, där röd 

markering är hög prioritet, grön är medelprioritet och blå är låg prioritet. Utvärderingen visar att 

zonerna 1, 3 och 16 har högst prioritet för att kontrolleras. Zonerna 5, 9 och 12 ansågs vara av 

medelprioritet och resten var av låg prioritet.  

9. Diskussion 
Under detta arbete har kartläggning av verksamheter samt ovidkommande vatten utförts för att spåra 

eventuella utsläpp av nickel och kadmium inom upptagningsområdet Bergvik i Södertälje. För att få 

mer förståelse för metallernas påverkan av det erhållna slammet från Himmerfjärdsverket samt hur 

de påverkar naturen och människan har litteraturstudier utförts. Under besök på Himmerfjärdsverket 

blev bilden tydligare över vilken omfattande process det är att rena det inkommande vattnet innan 

det kan skickas till Himmerfjärden samt hur slammet erhålls från processen. 

Vid provtagningen som utfördes av Josefin Flodgren (Flodgren, 2015a) var flödet av vattnet högre än 

vanligt, men minde än vid föregående provtagning. Att flödet var högre än vanligt kan bero på att det 

regnade mer och att flera personer bosatt sig i Bergvik. Halterna av kadmium kan därför ha varit högre 

på grund av detta, men eftersom halten av nickel hade sjunkit är det oroväckande att kadmiumet hade 

ökat, vilket bidrar med att orsakerna till de förhöjda halterna borde komma från en specifik källa, och 

inte bara för att flödet var högre under denna period. 

9.1. Nickel och kadmium 
Att minska utsläppen av nickel och kadmium är en prioriterad fråga, då främst att minska utsläppen av 

kadmium, som är den giftigare av de två. Kadmium är med bland utfasningsämnena och på sikt ska 

kadmium helt försvinna, eller förekomma i väldigt låg mängd, i avloppet. Ett riktvärde för utsläppen av 

kadmium från verksamheter är att det inte ska överstiga den utsläppta mängden från 

bostadsspillvatten. Båda metallerna kan ge bestående men vid för stora intag, vilket även det är en 

faktor till varför utsläppen måste minskas av dessa ämnen. 

Vid utsläppen från verksamheter är det viktigt att företag som använder sig av dessa ämnen är väl 

förstående med att metallerna inte kan släppas ut till spillvattennätet. Om koncentrationen är för hög 

kan det störa miljön för de mikroorganismer som bryter ner exempelvis organiskt material på 

reningsverken. En hög koncentration ger även ett mer förorenat slam. Tungmetallerna bryts inte ner 

utan stannar kvar i jorden vid gödsling med förorenat slam från reningsverken. Metallerna kommer 

ackumuleras i jorden ju mer slam som läggs på, och marken blir då mer och mer förorenad ju längre 

tiden går. Ju mer metall som ackumuleras i jorden, desto mer kommer tas upp av plantor och grödor 

på åkrarna, vilket kommer leda till att människor får i sig mer av dessa ämnen via maten. 

Vid jämförelse mellan flera olika reningsverk framgick det att de ingående mängderna av metallerna i 

spillvattnet ligger på ganska jämna nivåer mellan reningsverken. Detta visar på att riktlinjerna för 

utsläpp av metaller följs upp på liknande sätt mellan olika kommuner. Vid de halter som skiljer sig kan 

detta bero på antalet anslutna privatpersoner och olika typer av verksamheter inom områdena. 
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9.2. Himmerfjärdsverket 
Vid besök på Himmerfjärdsverket framkom det hur avancerad och omfattande processen är för att 

rena det vatten som kommer in till vattenverket. Det tar 20 timmar för vattnet att passera genom 

anläggningen, och på vägen förekommer flera olika reningssteg. Människor måste bli mer medvetna 

om att inte vad som helst kan spolas ner i toaletten. Det vatten som kommer ut från själva 

reningsverket kan inte drickas på grund av de höga halter av olika läkemedel som inte kan tas bort i 

reningsstegen, utan det hamnar i recipienterna, i detta fall i Himmerfjärden. Där späds det ut, men ju 

längre tiden går så kan detta ge negativa aspekter för de vattenlevande organismerna och djuren i 

sjön. Det är viktigt att barn i ung ålder får lära sig att plast, kemikalier och andra föremål och objekt 

inte skall spolas ner i toaletten eller handfatet. 

Slammet som erhålls från Himmerfjärdsverket genomgår även det flera olika processer. Inkommande 

metaller i vattnet kan inte effektivt tas bort vid reningen, utan det hamnar i slammet. Regelbundna 

kontroller utförs på slammet för att fastställa om det är lämpligt att använda vid jordbruk. Om halterna 

av nickel och kadmium skulle vara för höga kan det inte användas, vilket leder till att den värdefulla 

fosforn inte kan komma tillbaka till marken. Därför är det extra viktigt att halterna av de metaller som 

kommer in till reningsverken hålls minimala. Det är då bra att certifieringssystemet Revaq existerar. 

Det ger bra riktlinjer att förhålla sig till vad gäller föroreningar i slam som används till jordbruk. Revaq 

förespråkar mer effektivt uppströmsarbete för att kunna detektera och spåra olika utsläppskällor, 

vilket är viktigt att utföra för att på sikt kunna få bukt med problemen av inkommande giftiga 

tungmetaller till reningsverken. 

9.3. Utsläpp från verksamheter 
Från litteraturstudierna framgick det att många olika typer av verksamheter kan bidra med utsläpp av 

både nickel och kadmium. Framförallt kan verksamheter som utför ytbehandling, biltvättar, 

framtagande av färgpigment, nickel-kadmium batterier och PVC-plast bidra med utsläpp av dessa 

ämnen. 

Vid kartläggningen i detta arbete hittades fyra verksamheter inom Bergvik. Dessa verksamheter var en 

båtklubb, verksamhet som utför smides och stålarbeten, bläst och- måleriföretag samt verksamhet 

som tillhandahåller och säljer maskiner för gasrening. 

I Nynäshamn spårades utsläpp av kadmium till en båtklubb. Där hade giftig färg använts för att måla 

underredet av båtarna som sedan läckte ut till avloppsnätet och vidare till reningsverket (Svenskt 

vatten, 2014). Vidare kontroll av båtklubben skulle vara bra för att kontrollera om detta problem finns 

här. Idag används inte färg med kadmium för att måla underredet av båtar, men då gammal färg tas 

bort, eller då måleri av underredet utförs med gammal oanvänd färg kan detta tillkomma spillnätet om 

arbetet utförs i anslutning vid tillkopplad golvbrunn. Om arbetet utförs utomhus kan det tänkas att 

kadmium tillkommer i hög koncentration till dagvattnet, vilket även det kan medföra för höga värden 

av metallen som släpps ut till Mälaren. 

Vid metallarbeten och smidesarbeten finns risk att både nickel och kadmium kan komma ut till 

avloppet om inte ordentliga åtgärder utförs för att förhindra detta. Om arbeten av denna typ utförs 

inomhus riskerar små metallfragment att hamna i spillvattenbrunnen, vilket leder vidare till att 

metallen hamnar i reningsverket. Vid utomhusarbeten kan metaller hamna i dagvattnet.  

Vid blästring av gammal färg på exempelvis båtar som kan innehålla kadmium är det viktigt att den 

blästrade färgen tas omhand på rätt sätt. Vattnet ska inte spolas bort till spillvattennätet, vilket kan 

hända om arbetet utförs inomhus. Mid måleriarbeten ska miljömärkt färg användas för att minska 

utsläppen av metaller. 
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Tillhandahållning av maskiner kanske inte genererar några större utsläpp av vare sig nickel eller 

kadmium, men om maskiner och skrot finns utomhus kan det komma ut främst till dagvattnet vid regn. 

Kan vara bra att kontrollera både dag och spillvatten vid denna verksamhet för att försäkra att 

vattenkvalitén är god. 

Provtagning och mätning av halterna för metaller bör utföras då det inte är känt om dessa 

verksamheter bidrar med några utsläpp. För båtklubben bör denna typ av mätning utföras i början av 

sommaren eller under våren, då målning av underredet av båtar är som mest frekvent.  

9.4. Utsläpp från ovidkommande vatten/dagvatten 
Utsläppen till dagvattennätet kommer oftast från mer diffusa källor, vilket gör spårningen av utsläppen 

av nickel och kadmium från detta till en svårare uppgift. I Figur 10 & 11 listas olika typer av områden 

och uppmätta halter från dessa. Resultaten från undersökningen av Alm et.al, 2010, visade att 

utsläppen av både nickel och kadmium främst kommer från centrala områden. I Bergvik finns det inget 

riktigt centrumområde, så vart eventuella punktkällor för utsläppen kan vara är svårt att bestämma. 

Vid undersökningen kartlades bostadshus som hade dagvatten kopplat till spillvattennätet. Detta kan 

vara exempelvis stuprännor som leder vattnet från regn in till spillnätet. Att detta kan vara en 

bidragande orsak till förhöjda halter av kadmium i området kan bero på den atmosfäriska depositionen 

av kadmium. Även damm från vägar och bilar kan blåsa upp på taken och dras med i regnvattnet. 

Koppartak och förzinkade tak kan ge bidrag av både nickel och kadmium till spillvattennätet då vatten 

rinner över detta. 

Runt om i Bergvik fanns flera parkeringar, och enligt litteraturstudier har det framkommit att 

hårdgjorda ytor är en stor bidragande orsak till utsläppen av både nickel och kadmium till dagvattnet. 

Däremot är det svårt att säga om dessa ytor påverkar det vatten som kommer till Himmerfjärdsverket. 

Detta då dagvattenledningarna leder ut vattnet till kanalen väster om Bergvik. Däremot visade 

kartläggningen att i den södra delen av Bergvik fanns tre dagvattenbrunnar som var kopplade till 

spillvattennätet istället för dagvattennätet. Om det är mycket tillrinning till dessa brunnar kan det 

medföra förhöjda halter av nickel och kadmium. Vid provtagningen utförd av Josefin Flodgren 2014 

(Flodgren, 2015a) var flödet högre än vid första provtagningstillfället 2010, vilket kan betyda att 

regnvatten har fört med sig framförallt kadmium till dagvattenbrunnarna och ut i spillnätet. 

För att kunna säkerställa och verifiera utsläppen skulle mätningar på dessa olika utsläppstyper kunna 

utföras. Kontrollera metallmängderna från hushåll där dagvattnet är kopplat till spillnätet och 

kontrollera vattnet som kommer in till dagvattenbrunnarna. Om metallmängderna från 

dagvattenbrunnarna skulle visa sig vara höga, skulle det kunna vara bra att tänka på om koppling till 

dagvattenledningarna skulle kunna utföras för att förhindra att föroreningar kommer in till 

spillvattennätet. 

9.5. Utsläpp från hushåll 
Enligt undersökningar har det framkommit att utsläppen av både nickel och kadmium är störst från 

hushållen (Broman, 2000). Detta är en källa för metallerna som är väldigt svår att kunna påverka, då 

utsläppen sker vid toalettbehov. Människor får i sig nickel och kadmium från maten, så att tillföra 

mindre mängd metaller i slammet för jordbruksanläggning kan ge en förbättring av utsläppen från 

människor. 

Det är viktigt att informera personer om att inte använda sig av konstnärsfärger som innehåller 

kadmium, och att framförallt ta hand om det på rätt sätt, och inte spola ner det i avloppet. Dessa färger 

innehåller höga halter av kadmium. Det är viktigt att sortering av nickel-kadmium batterier utförs, så 

att de inte hamnar i naturen eller avloppet där utsläppen kan bli allvarliga. 
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9.6. Framtidsutsikter 
Fler reningsverk ansluter sig till Revaq varje år. Detta är mycket bra för att på sikt kunna minska de 

giftiga utsläppen till åkermarker etc. Genom att utföra fler uppströmsarbeten med utgående från 

reningsverken kan förhoppningsvis de flesta gifter och tungmetaller kunna minskas till rimliga 

mängder. Detta betyder att företag så väl som privatpersoner måste minska sin användning av giftiga 

kemikalier och produkter. Det är viktigt att ta hand om möjliga utsläppsrisker från början, att sortera 

rätt och att inte spola ner farliga kemikalier i toaletten eller handfatet. Kan utsläppen framförallt 

minskas från hushållen så kommer den totala mängden av gifter och tungmetaller att minska drastiskt, 

då hushållen står för de största procentuella utsläppen (Broman, 2000). 

10. Slutsats 
Det är mycket viktigt att minska på både nickel och kadmium i avloppsvattnet för att kunna erhålla ett 

renare slam som kan spridas på åkrar för att tillföra den viktiga och värdefulla fosforn. Att minska på 

dessa tungmetaller är även viktigt för att kunna behålla Revaq-certifieringen som är ett bevis på att 

miljökraven hålls och respekteras av de anslutna kommunerna till Himmerfjärdsverket. 

I Bergvik finns ungefär 6,6 tusen anslutna personer till spillvattennätet, och dessa bidrar med ett 

vattenflöde på 118 m3/h. Det primära syftet med arbetet var att kartlägga kopplade verksamheter 

samt kartläggning av det ovidkommande vattnets (dagvattnet) möjliga bidrag av nickel och kadmium 

till spillnätet. Fokus lades även på hushållen, som enligt litteraturstudier är den största bidragande 

orsaken till nickel och kadmium till spillvattennätet (Broman, 2000). 

Potentiella utsläppspunkter av nickel och kadmium i Bergvik är: 

 Båtklubben 

 Bläst och- måleriföretaget 

 Metallbearbetningsföretaget 

 Dagvattenbrunnarna som är kopplade till spillvattennätet 

 Hushåll som har dagvattenledningar kopplade till spillvattennätet 

 Hushållsspillvatten 

Vid kartläggningen av verksamheter inom Bergvik spårades fyra verksamheter. Verksamheterna som 

spårades var en båtklubb, metallbearbetesföretag, bläst och- måleriföretag samt en verksamhet som 

tillhandahåller och säljer maskiner för gasrening. Det har framkommit att kadmiumutsläpp har spårats 

till en båtklubb i Nynäshamn där färg som innehöll kadmium hade använts. Skulle det visa sig att detta 

problem finns i Bergvik måste miljövänlig färg användas istället. Provtagning av denna verksamhets 

spillvatten rekommenderas för att kontrollera att samma problem inte finns i Bergvik. 

Metallbearbetesföretaget och bläst/måleriföretaget bör också kontrolleras då kadmium och nickel har 

påvisats existera i olika metaller, legeringar och gamla färger som kan hamna i spillvattennätet vid 

exempelvis blästring av underredet av båtar och olika metallytor. Skulle det påvisas att utsläpp sker 

från denna verksamhet måste blästringsmaterialet och färg/metalldelar tas omhand för destruktion 

och inte spolas ner i spillvattenledningarna. Se Figur 14 för kartläggningen av verksamheterna. 

En handlingsplan har tagits fram som ska ge förslag på uppföljning och spårning vid utsläpp från 

verksamheter. I korthet lyder den att verifiera utsläppen från verksamheten via provtagningar. Stå i 

nära kontakt med miljökontoret om uppföljning och kontroll av verksamheter. Om verksamheten 

påvisar ett för stort utsläpp av nickel och/eller kadmium ska kontakt med berörda myndigheter utföras, 

exempelvis miljökontoret. Information till berörd verksamhet vid uppdagande av för höga utsläpp ska 

göras så snabbt som möjligt. Ställa krav på att utsläppen minskas inom en viss tidsram. Beroende på 
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verksamheten kan förslag tas fram på hur utsläppen till spillvattenätet kan minskas. Efter vidare 

kontroll av utsatta tidsramar skall nya mätningar utföras av vattnet för att se om kraven på minskade 

utsläpp har utförts. Om målen har uppfyllts kan en slutgiltig kontroll av vattnet utföras längre fram i 

tiden, förslagsvis ett år, för att kontrollera att verksamheten behåller den goda vattenkvalitén. Om 

kraven inte har uppfyllts efter den första kontrollmätningen kan flera berörda myndigheter som 

tillsynsmyndigheten och polis sättas in. 

Vid kartläggningen av det ovidkommande vattnet framkom att 41 bostäder hade sitt dagvatten kopplat 

till spillvattennätet. Detta kan ge bidrag av nickel och kadmium då vatten rinner över taken, där det via 

damm eller atmosfäriskt deponerat nickel och kadmium kan komma in till spillnätet via påkopplade 

stuprännor eller dylikt. Tre dagvattenbrunnar kopplade till spillvattennätet hittades i den södra delen 

av Bergvik. Vid regn eller smältvatten kan detta orsaka att vattnet drar med sig nickel och kadmium 

från vägar och andra hårdgjorda ytor samt vid olika byggen och vägarbeten. Se Figur 17 i Bilaga 1 för 

kartläggningen av ovidkommande vatten. Skulle provtagning av vattnet i dagvattenbrunnarna visa att 

det finns höga halter av nickel och kadmium i vattnet kan förslagsvis dagvattenbrunnarna kopplas till 

dagvattennätet istället för att vara kopplat till spillvattennätet. En allmän åtgärdsplan för dagvattnet 

är som följer att lokalisera vart det förorenade dagvattnet kommer in. Om punkten för det 

inkommande dagvattnet lokaliseras kan arbetet utgå från den platsen. Kartlägga tillrinningsområdet 

till den berörda inflödespunkten. Utvärdera om det är det mycket hårdgjorda ytor eller om det pågår 

det byggnation runt platsen eller om det är mycket trafik i området. Kan det förorenade dagvattnet 

komma från bostadshus som exempelvis har stuprännor kopplade till spillvattennätet? Provtagning 

från olika tillrinningspunkter kan vara bra att utföra för att se vilken specifik källa föroreningarna 

kommer ifrån. Om det är exempelvis en byggnation som utförs som släpper ut metallerna ska detta 

informeras till arbetsplatsen för att kunna stoppa utsläppen. Vid mer diffusa källor, exempelvis vatten 

som rinner över hårdgjorda ytor eller deposition från luften som hamnar i dagvattnet, kontrollera om 

dagvattnet kan rinna till utlopp för recipienter som sjöar eller andra vattendrag. Viktigt här är att 

kontrollera att riktvärdena enligt Tabell 4 uppfylls för att inte förgifta sjöar och vattendrag. 

Den största bidragande orsaken till nickel och kadmium i avloppsvattnet kommer från hushållen. 

Framförallt är BDT-vatten den största bidragande orsaken till utsläppen från hushållen. Detta är svåra 

källor att komma åt. Om stora utsläpp påvisas komma från ett bostadsområde är förslaget att dela ut 

informationsblad till bosatta individer inom området om att inte spola ner kadmiumhaltiga ämnen som 

exempelvis konstnärsfärger i avloppet. 

En zonindelning av Bergvik utfördes för att lättare kunna utvärdera olika riskområden för utsläpp av 

nickel och kadmium. 16 zoner togs fram, och från utvärdering av vilka verksamheter, bostäder 

(bostäder med dagvatten kopplat till spillnätet gavs en förhöjd utsläppsrisk), hårdgjorda ytor och 

dagvattenbrunnar kopplade till spillvattennätet som fanns inom zonerna gavs de olika prioriteringar 

för att utföra provtagningar. Slutsatserna från detta blev att zon 1, 3 och 16 har högst prioritet att 

utföra kontroll av vattnet. Se Figur 26 i Bilaga 4 för sammanställningen av zonerna. 

Förslagsvis kan provtagning utföras vid de höga samt- medelprioriterade zonerna för att kunna 

verifiera om utsläpp sker där och därför kunna rikta in åtgärderna mot de berörda områdena. Annars 

kan provtagning av de enskilda verksamheterna utföras för att kontrollera bidraget av nickel och 

kadmium från dessa samt mätning av dagvattnet från dagvattenbrunnarna.  

11. Förslag på fortsatt arbete 
Telge Nät rekommenderas att utföra provtagningar i anslutande till de hög och- medelprioriterade 

zonerna eller utföra prover vid specifika platser. Provtagningar kan därför utföras vid de kartlagda 
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verksamheterna, vid de tre dagvattenbrunnarna som är kopplade till spillnätet samt ett 

bostadsområde som kan användas som referens då halterna av nickel och kadmium inte ska överstiga 

halterna som kommer från endast bostäder. Provtagning för kontroll av halten nickel och kadmium 

rekommenderas även att utföras vid utloppen för dagvattnet för att kontrollera kvalitén på detta, så 

att kontroll mot de rekommenderade gränsvärdena enligt Tabell 4 kan utföras. 

Förslagsvis kan mätning med Ecoscope utföras för att detektera om nickel och/eller kadmium existerar 

i vattnet vid den provtagningspunk som ska kontrolleras. Om det visar sig att det kan vara en 

betydande halt av metallerna kan provtagning utföras för att detektera den exakta mängden i vattnet. 

Med provtagning med Ecoscope kan flera olika metaller detekteras, vilket kan vara intressant för Telge 

Nät att följa upp med. 

Till en början rekommenderas att ta prover i påslagstunneln i Bergvik för att kontrollera om halterna 

är desamma som när Josefin Flodgren utförde provtagningen 2014 (Flodgren, 2015a). Eftersom det 

utfördes vid ett högre flöde än vanligt kan detta ha påverkat provtagningen. Om halterna av framförallt 

kadmium skulle ligga på samma nivå är det verkligen att rekommendera att provtagningarna utförs 

som beskrivet ovan. Skulle det visa att halterna är lika som resultaten från 2010 eller lägre kan det bero 

på att utsläppen kan ske under olika perioder år för år. Provtagning med Ecoscope under olika månader 

skulle kunna visa om detta är fallet. Om utsläpp av nickel och/eller kadmium bevisas kan, beroende på 

utsläppskälla, åtgärderna från kapitel 7 kunna utföras. 
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Bilagor 
Här listas alla bilagor som hänvisas till i texten. 

Bilaga 1. Kartor över Bergvik 
Här listas alla kartor som använts i undersökningen. Bland annat mer överskådliga karor till kartlagda 

verksamheter och dagvatten. 

 

Figur 13. Karta över Södertälje (Google Maps) 
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Figur 14. Karta över upptagningsområdet i Bergvik med kartlagda verksamheter (Google Maps) 
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Figur 15. Karta över upptagningsområdet Bergvik med spillvattenledningar (med tillstånd från Telge Nät) 
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Figur 16. Karta över upptagningsområdet Bergvik med dagvattenledningar (med tillstånd från Telge Nät) 
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Figur 17. Karta över ovidkommande vatten (med tillstånd från Telge Nät) 

 

Figur 18. Zonindelning av Bergvik (med tillstånd från Telge Nät) 
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Bilaga 2. Bilder från Himmerfjärdsverket 
I denna bilaga redovisas bilder från studiebesöket på Himmerfjärdsverket. Bilderna ska ge en bild över 

hur det ser ut på verket och ge en överskådlig bild över processen för vattenrening och 

slamproduktion. Alla bilder är tagna av Marcus Birgersson, med tillstånd att publiceras i denna rapport 

från SYVAB. 

 

Figur 20. Grovrensgallret 

 

Figur 21. Försedimentering 

Figur 19. Sandfånget 
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Figur 22. Biologiska luftningsbassänger 

 

Figur 23. Sand från sandbädden/fluidiserade bädden 
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Figur 24. Skivdiskfilter 

 

Figur 25. Slamförtjockare 
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Figur 26. Vattnets och slammets väg genom Himmerfjärdsverket 
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Bilaga 3. C och U verksamheter inom Bergvik 
Södertälje båtklubb 

Bergviksgatan 21 

Verksamhetsbeteckning: U 

Upptagning och sjösättning av båtar. Båtar förankrade vid bryggor. Möjlig avskrapning av båtfärg 

och målning av ny färg. 

Kommentar från miljökontoret: Tillsyn på gång, senaste tillsyn 2011. 

Kommentarer från platsbesök utfört under detta arbete: Många båtar på land, en hel del bråte som 

metalldelar, plankor och plast. 

Dyksmeden Hans Augusta 

Elsarostigen 1-4 

Verksamhetsbeteckning: U 

Dykarbeten, stålarbeten och smidesarbeten. Även mekaniska arbeten. 

Kommentar från miljökontoret: Metallverkstad, har inte varit där för tillsyn. 

Kommentarer från platsbesök utfört under detta arbete: Lokalerna verkar befinna sig i ett av 

bostadshusen på Elsarostigen, ingen direkt lokalisering kunde göras. 

Sulalampi bläst- och industrimåleri 

Brunnsängsvägen 17 

Verksamhetsbeteckning: U 

Blästring av ytor, ta bort gammal färg etc. Målning av ny färg. 

Kommentar från miljökontoret: Ska dit på tillsyn, inte gjorts i år (2015). Regelbundna besök. 

Kommentarer från platsbesök utfört under detta arbete: Välvårdat utifrån. På området finns större 

lokaler där blästring och måleri förmodligen utförs. 

Aquagas Sweden AB 

Brunnsängsvägen 19 

Verksamhetsbeteckning: U 

Försäljare av adsorptionstorkare, deoxiderare och filter som används vid rening av komprimerade 

gaser. 

Kommentar från miljökontoret: Har avgift, senaste tillsyn 2005, ska egentligen ha regelbunden tillsyn. 

Kommentarer från platsbesök utfört under detta arbete: En del metalldelar på området. 
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Bilaga 4. Utvärdering av zoner i Bergvik 

 

Figur 27. Utvärdering av zoner i Bergvik, röd markering=hög prio, grön markering=medel prio, blå markering=låg prio 
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Bilaga 5. Inkommande metallmängder till Himmerfjärdsverket 
Tabell med redovisade värden över inkommande metallmängder till Himmerfjärdsverket. 

Tabell 5. Inkommande metallmängder till Himmerfjärdsverket under 2014, Cd värden ligger under detektionsgränsen 
förutom under mars månad. Hg värden ligger under detektionsgränsen förutom under augusti månad (Flodgren, 2015b) 

 P Cd Zn Ni Cu Cr Pb Hg 

 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

2014         

Januari 3,175 0,0001 0,068 0,0044 0,047 0,0015 0,0011 0,0001 

Februari 2,625 0,0001 0,06 0,0043 0,037 0,001 0,001 0,0001 

Mars 4,86 0,00014 0,18 0,0072 0,11 0,0038 0,0029 0,0001 

April 2,85 0,0001 0,062 0,004 0,041 0,0016 0,00094 0,0001 

Maj 3,475 0,0001 0,11 0,0053 0,097 0,0037 0,0022 0,0001 

Juni 2,71 0,0001 0,083 0,0037 0,049 0,0015 0,0014 0,0001 

Juli 3,5 0,0001 0,078 0,0055 0,056 0,0018 0,0013 0,0001 

Augusti 3 0,0001 0,069 0,005 0,042 0,0014 0,0017 0,00028 

September 3,62 0,0001 0,067 0,0048 0,042 0,0015 0,0015 0,0001 

Oktober 2,95 0,0001 0,072 0,0049 0,041 0,0014 0,0014 0,0001 

November 3,425 0,0001 0,074 0,0047 0,051 0,0017 0,0015 0,0001 

December 3,16 0,0001 0,22 0,0047 0,043 0,0026 0,0014 0,0001 

 


