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Denna rapport är skriven på uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, samt inom
ramen för kursen Tvärvetenskapligt innovationsprojekt om 7,5 hp på Malmö Högskola.

Förord
Denna rapport är skriven på uppdrag av Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, samt
inom ramen för kursen Tvärvetenskapligt innovationsprojekt på Malmö Högskola. En
målsättning med projektet har varit att utreda och inventera bräddavloppen inom Segeåns
avrinningsområde och deras bräddningshistorik för åren 2006-2012. I rapporten redovisas
resultaten av utredningen och inventeringen, samt förslag på åtgärder.
Arbetet har utförts av Sabina Jensen och Jessika Öberg, miljövetarstudenter på Malmö
Högskola. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, VA-enheten på Svedala kommun,
Ekologgruppen i Landskrona AB, samt VA Syd har bidragit med uppgifter och synpunkter.
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Sammanfattning
Syftet med detta projekt var att utföra en utredning och inventering av bräddavlopp i Segeåns
avrinningsområde samt att undersöka förslag till möjliga åtgärder för att förhindra bräddning.
Resultaten visar att det finns noterade bräddningar från 8 av 20 bräddpunkter inom Svedala
reningsverks upptagningsområde och från 6 av 9 bräddpunkter inom Sjölundaverkets
upptagningsområde. Det saknas därmed larm och bräddmätare vid totalt 15 bräddpunkter
inom Segeåns avrinningsområde. Genom uträkningarna i denna rapport framgår att det i
genomsnitt släpps ut 62kg fosfor/år och 409kg kväve/år inom Svedala reningsverks
upptagningsområde och 864kg fosfor/år och 6476kg kväve/år inom Sjölundaverkets
upptagningsområde, vilket blir totalt 926kg fosfor/år och 6885kg kväve/år inom Segeåns
avrinningsområde. Dessa siffror baseras endast på de bräddavloppen med larm, tas övriga 15
bräddpunkter med i beräkningarna blir det ännu högre siffror.
För att få grepp om omfattningen av utsläppen från bräddningarna kan utsläppsmängderna
jämföras med dem för enskilda avlopp. I Svedala kommun finns 887st enskilda avlopp, vilka
tillsammans släpper ut ca 532kg fosfor/år och 4435kg kväve/år. Detta kan jämföras med den
genomsnittliga utsläppsmängden från de noterade bräddpunkterna inom Segeåns
avrinningsområde, vilka släpper ut 926kg fosfor/år och 6885kg kväve/år. Tar man i beaktande
de olarmade bräddavloppen ökar siffran troligen ytterligare.
En bräddpunkt som bör prioriteras inom Svedala reningsverks upptagningsområde är K01
Klågerup då denna har bräddat mest frekvent och störst mängd under åren 2006-2012 i
Svedala. År 2011 inträffade de längsta bräddningarna då K01 släppte ut totalt 4575 m³
avloppsvatten fördelat på sju bräddningstillfällen. Bräddpunkter som bör prioriteras inom
Sjölundaverkets upptagningsområde är de två som bräddar till Sege kanal, då dessa har
bräddat mest frekvent och störst mängd under åren 2006-2012 i Malmö. År 2011 inträffade de
största bräddningarna då de två bräddpunkterna tillsammans bräddade totalt 117 457 m³,
fördelat på 30 bräddtillfällen.
Åtgärdsförslagen som innebär anläggning av en damm vid K01 i Svedala kommun kostar ca
400 000kr och kan bidra med en minskning av 89kg kväve och 13,5kg fosfor om året. En
anläggning av två dammar vid de två bräddpunkterna som bräddar till Sege kanal i Malmö
kostar ca 800 000kr och kan bidra med en minskning av 4888kg kväve och 651,8kg fosfor om
året.
Det finns inte någon plan för åtgärder för bräddningarna varken i Svedala reningsverks- eller
Sjölundaverkets miljörapporter, och med grund i slutsatserna i denna rapport anser vi att en
sådan plan bör upprättas i miljörapporterna för 2013, alternativt läggas in i kommunernas VAplaner.
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Samtliga beräkningar är baserade på värsta tänkbara scenarier, och de genererar därför inte
exakta bilder av verkligheten och heller inte exakta värden.

1. Bakgrund och problembeskrivning
Övergödning av sjöar och vattendrag är idag ett stort miljöproblem (Björndahl, Borg &
Thyren, 2003, s. 147-159). Åar som rinner genom jordbrukslandskap, som t.ex. Sege å, är hårt
utsatta då näringsämnen från åkrarna når vattnet genom nederbörd och avrinning (ibid). Vid
hög näringstillförsel av kväve och fosfor ökar tillväxten av växt- och djurplankton
(Andersson, 2000, s. 65). Detta medför rik växtlighet och därmed sämre siktdjup. Detta
förhindrar i sin tur ljuset från att nå de djupaste växterna (ibid). Enligt Björndahl et al., (2003,
s. 147-159) kan övergödning och ökad tillväxt av alger medföra brist på syre i vattnet. När en
större andel växter dör och faller till bottnen än normalt sätts en större nedbrytningsprocess
igång, vilken förbrukar mer syre än vad som produceras. Detta kan i sin tur medföra att
vattenlevande djur, såsom fisk, dör. Vidare menar Björndahl et al., (2003, s. 147-159) att
övergödningsproblematiken till största del kan härledas från jordbruksmark. De poängterar
dock att det kommunala avlopps- och dagvattnet även bidrar med näringstillförsel (ibid).
Avloppsvatten innehåller stora mängder kväve och fosfor, och det rinner via ledningsnätet och
pumpstationer till reningsverket. Avloppsvattnet i de flesta reningsverk i Sverige går igenom
olika steg för rening, där ett av stegen reducerar ca 95 % av fosforn, och ett annat steg
reducerar ca 20 % av kvävet (Björndahl et al., 2003, s. 147-159). Vid kraftig nederbörd blir
ledningsnätet och pumpstationerna överbelastade, vilket gör att de inte kan ta emot allt vatten
(Goulding, Horan & Jayasuriya, 2012; Vieux & Vieux, 2004). För att systemet inte ska
haverera vid kraftig nederbörd har en del pumpstationer och ledningsnät nödavlopp eller
bräddavlopp (ibid). Enligt Goulding et al., (2012) kan bräddavlopp vid för höga flöden
orsakade av bland annat kraftig nederbörd utföra bräddningar, vilket är en typ av
översvämning. Detta innebär enligt Naturvårdsverket, (1993) att helt orenat avloppsvatten
släpps ut till närmaste recipient. En del pumpstationer med bräddavlopp har larm och
bräddningsmätare, som sätts igång så fort bräddningen har börjat. På så vis kan det noteras
hur många minuter bräddningen pågår, och en uppfattning kan ges på hur stor mängd
avloppsvatten som släpps ut (ibid).
Under resultat finns bilder från fältstudier av ett av Svedala reningsverks bräddavlopp, där
man tydligt kan se spåren av övergödningen i form av dåligt siktdjup, grumlighet och död
växtlighet på botten.
Mancl, Tao och Tuovinen, (2009), Goulding et al., (2012) och Vieux och Vieux, (2004)
menar alla att bräddningar kan orsaka hälsoproblem. Mancl et al., (2009) menar att
bräddningar i vissa fall kan äga rum i parker och rekreationsområden där många människor
vistas, vilket innebär ett tillflöde av orenat avloppsvatten som många människor kommer i
kontakt med. Avloppsvattnet kan i värsta fall innehålla hälsofarliga ämnen, smittämnen och
läkemedelsrester, vilket kan ge upphov till smittorisker, sjukdomar och penicillinresistens
bland bakteriestammar (ibid). Dessutom påverkas landskapsbilden av bräddningar, då
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avloppsrester som avföring, toalettpapper, tops och diverse annat lägger sig på strandkanterna.
Även människors rätt att vistas i naturen vid vattendragen påverkas, då man kan känna sig
orolig för att råka komma i kontakt med det förorenade vattnet.
Burian, Kalyanapu, Larsen och Walsh (2013) belyser ett annat problem som är av vikt i denna
utredning, nämligen klimatförändringarna. Klimatförändringarna innebär ökad nederbörd,
vilket ökar belastningen på ledningsnäten, pumpstationerna och reningsverken. Detta kommer
i sin tur medföra ökade bräddningsfrekvenser, då belastningen på ledningsnäten blir för stor i
större utsträckning.
1.1.

Bakgrund Sege å

Segeå är ett typexempel på en å som rinner genom jordbrukslandskap och är kraftigt övergödd
(Andersson, 2000). Det är främst kväve och fosfor som bidrar till övergödningen, vilket till
stor del kommer från kringliggande åkermark (ibid). Kväve och fosfor släpps även ut från
avloppsreningsverk, enskilda avlopp och genom bräddningar (Milotti, 2008). Segeå har
genom åren blivit rätad, från att vara en meandrande (slingrande) å, till att vara en rak å
(Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, 2013a). När ån var meandrande var vattenflödet
långsammare och därmed hann näringsämnena sjunka till botten och sedimentera (ibid). När
ån genom åren blivit rätad har vattenflödet ökat, vilket innebär att näringsämnena inte hinner
sedimentera och därmed blir de kvar i vattnet under längre tid och orsakar övergödning
(Fulweiler, Heiskanen & Rabalais, 2012; Burandt & Glinska-Lewczuk, 2011). Bild 1 visar en
flygbild över en del av Segeå, där rätningen syns tydligt.

Bild 1. Flygbild över en rätad del av Segeå.
Foto: Ekologgruppen i Landskrona AB.

Enligt Vattenmyndigheten (2009) är fosforbelastningen till Sege å 8104kg per år där
reningsverken står för 1,7% och enskilda avlopp står för 10,3%. Kvävebelastningen till Sege å
är 676 372kg per år där reningsverken står för 1,4% och enskilda avlopp står för 0,9% (ibid).
Segeåns avrinningsområde innefattar de sju kommunerna Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp,
Svedala, Trelleborg och Vellinge. Ån rinner dock endast genom Svedala, Burlöv, Malmö och
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Staffanstorp, vilket bild 2 visar. Största delen av avrinningsområdet (50%) ligger inom
Svedala kommun (Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, 2013b).

Bild 2. Karta över Segeåns avrinningsområde.
Källa: Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd: http://www.segea.se/Om-Segea.html

Segeåns vattendragsförbund bildades 1988 för att 2010 ombildas till ett vattenråd. Vattenrådet
består av en styrelse för vattenrådet och en ledningsgrupp för Segeåprojektet. I styrelsen sitter
representanter från de sju kommunerna i avrinningsområdet, från industrier, dikningsföretag,
mark- och skogsägare samt från intresseorganisationer. I ledningsgruppen sitter representanter
från kommunerna. Vattenrådets främsta uppgifter är att fungera som rådgivare och
informatör, att övervaka ån och att planera och genomföra åtgärder (Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråd, 2013b).
Det är endast Sjölunda reningsverk med tillhörande ledningsnät och pumpstationer, samt
Svedala reningsverk med tillhörande ledningsnät och pumpstationer som har bräddavlopp
som bräddar till Segeån.
1.2.

Förtydligande: värsta tänkbara scenario

Denna utredning baseras på värsta tänkbara scenarier från Svedala avloppsreningsverks
miljörapporter och Sjölunda reningsverks miljörapporter, både vad gäller max bräddad volym
och uppskattade föroreningsmängder. Detta innebär att de presenterade uträkningarna för
utsläppt mängd avloppsvatten vid de olika bräddningarna är beräknade genom att det antas att
flödet går för fullt under hela bräddningen, och därmed är den presenterade utsläppta
mängden avloppsvatten vad som maximalt kan ha släppts ut. Likaså gäller de presenterade
utsläppta mängderna fosfor, P och kväve, N vilket beräknas genom att maximal mängd
avloppsvatten har släppts ut vid samtliga bräddningar.
Det bör även understrykas att bräddningar i de flesta fallen sker vid en överbelastning av
ledningsnätet till följd av kraftig nederbörd, vilket innebär att avloppsvattnet ofta är utspätt.
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Beräkningarna i denna rapport bortser dock från att avloppsvattnet kan ha varit utspätt vid
bräddningstillfällena och läsaren uppmanas därför att ha detta i åtanke.
Samtliga beräkningar utgör därför endast beräkningsmodeller för värsta tänkbara scenarier,
och de genererar därför inte absoluta sanningar och exakta värden. Vi har valt att endast
beräkna de värsta tänkbara scenarierna eftersom det är denna information som presenteras och
används i miljörapporterna.
Beräkningarna är gjorda på de bräddningsstationer med larm, och det kan finnas fler stationer
som bräddar än de som är utrustade med larm, således kan utsläppsmängden ändå vara större
än de värsta scenarierna beskrivna i denna rapport.

2. Syfte och mål
Syftet med projektet är att utföra en utredning och inventering av bräddavlopp i Segeåns
avrinningsområde samt att undersöka förslag till möjliga åtgärder för att förhindra bräddning
och dess konsekvenser för miljön. Vid kraftig nederbörd eller vid tekniska problem sker en
bräddning där stora mängder föroreningar och närsalter når recipienten. För att få grepp om
hur frekventa dessa bräddningar är och vad som kan göras för att minimera eller stoppa
problemet krävs en utredning. I dagsläget finns inte noteringar om bräddningar från alla
nödavlopp och därför råder det en osäkerhet kring hur mycket, hur länge och hur ofta
bräddning sker. Projektet syftar därför till att genom denna utredning öka kunskapen hos i
synnerhet kommunerna om vilken effekt bräddningarna har på Segeåns ekologiska status,
vilket kan användas som ett underlag till en potentiell åtgärd. Syftet är också att lyfta ett
problem som inte tidigare belysts öppet, och som troligen kan ha stor miljönytta för vatten i
samtliga kommuner i avrinningsområdet. Modellen och förslag på åtgärder som tas fram kan
troligtvis användas i hela landet då bräddningar inte är unikt för Skåne. Även miljöekonomin
beräknas där kostnader för åtgärder samt miljönyttan för dessa redovisas.
Genom detta projekt kan kommunerna få en ökad kunskap om miljöeffekterna av
bräddningarna och få förslag på åtgärder som kan förbättra Segeåns vattenkvalitet. Riksdagen
har beslutat om 16 nationella miljömål, varav tre av dessa: Ingen övergödning, Grundvatten
av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, är direkt påverkade av övergödningen
(Naturvårdsverket, 1999). EU:s Vattendirektiv syftar till att vi ska uppnå god ekologisk och
kemisk status i våra sjöar och vattendrag innan 2015 (Rådets direktiv, 2000/60/EG). Sege å
och andra åar i jordbrukslandskap har fått tidsfrist till 2027 för att uppnå detta mål eftersom
de är hårt påverkade av övergödningen. Ett steg i rätt riktning för att uppnå miljömålen och
uppfylla EU:s vattendirektiv är att komma till bukt med bräddningsproblematiken.

3. Metod
3.1. Empirisk datainsamling
Metoden för projektets utförande grundar sig i en kvantitativ metodteori, vilken Hartman
(2004, s.207) definierar på följande sätt: “Kvantitativa undersökningar karakteriseras av att
man undersöker den numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper”.
Inledningsvis utförs en empirisk datainsamling av kvantitativ data där det samlas in material i
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form av miljörapporter från Svedala reningsverk och Sjölunda reningsverk, och tidigare
gjorda utredningar av bräddavlopp. Från miljörapporterna hämtas information om antal
noterade bräddningar per år, max bräddad volym från dessa bräddningar samt en uppskattning
om hur stor föroreningsmängd som släppts ut. Utifrån insamlad data görs en sammanställning
av samtliga bräddningar per bräddpunkt och år som når Segeå. Sammanställningen av
Svedala reningsverks bräddningsstationer är gjord med hjälp av rapporten ” Recipienter till
nödavlopp vid avloppspumpstationer i Svedala kommun” från Ekologgruppen i Landskrona
AB (2005). Sammanställningen av Sjölundaverkets bräddningsstationer är gjord med hjälp av
Sjölundaverkets miljörapporter.
3.2. Statistisk analys
Utifrån sammanställningarna görs en statistisk analys med hjälp av korrelationstabeller, vilket
Bryman (2004, s. 239) rekommenderar för att analysera relationer och dra slutsatser. Byström
(2011, s.161) menar att korrelationsstudier kan användas för att analysera samband mellan
variabler. I denna rapport görs detta genom att jämföra total utsläppt mängd (mᶾ)
avloppsvatten från bräddningar på ett år till Segeå, med beräknad total utsläppt mängd (kg)
kväve och fosfor från bräddningstillfällena till Segeå på ett år. Detta för att undersöka
sambanden mellan antal bräddningar och tillförsel av näringsämnena. Genom
korrelationstabellerna fås information om hur mycket 1 mᶾ bräddningsvatten tillför kväve och
fosfor till Segeå. Den informationen används till att få fram hur mycket varje bräddningspunkt
bidrar till övergödningen i ån.
Därefter görs en analys med hjälp av beskrivande statistik (Denscombe, 2009, s.325) där
utsläppsmängden presenteras i procent för att ta reda på vilka bräddpunkter som bidrar med
högst förväntad utsläppt mängd näringsämnen, och därmed bör prioriteras vid eventuella
åtgärder.
3.3.
Åtgärdsplan och kostnads/nyttobeskrivning
En presentation av förslag på åtgärdsplan kommer som nästa steg, och slutligen utförs en
beskrivning av miljöekonomin för åtgärdsplanen, med kostnad och miljönytta för åtgärderna.
I beskrivningen ställs kostnaderna mot nyttorna för att bedöma om åtgärden är lönsam, och
vilken åtgärd som är mest lönsam.

4. Resultat
4.1. Antal bräddningsstationer som når Sege å inom Svedala reningsverks
upptagningsområde
P01 – Östra Svenstorp
P02 – Tittenté
P03 – Börringe Kloster
P05 – Sturups flygplats
P06 – Börringe Kyrkby
P08 – Lyckåsvägen
P09 – Börringe Station
P10 – Köhlers väg, Börringe station
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P11, P16, P17 – Västra Svedala Dagvattendamm
P13 – Sjödiken
P14 – Västra Svedala
P15 – Krågeholm
P18 – Holmeja
P20 – Östra Svedala
P19/P20 – Svedala koloniområde
P22 – Svedala Länsmansvägen
B01 – Bara
K01 – Klågerup reningsverk
K02 – Klågerup södra
K-ny – Klågerup mitt
4.2. Inom Sjölundaverkets upptagninsområde
Sjölunda avloppsreningsverk
Spillepengen pumpstation
Rosedahls pumpstation
Bulltofta vattenverk (avlastning av en kombinerad avloppsledning)
Valdemarsro Svanevägen (avlastning av en kombinerad avloppsledning)
Akzo Nobel Pumpstation i Burlöv
Arlöv Hamngatan pumpstation
Nordanå Staffanstorp
Djurslöv/Görslöv Staffanstorp
4.3.

Antal noterade bräddningar från Svedala reningsverks
upptagningsområde
Det finns noterade bräddningar från följande bräddpunkter: P01 – Östra Svenstorp, P02 –
Tittenté, P03 – Börringe Kloster, P05 – Sturups flygplats, P09 – Börringe station, P18 –
Holmeja, B01 – Bara, K01 – Klågerup reningsverk. Det finns inga noterade bräddningar från
övriga 12 bräddpunkter.
Den 10 januari 2014 utfördes en fältstudie av bräddpunkten K01 i Klågerup, där omgivningen
och ån studerades. Det konstaterades att ån innehöll mycket skräp i form av plast, papper och
liknande. Om skräpet kom ifrån bräddningar är oklart. Det kunde dock noteras, vilket bilderna
3-5 visar, att ån hade dåligt siktdjup, var grumligt och att botten var täckt av död växtlighet,
vilket är tecken på övergödning.
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Bild 3: Ån som bräddas vid K01- Klågerup.
Foto: Jessika Öberg

Bild 4: Vid kanten av ån som bräddas vid K01- Klågerup.
Foto: Jessika Öberg
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Bild 5: Noterbart smutsigt vatten i ån som bräddas vid K01- Klågerup.
Foto: Jessika Öberg

4.4.
Antal noterade bräddningar från Sjölundaverkets upptagningsområde
Det finns noterade bräddningar från fyra bräddpunkter till Risebergabäcken och två
bräddpunkter till Sege kanal. Det framgår dock inte vilka av bräddpunkterna det är som
noterats, utan endast ett antal om 4 respektive 2 bräddpunkter. Det finns inga noterade
bräddningar från övriga tre bräddpunkter.
4.5.
Antal bräddningsstationer utan larm
Det förutsätts att de bräddpunkter som saknar noteringar är utan larm och bräddmätare. Det
finns därmed 12 bräddpunkter inom Svedala reningsverks upptagningsområde och 3
bräddpunkter inom Sjölundaverkets upptagningsområde som saknar larm och bräddmätare.
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5. Statistisk analys
5.1. Beräkning av utsläppt mängd P-tot och N-tot per bräddningspunkt och år
inom Svedala reningsverks upptagningsområde i Svedala
I beräkningarna används de uppskattade föroreningsmängder för P-tot och N-tot som
framkommer i miljörapporterna. I miljörapporterna är föroreningsmängderna beräknade på
inkommande medelhalter till reningsverket samma år, varför mängden P och N skiljer sig åt
från år till år.
De totala föroreningsmängderna divideras med den totala max bräddade volymen (m³), för att
få fram hur stor mängd (kg) fosfor och kväve som 1 m³ utsläppt avloppsvatten innehöll.
Därefter multipliceras denna mängd fosfor och kväve som 1 m³ innehöll, med max bräddad
volym per pumpstation, för att få fram hur mycket varje pumpstation släppte ut. Dessa
beräkningar görs på de noterade bräddningarna, per år och bräddningspunkt. Beräkningarna
läggs in i korrelationstabeller under varje avsnitt för att tydligare se samband och kunna dra
slutsatser.
5.1.1. 2006
De uppskattade föroreningsmängderna år 2006 var totalt 4kg P-tot och 22kg N-tot. Den totala
bräddade volymen var 441 m³. Därmed innehöll 1 m³ utsläppt avloppsvatten ca 0,009kg
fosfor och 0,05kg kväve. Detta delas upp på de tre noterade bräddningspunkterna, vilka var:
P02 Tittenté, som släppte ut 67 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 0,6kg fosfor och 3,35kg
kväve. P18 Holmeja, som släppte ut 30 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 0,27kg fosfor och
1,5kg kväve. K01 Klågerup, som släppte ut 344 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 3,1kg
fosfor och 17,2 kg kväve. Den beskrivande statistiken visar att bräddpunkt K01 Klågerup
släppte ut 78 % av den totala utsläppta mängden P och N. Resultaten av beräkningarna samt
beskrivande statistik i form av utsläppt mängd i procent, visas i korrelationstabell 1.
Korrelationstabell 1. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per bräddpunkt år 2006
Bräddpunkt
P02 Tittenté
P18 Holmeja
K01 Klågerup
Totalt Svedala

Utläppsmängd (m3)
67
30
344
441

Fosfor (kg)
0,6 (15%)
0,27 (7%)
3,1 (78%)
4

Kväve (kg)
3,35 (15%)
1,5 (7%)
17,2 (78%)
22

5.1.2. 2007
De uppskattade föroreningsmängderna år 2007 var totalt 40kg P-tot och 260kg N-tot. Den
totala bräddade volymen var 5374 m³. Därmed innehöll 1 m³ utsläppt avloppsvatten ca
0,007kg fosfor och 0,05kg kväve. Detta delas upp på de fem noterade bräddningspunkterna,
vilka var: P01 Östra Svenstorp, som släppte ut 156 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 1,1kg
fosfor och 7,8kg kväve. P02 Tittenté, som släppte ut 577 m³ avloppsvatten, som innehöll ca
4kg fosfor och 28,9kg kväve. P18 Holmeja, som släppte ut 628 m³ avloppsvatten, som
innehöll ca 4,4kg fosfor och 31,4kg kväve. B01 Bara, som släppte ut 1465 m³ avloppsvatten,
som innehöll ca 10,3kg fosfor och 73,3kg kväve. K01 Klågerup, som släppte ut 2548 m³
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avloppsvatten, som innehöll ca 17,8kg fosfor och 127,4kg kväve. Den beskrivande statistiken
visar att bräddpunkt K01 Klågerup släppte ut 46 % av den totala utsläppta mängden P och N.
Resultaten av beräkningarna samt beskrivande statistik i form av utsläppt mängd i procent,
visas i korrelationstabell 2.
Korrelationstabell 2. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per bräddpunkt år 2007
Bräddpunkt
P01 Östra Svenstorp
P02 Tittenté
P18 Holmeja
B01 Bara
K01 Klågerup
Totalt Svedala

Utläppsmängd (m3)
156
577
628
1465
2548
5374

Fosfor (kg)
1,1 (3%)
4 (11%)
4,4 (12%)
10,3 (28%)
17,8 (46%)
40

Kväve (kg)
7,8 (3%)
28,9 (11%)
31,4 (12%)
73,3 (28%)
127,4 (46%)
260

5.1.3. 2008
De uppskattade föroreningsmängderna år 2008 var totalt 44kg P-tot och 283kg N-tot. Den
totala bräddade volymen var 5249 m³. Därmed innehöll 1 m³ utsläppt avloppsvatten ca
0,008kg fosfor och 0,05kg kväve. Detta delas upp på de fem noterade bräddningspunkterna,
vilka var: P02 Tittenté, som släppte ut 513 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 4,1kg fosfor och
25,7kg kväve. P03 Börringe Kloster, som släppte ut 241 m³ avloppsvatten, som innehöll ca
1,9kg fosfor och 12kg kväve. P05 Sturup, som släppte ut 900 m³ avloppsvatten, som innehöll
ca 7,2kg fosfor och 45kg kväve. B01 Bara, som släppte ut 2608 m³ avloppsvatten, som
innehöll ca 20,9kg fosfor och 130,4kg kväve. K01 Klågerup, som släppte ut 987 m³
avloppsvatten, som innehöll ca 7,9kg fosfor och 49,3kg kväve. Den beskrivande statistiken
visar att bräddpunkt B01 Bara släppte ut 48 % av den totala utsläppta mängden P och N.
Resultaten av beräkningarna samt beskrivande statistik i form av utsläppt mängd i procent,
visas i korrelationstabell 3.
Korrelationstabell 3. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per bräddpunkt år 2008
Bräddpunkt
P02 Tittenté
P03 Börringe Kloster
P05 Sturup
B01 Bara
K01 Klågerup
Totalt Svedala

Utläppsmängd (m3)
513
241
900
2608
987
5249

Fosfor (kg)
4,1 (10%)
1,9 (5%)
7,2 (17%)
20,9 (48%)
7,9 (18%)
44

Kväve (kg)
25,7 (10%)
12 (5%)
45 (17%)
130,4 (48%)
49,3 (18%)
283

5.1.4. 2009
De uppskattade föroreningsmängderna år 2009 var totalt 1kg P-tot och 6kg N-tot. Den totala
bräddade volymen var 103 m³. Därmed innehöll 1 m³ utsläppt avloppsvatten ca 0,009kg
fosfor och 0,06kg kväve. Detta delas upp på de tre noterade bräddningspunkterna, vilka var:
P02 Tittenté, som släppte ut 22 m³ avloppsvaten, som innehöll ca 0,2kg fosfor och 1,3kg
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kväve. P09 Börringe station, som släppte ut 13 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 0,1kg fosfor
och 0,8kg kväve. K01 Klågerup, som släppte ut 68 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 0,6kg
fosfor och 4kg kväve. Den beskrivande statistiken visar att bräddpunkt K01 Klågerup släppte
ut 67 % av den totala utsläppta mängden P och N. Resultaten av beräkningarna samt
beskrivande statistik i form av utsläppt mängd i procent, visas i korrelationstabell 4.
Korrelationstabell 4. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per bräddpunkt år 2009
Bräddpunkt
P02 Tittenté
P09 Börringe Station
K01 Klågerup
Totalt Svedala

Utläppsmängd (m3)
22
13
68
103

Fosfor (kg)
0,2 (21%)
0,1 (13%)
0,6 (67%)
1

Kväve (kg)
1,3 (21%)
0,8 (13%)
4 (67%)
6

5.1.5. 2010
De uppskattade föroreningsmängderna år 2010 var totalt 54kg P-tot och 337kg N-tot. Den
totala bräddade volymen var 6242 m³. Därmed innehöll 1 m³ utsläppt avloppsvatten ca
0,008kg fosfor och 0,05kg kväve. Detta delas upp på de sex noterade bräddningspunkterna,
vilka var: P01 Östra Svenstorp, som släppte ut 599 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 4,8kg
fosfor och 30kg kväve. P02 Tittenté, som släppte ut 538 m³ avloppsvatten, som innehöll ca
4,3kg fosfor och 27kg kväve. P05 Sturup, som släppte ut 2673 m³ avloppsvatten, som innehöll
ca 21,4kg fosfor och 133,7kg kväve. P18 Holmeja, som släppte ut 326 m³ avloppsvatten, som
innehöll ca 2,6kg fosfor och 16,3kg kväve. B01 Bara, som släppte ut 1145 m³ avloppsvatten,
som innehöll ca 9,2kg fosfor och 57,3kg kväve. K01 Klågerup, som släppte ut 961 m³
avloppsvatten, som innehöll ca 7,7kg fosfor och 48kg kväve. Den beskrivande statistiken
visar att bräddpunkt P05 Sturup släppte ut 42 % av den totala utsläppta mängden P och N.
Resultaten av beräkningarna samt beskrivande statistik i form av utsläppt mängd i procent,
visas i korrelationstabell 5.
Korrelationstabell 5. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per bräddpunkt år 2010
Bräddpunkt
P01 Östra Svenstorp
P02 Tittenté
P05 Sturup
P18 Holmeja
B01 Bara
K01 Klågerup
Totalt Svedala

Utläppsmängd (m3)
599
538
2673
326
1145
961
6242

Fosfor (kg)
4,8 (10%)
4,3 (9%)
21,4 (42%)
2,6 (6%)
9,2 (18%)
7,7 (15%)
54

Kväve (kg)
30 (10%)
27 (9%)
133,7 (42%)
16,3 (6%)
57,3 (18%)
48 (15%)
337

5.1.6. 2011
De uppskattade föroreningsmängderna år 2011 var totalt 288kg P-tot och 1864kg N-tot. Den
totala bräddade volymen var 30380 m³. Därmed innehöll 1 m³ utsläppt avloppsvatten ca
0,009kg fosfor och 0,06kg kväve. Detta delas upp på de sju noterade bräddningspunkterna,
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vilka var: P01 Östra Svenstorp, som släppte ut 3866 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 34,8kg
fosfor och 232kg kväve. P02 Tittenté, som släppte ut 2029 m³ avloppsvatten, som innehöll ca
18,3kg fosfor och 121,7kg kväve. P03 Börringe Kloster, som släppte ut 2633 m³
avloppsvatten, som innehöll ca 23,7kg fosfor och 158kg kväve. P05 Sturup, som släppte ut
6240 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 56,2kg fosfor och 374,4kg kväve. P09 Börringe
Station, som släppte ut 8054 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 72,5kg fosfor och 483,2kg
kväve. B01 Bara, som släppte ut 2983 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 26,8kg fosfor och
179kg kväve. K01 Klågerup, som släppte ut 4575 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 41,2kg
fosfor och 275kg kväve. Den beskrivande statistiken visar att bräddpunkt P09 Börringe
Station släppte ut 26 % av den totala utsläppta mängden P och N. Resultaten av beräkningarna
samt beskrivande statistik i form av utsläppt mängd i procent, visas i korrelationstabell 6.
Korrelationstabell 6. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per bräddpunkt år 2011
Bräddpunkt
P01 Östra Svenstorp
P02 Tittenté
P03 Börringe Kloster
P05 Sturup
P09 Börringe station
B01 Bara
K01 Klågerup
Totalt Svedala

Utläppsmängd (m3)
3866
2029
2633
6240
8054
2983
4575
30380

Fosfor (kg)
34,8 (13%)
18,3 (7%)
23,7 (9%)
56,2 (20%)
72,5 (26%)
26,8 (9%)
41,2 (15%)
288

Kväve (kg)
232 (13%)
121,7 (7%)
158 (9%)
374,4 (20%)
483,2 (26%)
179 (9%)
275 (15%)
1864

5.1.7. 2012
De uppskattade föroreningsmängderna år 2012 var totalt 25kg P-tot och 169kg N-tot. Den
totala bräddade volymen var 2732 m³. Därmed innehöll 1 m³ utsläppt avloppsvatten ca
0,009kg fosfor och 0,06kg kväve. Detta delas upp på de tre noterade bräddningspunkterna,
vilka var: P03 Börringe Kloster, som släppte ut 115 m³ avloppsvatten, som innehöll ca 1kg
fosfor och 6,9kg kväve. P18 Holmeja, som släppte ut 859 m³ avloppsvatten, som innehöll ca
7,7kg fosfor och 51,5kg kväve. K01 Klågerup, som släppte ut 1758 m³ avloppsvatten, som
innehöll ca 15,8kg fosfor och 105,5kg kväve. Den beskrivande statistiken visar att bräddpunkt
K01 Klågerup släppte ut 64 % av den totala utsläppta mängden P och N. Resultaten av
beräkningarna samt beskrivande statistik i form av utsläppt mängd i procent, visas i
korrelationstabell 7.
Korrelationstabell 7. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per bräddpunkt år 2012
Bräddpunkt
P03 Börringe Kloster
P18 Holmeja
K01 Klågerup
Totalt Svedala

Utläppsmängd (m3)
115
859
1758
2732

Fosfor (kg)
1 (4%)
7,7 (31%)
15,8 (64%)
25

Kväve (kg)
6,9 (4%)
51,5 (31%)
105,5 (64%)
169
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5.2.

Beräkning av utsläppt mängd P-tot och N-tot från bräddningar inom
Sjölundaverkets upptagningsområde i Malmö
Inom Sjölundaverkets upptagningsområde finns 2 bräddutlopp till Sege kanal och 4
bräddutlopp till Risebergabäcken, som mynnar vidare ut i Segeå. För att få fram hur stor
mängd fosfor och kväve bräddutloppen till Risebergabäcken respektive Sege kanal släppt ut
under åren 2006-2012, görs beräkningar där ett genomsnitt av de uppskattade
föroreningsmängder för P-tot och N-tot som framkommer i Svedala avloppsreningsverks
miljörapporter används. Detta eftersom denna information saknas från miljörapporterna från
Sjölunda avloppsreningsverk. Därför används genomsnittet från Svedala, som är 0,008kg
fosfor/m³ utsläppt avloppsvatten och 0,06kg kväve/m³ utsläppt avloppsvatten. Denna mängd
fosfor och kväve som 1 m³ innehöll multipliceras med max bräddad volym från respektive
bräddutlopp.
5.2.1. 2006
Den totala bräddade volymen till Sege kanal var 92 800 m³, och till Risebergabäcken 24 700
m³. Därmed släppte bräddpunkterna inom Sege kanal-området ut ca 742,4kg fosfor och
5568kg kväve. Bräddpunkterna inom Risebergabäcken-området släppte ut ca 197,6kg fosfor
och 1482kg kväve. Den beskrivande statistiken visar att 79 % av den totala utsläppta mängden
P och N släpptes ut från de två bräddpunkterna inom området Sege kanal. Resultaten av
beräkningarna visas i korrelationstabell 8.
Korrelationstabell 8. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per område år 2006
Område / recipient
Sege kanal
Risebergabäcken
Totalt Malmö

Utläppsmängd (m3)
92800
24700
117500

Fosfor (kg)
742,4 (79%)
197,6 (21%)
940

Kväve (kg)
5568 (79%)
1482 (21%)
7080

5.2.2. 2007
Den totala bräddade volymen till Sege kanal var 114 400 m³, och till Risebergabäcken 28 900
m³. Därmed släppte bräddpunkterna inom Sege kanal-området ut ca 915,2kg fosfor och
6864kg kväve. Bräddpunkterna inom Risebergabäcken-området släppte ut ca 231,2kg fosfor
och 1734kg kväve. Den beskrivande statistiken visar att 80 % av den totala utsläppta mängden
P och N släpptes ut från de två bräddpunkterna inom området Sege kanal. Resultaten av
beräkningarna visas i korrelationstabell 9.
Korrelationstabell 9. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per område år 2007
Område / recipient
Sege kanal
Risebergabäcken
Totalt Malmö

Utläppsmängd (m3)
114400
28900
143300

Fosfor (kg)
915,2 (80%)
231,2 (20%)
1146,4

Kväve (kg)
6864 (80%)
1734 (20%)
8598
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5.2.3. 2008
Den totala bräddade volymen till Sege kanal var 105 000 m³, och till Risebergabäcken 27 000
m³. Därmed släppte bräddpunkterna inom Sege kanal-området ut ca 840kg fosfor och 6300kg
kväve. Bräddpunkterna inom Risebergabäcken-området släppte ut ca 216kg fosfor och
1620kg kväve. Den beskrivande statistiken visar att 80 % av den totala utsläppta mängden P
och N släpptes ut från de två bräddpunkterna inom området Sege kanal. Resultaten av
beräkningarna visas i korrelationstabell 10.
Korrelationstabell 10. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per område år 2008
Område / recipient
Sege kanal
Risebergabäcken
Totalt Malmö

Utläppsmängd (m3)
105000
27000
132000

Fosfor (kg)
840 (80%)
216 (20%)
1056

Kväve (kg)
6300 (80%)
1620 (20%)
7920

5.2.4. 2009
Den totala bräddade volymen till Sege kanal var 17 495 m³, och till Risebergabäcken 12 854
m³. Därmed släppte bräddpunkterna inom Sege kanal-området ut ca 140kg fosfor och 1050kg
kväve. Bräddpunkterna inom Risebergabäcken-området släppte ut ca 103kg fosfor och 771kg
kväve. Den beskrivande statistiken visar att 58 % av den totala utsläppta mängden P och N
släpptes ut från de två bräddpunkterna inom området Sege kanal. Resultaten av beräkningarna
visas i korrelationstabell 11.
Korrelationstabell 11. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per område år 2009
Område / recipient
Sege kanal
Risebergabäcken
Totalt Malmö

Utläppsmängd (m3)
17495
12854
30349

Fosfor (kg)
140 (58%)
103 (42%)
243

Kväve (kg)
1050 (58%)
771 (42%)
1821

5.2.5. 2010
Den totala bräddade volymen till Sege kanal var 111 000 m³, och till Risebergabäcken 39 000
m³. Därmed släppte bräddpunkterna inom Sege kanal-området ut ca 888kg fosfor och 6660kg
kväve. Bräddpunkterna inom Risebergabäcken-området släppte ut ca 312kg fosfor och
2340kg kväve. Den beskrivande statistiken visar att 74 % av den totala utsläppta mängden P
och N släpptes ut från de två bräddpunkterna inom området Sege kanal. Resultaten av
beräkningarna visas i korrelationstabell 12.
Korrelationstabell 12. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per område år 2010
Område / recipient
Sege kanal
Risebergabäcken
Totalt Malmö

Utläppsmängd (m3)
111000
39000
150000

Fosfor (kg)
888 (74%)
312 (26%)
1200

Kväve (kg)
6660 (74%)
2340 (26%)
9000
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5.2.6. 2011
Den totala bräddade volymen till Sege kanal var 117 475 m³, och till Risebergabäcken 42 900
m³. Därmed släppte bräddpunkterna inom Sege kanal-området ut ca 940kg fosfor och 7049kg
kväve. Bräddpunkterna inom Risebergabäcken-området släppte ut ca 343kg fosfor och
2574kg kväve. Den beskrivande statistiken visar att 73 % av den totala utsläppta mängden P
och N släpptes ut från de två bräddpunkterna inom området Sege kanal. Resultaten av
beräkningarna visas i korrelationstabell 13.
Korrelationstabell 13. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per område år 2011
Område / recipient
Sege kanal
Risebergabäcken
Totalt Malmö

Utläppsmängd (m3)
117457
42900
160357

Fosfor (kg)
940 (73%)
343 (27%)
1283

Kväve (kg)
7049 (73%)
2574 (27%)
9623

5.2.7. 2012
Den totala bräddade volymen till Sege kanal var 12 132 m³, och till Risebergabäcken 9 895
m³. Därmed släppte bräddpunkterna inom Sege kanal-området ut ca 97kg fosfor och 728kg
kväve. Bräddpunkterna inom Risebergabäcken-området släppte ut ca 79kg fosfor och 594kg
kväve. Den beskrivande statistiken visar att 64 % av den totala utsläppta mängden P och N
släpptes ut från de två bräddpunkterna inom området Sege kanal. Resultaten av beräkningarna
visas i korrelationstabell 14.
Korrelationstabell 14. Samband mellan utsläppt volym och näringstillförsel per område år 2012
Område / recipient
Sege kanal
Risebergabäcken
Totalt Malmö

Utläppsmängd (m3)
12132
9895
22027

Fosfor (kg)
97 (64%)
79 (36%)
176

Kväve (kg)
728 (64%)
594 (36%)
1132

6. Analys
6.1.
Inom Svedala reningsverks upptagningsområde
Bräddpunkten K01 bräddade varje år och stod för den största totala utsläppta mängden
näringsämnen för åren 2006-2012. Bräddpunkten P02 bräddade varje år förutom år 2012, men
den stod för endast 9 % av den totala utsläppta mängden för åren 2006-2012. De två
bräddpunkterna P18 och B01 bräddade under fyra av de sju åren. De två bräddpunkterna P01
och P05 bräddade under tre av de sju åren. Bräddpunkten P09 bräddade under två av de sju
åren. Tabell 15 visar de olika bräddpunkternas totala utsläpp av fosfor och kväve för åren
2006-2012. Den totala utsläppta mängden visas även i procent för varje bräddpunkt. Den
totala utsläppta mängden från de noterade bräddningarna i Svedala reningsverks
upptagningsområde för åren 2006-2012 var 432,57kg fosfor och 2 859,65kg kväve. Den
genomsnittliga utsläppta mängden per år fås genom att dividera den totala utsläppta mängden
näringsämnen på de sju åren. Då släppts det i genomsnitt ut ca 62kg fosfor/år och 409kg
kväve/år vid worst case scenarier.
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Tabell 15. Totalt utsläppt mängd näringsämnen per bräddningspunkt 2006-2012
Bräddpunkt
Fosfor (kg)
Kväve (kg)
Utsläppt mängd i procent
P01 Östra Svenstorp
40,7
269,8
9%
P02 Tittenté
31,5
207,95
7%
P03 Börringe Kloster
26,7
177,7
6%
P05 Sturup
84,8
553,1
19%
P09 Börringe station
72,6
484
17%
P18 Holmeja
14,97
100,7
4%
B01 Bara
67,2
440
15%
K01 Klågerup
94,1
626,4
23%
Totalt 2006-2012
432,57
2859,65

6.2.
Inom Sjölundaverkets upptagningsområde:
De två bräddpunkterna som bräddar till Sege kanal stod tillsammans för 75 % av den totala
utsläppta mängden fosfor och kväve för åren 2006-2012, och de fyra bräddningspunkter som
bräddar till Risebergabäcken stod tillsammans för 25 % av den totala utsläppta mängden.
Tabell 16 visar hur mycket fosfor och kväve som totalt släppts ut från bräddningspunkterna
inom områdena Sege kanal och Risebergabäcken för åren 2006-2012. Den totala utsläppta
mängden för dessa sju år var 6 044kg fosfor och 45 334kg kväve. Den genomsnittliga
utsläppta mängden per år fås genom att dividera den totala utsläppta mängden näringsämnen
på de sju åren. Då släppts det i genomsnitt ut ca 864kg fosfor/år och 6476kg kväve/år vid
worst case scenarier.
Tabell 16. Totalt utsläppt mängd näringsämnen per område 2006-2012
Område
Fosfor (kg)
Kväve (kg)
Sege kanal
4562,6
34219
Risebergabäcken
1481,8
11115
Totalt 2006-2012
6044,4
45334

Utsläppt mängd i procent
75%
25%

7. Förslag till åtgärdsplan – kostnader och nyttor
I första hand föreslås installationer av främst larm och möjligen bräddmätare vid samtliga
bräddpunkter. Det finns idag 15st bräddpunkter inom Segeåns avrinningsområde som saknar
denna utrustning, och därför finns ingen som helst kunskap om hur mycket och hur ofta de
bräddar. Denna åtgärd borde prioriteras då det är viktigt att notera och föra dokumentation
över alla bräddpunkter, för att få ett grepp om den verkliga omfattningen av bräddningarna
inom avrinningsområdet. Kostnaderna för att installera larm och signalöverföring är ca 80
000kr per bräddpunkt (Linde, 2013), vilket blir 1 200 000kr för alla 15 bräddpunkter Dock
kan kostnaderna variera beroende på typ av bräddavlopp och i vissa fall kan det vara svårt att
installera denna utrustning. Genom att utföra denna åtgärd fås mer information om hur ofta
det bräddar till Segeå, och därmed fås bättre kunskap om vilka bräddpunkter som bör
prioriteras vid eventuella åtgärder. Nyttan med åtgärden är hög både ur samhällsperspektiv
och miljöperspektiv, då den genererar mer kunskap till samhället och därmed kan lämpliga
åtgärder vidtas på den plats som bidrar till mest miljönytta i form av minskade bräddningar
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och minskat utsläpp av näringsämnen och hälsofarliga ämnen. Det är dock omöjligt att mäta
dessa nyttor i monetära enheter, istället får en övervägning göras av hur viktig denna kunskap
är.
Nästa steg kan vara att anlägga antingen bräddmagasin eller dammar, för att ta hand om
bräddningarna. En bräddpunkt som bör prioriteras inom Svedala reningsverks
upptagningsområde är K01 Klågerup då denna har bräddat mest frekvent och störst mängd
under åren 2006-2012 i Svedala. År 2011 inträffade de längsta bräddningarna då K01 släppte
ut totalt 4575 m³ avloppsvatten fördelat på sju bräddningstillfällen (Svedala kommun, 2011).
Bräddpunkter som bör prioriteras inom Sjölundaverkets upptagningsområde är de två som
bräddar till Sege kanal, då dessa har bräddat mest frekvent och störst mängd under åren 20062012 i Malmö. År 2011 inträffade de största bräddningarna då de två bräddpunkterna
tillsammans bräddade totalt 117 457 m³, fördelat på 30 bräddtillfällen (VA Syd, 2011).
För att minska bräddningsutsläppen inom Svedala reningsverks upptagningsområde kan
förslagsvis en damm anläggas vid bräddpunkten K01. Dammen bör vara stor nog att kunna ta
hand om en utsläppsmängd på 5000 m³, vilket är den mängd som K01 släppt ut som mest
under ett år (Svedala kommun, 2011). Efter bräddning saneras dammen, varför den bör ha ett
visst permanent vattenstånd på en begränsad yta, vilket underlättar vid sanering och är mer
kostnadseffektivt då saneringskostnaden blir billigare än för en damm som inte alltid är
vattenfylld.
Saneringen görs genom att stora partiklar tas bort manuellt medan kväve- och fosforrening
sker genom sedimentering och genom bakteriella processer (Björndahl et al., 2003). När
partiklar hamnar i dammen sjunker de till botten och tar närsalterna med sig, därefter
sedimenterar de och blir en del av bottenfaunan. Kvävereningen sker främst genom att
bakterier omvandlar det lösta kvävet till kvävgas som sedan stiger till atmosfären (ibid).
För att klara av en stor bräddning bör dammens volym vara på minst en hektar och en meter
djup. Området kring bräddpunkten K01 har goda förutsättningar för att anlägga en damm i
denna storlek. Kostnaden för att anlägga en sådan damm är ca 300 000 – 400 000kr
(Davidsson, 2010). Vid beräkningar för kvävereducering i dammar varierar kostnaden mellan
17-270kr/kg reducerat kväve. Variationen i kostnaden beror på om kvävereduceringen skett i
dammar som är anlagda för bräddning eller dammar som bara blivit drabbade av bräddning
men är anlagda för annat syfte. I genomsnitt beräknas kostnaden för rening av 1 kg kväve i
anlagd damm i Skåne vara 40kr och motsvarande rening i damm som inte är anlagd för
vattenrening beräknas vara ca 100kr (ibid). Det bör dock påtalas att vid kostnaden för
kväverening från anlagda dammar för vattenrening fås fosforreningen ”på köpet”, som
Davidsson (2010, s.23) beskriver det.
Då kostnad för anläggning av damm räknas in med en avskrivningstid på 30år och en ränta på
6%, blir den genomsnittliga kostnaden för rening av 1 kg kväve i anlagd damm för
vattenrening, däribland bräddning, 60kr. Detta är 40kr/kg mindre än i dammar anlagda för
annat syfte än vattenrening, vilka kostar 100kr/kg att rena (ibid). Bräddpunkten K01 släppte ut
totalt 626,4 kg kväve och 94,1 kg fosfor under åren 2006-2012, det blir ca 89kg kväve och
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13,5 kg fosfor om året. Kostnaden för att rena denna mängd kväve i naturliga dammar eller
dammar anlagda för annat syfte än vattenrening, är ca 8900kr om året. En damm som kostar
300 000kr att anlägga och har en avskrivning på 20 år kostar 15000/år i avskrivning. Om
skillnaden i kvävereningskostnad är 40kr/kg som beskrivits ovan, innebär detta en besparing
på 3560kr/år på K01 i reningskostnader.
Detta är den besparing och nytta som går att mäta i monetära enheter. Anläggning av en
damm medför även en rad andra olika nyttor som inte går att prissätta. Den biologiska
mångfalden gynnas då dammar bidrar med habitat för många djur däribland en del hotade
arter. En annan viktig aspekt är en minskning av bräddningsutsläppen ökar den hygieniska
statusen längs stränderna på ån, vilket också gör att smittorisker minskar, och
rekreationsmöjligheterna ökar.
För att minska bräddningsutsläppen inom Sjölundaverkets upptagningsområde kan förslagsvis
en damm anläggas vid de två bräddpunkterna som bräddar till Sege kanal. De har bräddat som
mest under 2011 då de totalt släppte ut 117 457 m³, fördelat på 30 bräddtillfällen (VA Syd,
2011). Anläggningar av en damm vid varje bräddpunkt är ett förslag som kan bidra till en
minskning av bräddningsutsläppen. Dammarna bör vara stora nog för att kunna ta hand om en
stor bräddning, de bör förslagvis vara 5000 m³, vilket kostar 300 000 - 400 000 kr per damm
att anlägga. Bräddpunkterna till Sege kanal släppte ut totalt 34 219kg kväve och 4 526,6kg
fosfor under åren 2006-2012, det blir ca 4888kg kväve och 651,8kg fosfor om året. Två
dammar som kostar totalt ca 800 000 kr att anlägga och har en avskrivning på 20 år kostar
120 000kr/år i avskrivning. Kostnaden för att rena 4888kg kväve i dammar anlagda för annat
syfte än vattenrening är ca 488 800kr om året. Kostnaden för att rena dammarna anlagda för
vattenrening blir således 293 280kr om året. Detta innebär en besparing på 195 520kr om året,
vilket är högre än avskrivningskostnaden. Det tillkommer även andra nyttor vid anläggning av
dammar förutom kvävereduceringen, vilka nämnts ovan. Dessutom fås, som beskrivits ovan,
fosforreningen ”på köpet” (Davidsson, 2010, s.23). Eftersom dessa bräddpunkter ligger intill
eller nära åkermark finns goda möjligheter att anlägga dammar.
Ett annat förslag som kan minska bräddningsutsläppen inom Sjölundaverkets
upptagningsområde är anläggning av ett bräddvattenmagasin vid de två bräddpunkter som
bräddar till Sege kanal. För att klara av en stor bräddning borde bräddvattenmagasinet kunna
ta hand om minst 5000 m³. Vid bräddning rinner vattnet ut i bräddvattenmagasinet vilket
sedan pumpas tillbaka in till ledningsnätet och reningsverket. VA Syd har anlagt ett
bräddvattenmagasin inne på Sjölundaverket, som är på en volym om 5000+7000 m³. Enligt
deras miljörapporter från 2006 till 2012 har bräddningarna minskat sedan magasinet togs i
drift 2008. Bräddmagasinet kostade ca 80 Mkr (VA Syd, 2006-2012). För att anlägga ett
bräddvattenmagasin med en volym på 5000 m³ kan tänkas att kostnaden blir ungefär hälften
av 80 Mkr. Kostnaden för anläggning av bräddvattenmagasin är betydligt högre än anläggning
av dammar. Men dammarna måste saneras efter varje bräddning, vilket bräddvattenmagasin
inte behöver, då vattnet pumpas tillbaka in på ledningsnätet. Därför består anläggning av
bräddvattenmagasin av främst en hög engångskostnad, och därefter endast
underhålls/driftskostnader.
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8. Diskussion
Det finns noterade bräddningar från 8 av 20 bräddpunkter inom Svedala reningsverks
upptagningsområde och från 6 av 9 bräddpunkter inom Sjölundaverkets upptagningsområde.
Det saknas därmed larm och bräddmätare vid totalt 15 bräddpunkter inom Segeåns
avrinningsområde. Genom uträkningarna i denna rapport framgår att det i genomsnitt släpps
ut 62kg fosfor/år och 409kg kväve/år inom Svedala reningsverks upptagningsområde och
864kg fosfor/år och 6476kg kväve/år inom Sjölundaverkets upptagningsområde, vilket blir
totalt 926kg fosfor/år och 6885kg kväve/år inom Segeåns avrinningsområde. Detta är
beräkningar från de bräddpunkter som har noteringar, vilket är totalt 14 stycken. Det finns
inga uppgifter om hur mycket resterande bräddpunkter släpper ut. Detta är oroväckande då det
inte finns några som helst aningar om hur mycket och hur ofta de resterande bräddpunkterna
bräddar. Det är inte enbart oroväckande med tanke på övergödningsproblematiken, men också
för det som Mancl, Tao och Tuovinen, (2009), Goulding et al., (2012) och Vieux och Vieux,
(2004) diskuterar, nämligen smittorisker och sjukdomar hos allmänheten.
En anläggning av en damm vid K01 i Svedala kommun kostar ca 400 000kr och kan bidra
med en minskning av 89kg kväve och 13,5kg fosfor om året. En anläggning av två dammar
vid de två bräddpunkterna som bräddar till Sege kanal i Malmö kostar ca 800 000kr och kan
bidra med en minskning av 4888kg kväve och 651,8kg fosfor om året. Det tillkommer
saneringskostnader vid anläggning av dammar, då de ska saneras efter varje bräddning. En
anläggning av ett bräddvattenmagasin vid de två sistnämnda bräddpunkterna kostar istället ca
40 Mkr och bidrar till en minskning av 4888kg kväve och 651,8kg fosfor om året, dock
tillkommer i detta fall inga saneringskostnader.
Antal bräddningar och max bräddad volym per år varierar kraftigt, vilket kan ha att göra med
nederbördsskillnader, mängd avloppsvatten samt antal strömavbrott, driftsstopp och tekniska
fel. År 2011 bräddade det totalt 30 380 m³ inom Svedala reningsverks upptagningsområde,
vilket delvis beror på att det under januari månad inträffade en stor och snabb snösmältning
och därmed stora avloppsvattenmängder (Svedala kommun, 2013). Under 2010 bräddade det
totalt 6 242 m ³ inom Svedala reningsverks upptagningsområde, vilket kan bero på den
kraftiga nederbörden under augusti månad. År 2008 bräddade det totalt 5 249 m³ inom
Svedala reningsverks upptagningsområde och den största mängden (2 608 m³) bräddade från
B01 då reservelverket var ur funktion. År 2007 skedde huvuddelen av bräddningarna (totalt
5 374 m³) den 5-6 juli då extrem nederbörd inträffade under kort tid (ibid). Vi kan inte
förhindra eller påverka nederbörden, vilken kommer att öka i takt med klimatförändringarna,
därför behövs förberedelser för att skydda ån och havet från ökade bräddningar och
konsekvenserna dessa medför.
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljömål, varav tre av dessa: Ingen övergödning,
Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, är direkt påverkade av
övergödningen (Naturvårdsverket, 1999). EU:s Vattendirektiv syftar till att vi ska uppnå god
ekologisk och kemisk status i våra sjöar och vattendrag innan 2015 (Rådets direktiv,
2000/60/EG). Sege å och andra åar i jordbrukslandskap har fått tidsfrist till 2027 för att uppnå
detta mål eftersom de är hårt påverkade av övergödningen. Ett steg i rätt riktning för att uppnå
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miljömålen och uppfylla EU:s vattendirektiv är att komma till bukt med
bräddningsproblematiken. För att uppnå målen krävs en minskad tillförsel av kväve och fosfor
till Segeå. Enligt Vattenmyndigheten (2009) krävs en minskning på minst 2585 kg totalfosfor
per år. Genom att komma till bukt med bräddningsproblematiken kan minst en minskning
med 926 kg fosfor per år ske, och detta är endast räknat på de noterade bräddningarna. Om
näringstillförseln från de onoterade bräddningarna dessutom tas i beaktning kan tänkas att
ungefär dubbelt så mycket fosfor kan minskas. Målet om en minskning med 2585 kg fosfor
per år kan genom att vidta åtgärder vid bräddpunkterna bidra till stor del.
Även Öresund har övergödningsproblem, vilket Segeå bidrar till då den mynnar i Öresund
och därmed tillför näringsämnen (Vattenmyndigheten, 2009). För att nå en god ekologisk
status i Öresund krävs att näringstillförseln minskar kraftigt. I november 2008 kom länderna
med avrinning till Östersjön fram till en handlingsplan för Östersjöns status, en plan som
kallas ”Baltic Sea Action Plan, BSAP”. För Sverige innebär detta en fosfor- och
kvävereducering med 290 ton respektive 8 100 ton (ibid). Därför är det även med tanke på
statusen i Öresund viktigt med åtgärder för bräddningsproblematiken.
För att få grepp om omfattningen av utsläppen från bräddningarna kan utsläppsmängderna
jämföras med dem för enskilda avlopp. Enligt Avloppsguiden (2013) släpper ett enskilt
avlopp ut ca 0,6kg fosfor/år och 5kg kväve/år. I Svedala kommun finns 887st enskilda avlopp,
vilka tillsammans släpper ut ca 532kg fosfor/år och 4435kg kväve/år. Detta kan jämföras med
den genomsnittliga utsläppsmängden från de noterade bräddpunkterna inom Segeåns
avrinningsområde, vilka släpper ut 926kg fosfor/år och 6885kg kväve/år, och då saknas det
likväl uppgifter från 15 bräddpunkter.
Det kostar ungefär 100 000kr att åtgärda ett enskilt avlopp som inte är godkänt
(Avloppsguiden, 2013). Detta kan därmed reducera max 0,6kg fosfor/år och 5kg kväve/år. För
att anlägga en damm/våtmark kostar ca 400 000kr men kan i gengäld reducera betydligt mer
fosfor och kväve. Om dammen anläggs vid K01 i Svedala kommun kan 400 000kr i
dammanläggningskostnad bidra till en minskning av 89kg kväve om året. Om man åtgärdar
enskilda avlopp för 400 000kr, vilket blir 4 st avlopp, bidrar det till en minskning av max
20kg kväve om året. Detta visar att en investering till en damm vid K01 är mer lönsam än att
åtgärda enskilda avlopp för samma kostnad.
Enligt Vattenmyndigheten (2009) är fosforbelastningen till Sege å 8104kg per år där
reningsverken står för 1,7% och enskilda avlopp står för 10,3%. Kvävebelastningen till Sege å
är 676 372kg per år där reningsverken står för 1,4% och enskilda avlopp står för 0,9% (ibid).
Om man utgår ifrån beräkningarna i denna rapport är fosforbelastningen till Sege å från de
noterade bräddningarna 926kg/år, om denna siffra divideras med den totala fosforbelastningen
fås bräddningarnas fosforbelastning i procent, vilket blir 11%. Kvävebelastningen till Sege å
från de noterade bräddningarna är 6885kg/år, om denna siffra divideras med den totala
kvävebelastningen fås bräddningarnas kvävebelastning i procent, vilket blir 1,5%. Detta visar
att reningsverkens belastning på Sege å är högre i procent än vad Vattenmyndigheten (2009)
anger, främst vad gäller fosforbelastningen. Det visar också att reningsverkens belastning på
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ån är högre än belastningen från enskilda avlopp, vilket är ännu en aspekt för att prioritera
åtgärder för bräddningar istället för enskilda avlopp.
En annan viktig aspekt som bör tilläggas är de kommande klimatförändringarna, vilka för
med sig en rad olika konsekvenser som kommer att påverka människan på olika sätt (IPCC,
2007). Olika delar av världen kommer dessutom att påverkas olika mycket på grund av
rådande förutsättningar som finns i olika områden. Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) är FN:s klimatpanel som jobbar med att sammanställa aktuell forskning kring
klimatförändringar. De har kommit fram till olika scenarier för världsutvecklingen om hur den
tillsammans med klimatförändringarna kommer att påverka olika delar av världen om 90 år.
IPCC (2007) förutspår fyra huvudscenarier beroende på olika faktorer. De olika scenarierna
skapar olika stora mängder växthusgaser och därmed olika framtida temperaturhöjningar men
även om det främst är temperaturökningen som diskuteras, är det förändringen av
nederbörden som är viktigast att ta hänsyn till, då det på grund av denna uppkommer en del
svåra konsekvenser, som extrema väder, högre vattenstånd, mer avloppsvatten mm (IPCC,
2007). Alla scenarier visar samma mönster vad gäller nederbördsförändringarna. Detta
innebär att nederbörden kommer öka i Sverige, och enligt Burian, Kalyanapu, Larsen, Walsh
(2013) kommer därmed även mängden avloppsvatten att öka, vilket innebär större belastning
på avloppsreningsverken. Dessutom innebär en ökning av extrema väder i form av kraftiga
regn, översvämningar mm att bräddningstillfällena samt mängden bräddat vatten ökar (ibid).
Detta visar också vikten av att utföra åtgärder för bräddningsproblematiken.
Det finns inte någon plan för åtgärder för bräddningarna varken i Svedala reningsverks- eller
Sjölundaverkets miljörapporter, och med grund i ovanstående slutsatser anser vi att en sådan
plan bör upprättas i miljörapporterna för 2013, alternativt läggas in i kommunernas VAplaner.
Under detta avsnitt har slutsatserna från beräkningsmodellerna presenterats. Det bör
poängteras att slutsatserna som framkommer ur dessa beräkningar inte ger en exakt bild av
verkligheten utan speglar värsta tänkbara scenarier.
Eftersom rapporten baseras på beräkningar av värsta tänkbara scenarier krävs det vidare
utredning för att få en mer nyanserad och rättvis bild av bräddningarna. Det bör tas
provtagningar för att få fram exakta värden och därmed en bättre bild av verkligheten.
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10.

Bilaga 1. Mottagna synpunkter

Mottagna synpunkter
Rapport: Braddavlopp i Segea ns avrinningsomrade: en
utredning och inventering av bra ddavloppens frekvens, braddad
volym och fo roreningsmangder

Rapporten har mottagit synpunkter från VA-enheten i Svedala kommun.
Följande sammanställning redovisar synpunkterna.
Författarnas kommentarer redovisas i kursiv stil.

VA-enheten i Svedala kommun
VA-enheten lämnar 2014-01-29 synpunkter, vilka citeras:
Beräkning av utsläppsmängderna
Generellt är det väldigt svårt att få en rättvis bild av vad bräddningarna ger till recipienten.
När jag lämnade över de mängder som finns i miljörapporterna var jag noga med att
poängtera att detta inte är vad det verkligen har bräddat utan endast en teoretisk beräkning.
Ni har valt att använda dessa siffror i rapporten och poängterat att de är ”worst case”.
Det är viktigt vid dessa beräkningar att särskilja nödbräddningar (tex pumphaveri) och
hydrauliskbräddning (större flöden än vad ledningsnätet klarar dvs vid regn och
snösmältning).
Vid nödbräddning kan det vara korrekt att göra den beräkning som ni har gjort dvs
medelhalten in till ARV. Vid hydrauliskbräddning är utspädningsfaktorn stor och enligt
studier och modellberäkningar mellan 7-15% av inkommande föroreningsmängder till ARV
motsvara bräddvattnet. Det finns även de som räknar med 20-25%. Det är till störst del
hydrauliskbräddning som har inträffat vid de olika bräddningarna på ledningsnätet.
Bräddningarna kan lätt jämföras med nederbördsdata för att få fram den informationen.
Mängderna stämmer inte i heller eftersom det förutsätter att röret går helt fullt vid
bräddningen. (1)
Problemet med att redovisa siffrorna som ni har gjort utan att göra en parallell jämförelse med
de lägre mer rimliga värdena är worst case blir en sanning både i er diskussion och i
sammanfattningen. Detta kan ge felaktiga beslutsgrunder i de slutsatser som dras här samt för
dem som läser rapporten. Ge en mer nyanserad bild av bräddningarna! (2)
Slutsatsen borde vara att det är väldigt svårt att få en rättvis bild över bräddningarna
(flödesmängder samt föroreningsmängder) till Segeå och att mer mätningar och provtagningar
behöver utföras för att få en klar bild. Detta är viktigt om man i ett fortsatt utredning skall
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föreslå åtgärder för att minska bräddningarna alternativt efterföljande åtgärder i form av
dammar. (3)
Dammar som åtgärd är intressant, som ni belyser i rapporten. En reflektion är att den
beräknade kostnaden låter väldigt låg. En något noggrannare specifikation av vilka
kostnaderna som ingår samt fördelning hade varit intressant. Det hade även varit bra om ni
hade redovisat vilken drift som krävdes. Några referensobjekt avseende drift och
reduceringsgrader hade varit av intresse. (4)
Författarnas kommentar:
1. Författarna har valt att inte skilja mellan nödbräddning och
hydrauliskbräddning, samt valt att bortse från utspädningsfaktorn. Därmed
är samtliga beräkningar gjorda utifrån vad som maximalt kan ha bräddats.
Detta har gjorts då det är sådana uppgifter som presenteras i
miljörapporterna, och därmed på detta vis som VA-enheten gör sina
beräkningar. I miljörapporterna presenteras i textform att siffrorna bygger
på ”worst-case”, vilket också tydligt understryks i denna rapport.
2. Rapporten har kompletterats i enlighet med VA-enhetens synpunkter
beträffande att worst-case blir en sanning i diskussion och sammanfattning.
Författarna har kompletterat med information under dessa avsnitt, vilken
belyser att samtliga slutsatser baseras på modellberäkningar för worst-case.
3. Rapporten har kompletterats i enlighet med VA-enhetens synpunkter
beträffande slutsatsen. Författarna har kompletterat slutsatsen med att det
krävs vidare utredning, samt fler provtagningar för att få en rättvis bild av
bräddningarna.
4. Kostnaden är beräknad utifrån de kostnader som gäller för anläggandet av
en hektar damm/våtmark i Segeå-projektet. För att noggrannare specificera
kostnaderna krävs att man har en projektering för en specifik anläggning
och även kostnaderna för drift är beroende av typ av anläggning. Det är
därför inte aktuellt att försöka uppskatta denna typ av kostnader i denna
utredning. Beträffande referensobjekt och reduceringsgrader hänvisas till
www.segea.se ” Muntligen Christel Strömsholm Trulsson projektledare
Segeå-projektet.

Sammanfattning av ändringar efter synpunkterna
Med anledning av synpunkter som kommit in har följande ändringar gjorts i rapporten:
Sammanfattning
Ett tillägg har gjorts under ”sammanfattning” på grund av behov av förtydligande med
anledning av inkomna synpunkter från VA-enheten i Svedala kommun.
Förtydligande: värsta tänkbara scenarier
Ett tillägg har gjorts under ”förtydligande: värsta tänkbara scenarier” på grund av behov av
förtydligande med anledning av inkomna synpunkter från VA-enheten i Svedala kommun.
Diskussion
Ett tillägg har gjorts under ”diskussion på grund av behov av förtydligande med anledning av
inkomna synpunkter från VA-enheten i Svedala kommun.
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