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Sammanfattning
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd vill lyfta problematiken med bräddningar och öka
kunskapen så att arbetet mot minskade bräddningar påbörjas. Bräddningar är ett vanligt
förekommande problem över hela landet och utsläppen bidrar både till övergödning,
försämrade rekreationsmöjligheter, risk för störda ekosystem och ökad risk för smittspridning.
Målet med detta LOVA-projekt har varit att sammanställa tillgänglig information om
bräddpunkterna i Segeåns avrinningsområde och föreslå platser som är lämpliga för åtgärder.
Fokus har legat på bräddförekomsterna i Svedala och Staffanstorps kommuner. Länsstyrelsen
i Skåne har bidragit med 500.000kr till detta projekt och rapporten får fritt spridas vidare.
Under arbetets gång har det uppmärksammats att det inom Svedala kommun är många
bräddavlopp som saknar larm. Det innebär att det inte är möjligt att veta hur mycket
näringsämnen som släpps ut till Segeån. Av 27 pumpar är det 13 stycken som inte har
kommunikation i kommunen. Kommunen har som mål att alla större pumpstationer ska ha
larm fram till 2017. I Staffanstorps kommun är det endast 2 pumpar som kan brädda. Ur
bräddningssynpunkt visar det på att kommunerna i samma avrinningsområde bidrar med olika
mycket näringsämnen.
Alla pumpstationer i Svedala och Staffanstorp med bräddavlopp har granskats och de som
hade dokumenterade bräddningar sorterades ut. Därefter gjordes en klassificering av de
kvarvarande stationerna och den som var mest lämplig att vidta åtgärd vid valdes ut.
Resultatet blev att åtgärder föreslås vid pumpstation K01 Klågerup. Många faktorer är av
betydelse när bedömning av bräddförekomster görs. Höga flöden begränsar valet av
åtgärdsmetod då till exempel biologiska anläggningar (dammar och våtmarker) fungerar bäst
vid låga flöden och med lång upphållstid. Bland annat risken för höga flöden gör att ett
magasin för uppsamling av spillvatten är en lämplig lösning. I januari 2015 skickade Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråd in en ansökan om medfinansiering av anläggandet av ett
nergrävt spillvattenmagasin och ansökan beviljades av Länsstyrelsen i Skåne som bidrar med
800.000kr till projektet. Magasinet beräknas vara klart under 2016. Efter att anläggningen är
färdig kommer Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd att fortsätta arbetet med att minska
bräddningar i avrinningsområdet genom att undersöka nya platser och åtgärder.
Detta projekt har ökat kunskapen om bräddavloppen i Segeåns avrinningsområde. I Svedala
kommun har det införts nya rutiner där orsaken till bräddning dokumenteras. Genom
dokumentationen samlas viktig information in som kan användas i fortsatt arbete mot
minskade bräddningar. Projektet har varit ett sätt att sprida kunskap om bräddningar och
övergödningsproblematik. Det krävs en helhetssyn och en förståelse för att det som sker i våra
inlandsvatten och som i slutändan även påverkar våra hav. Åtgärder i avrinningsområdet
gynnar både vattendrag och hav. Det har framkommit i rapporten att det är verksamhetsutövaren, i detta fall kommunernas VA-enheter, som har ansvaret för ledningsnäten. Tillsynen
av ledningsnäten är det däremot kommunernas miljökontor som sköter. Långsiktigt arbete i
kommunerna ger förutsättningar för kostnadseffektiva åtgärder då planerat underhåll kostar
mindre än akuta åtgärder.
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Definitioner
Avloppsvatten
Ett samlingsnamn för vatten, i regel förorenat (spillvatten), som avleds i rörledning, dike eller
liknande (NE 2014). Exempel på avloppsvatten är spillvatten, dagvatten, kylvatten och
dräningersvatten (Naturvårdsverket 2015).
Bräddavlopp/nödavlopp
Avlopp vid t ex. pumpstation som leder direkt ut i recipient alternativt dagvattenledning.
Bräddavloppet träder i funktion automatiskt vid hydraulisk överbelastning (ger ett mer
förorenat utsläpp), underhållsarbete eller haveri/strömavbrott (Naturvårdsverket 1993).
Bräddning
Avloppsvatten som vid enstaka tillfällen avleds (bräddas) för att avlasta ledning, magasin
eller bassäng (Naturvårdsverket 1990:14)
Dagvatten
Regn- och smältvatten från exempelvis tak och gator (NE 2014).
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är de tjänster som naturens olika system levererar till oss människor. Vi är
beroende av tjänsterna för vår överlevnad (Naturvårdsverket 2015).
First flush
Det första vattnet som bräddas. Det är ofta koncentrerat och innehåller stora mängder
föroreningar (Miljösamverkan Västra Götaland 2015).
LAV
Lag om allmänna vattentjänster (2006:412).
Skyfall
För att ett regn ska räknas som skyfall krävs cirka 40 mm nederbörd per dygn (SMHI 2014).
Spillvatten
Består av hushållsspillvatten och tillskottsvatten (Länsstyrelsen 2007).
Tillskottsvatten/ovidkommande vatten
Läck och dräneringsvatten, direkt- och indirekt nederbörd samt basflödet i ledningsnätet
(Länsstyrelsen 2007).
Översvämning
Vid översvämningar stiger vattennivån i hav, sjöar eller vattendrag så mycket att landområden
som normalt är torra ställs under vatten. Även områden som normalt inte gränsar till vatten
kan översvämmas (SMHI 2015).
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1 Inledning
1.1 Syfte
Ordet bräddning är för de flesta ett okänt begrepp. Det betyder att avloppsvatten orenat avleds
(bräddas) från ledningsnätet och ut i en recipient/bassäng. Bräddning kan ha många möjliga
orsaker såsom läckage och driftfel, regn och översvämningar (Bengtsson och Sjörs 2014).
Bristande dokumentation av bräddningars omfattning och frekvens gör att det råder stor
kunskapsbrist och osäkerhet kring utsläppen. Enligt flertalet studier spås nederbörden
dessutom öka kraftigt i framtiden (SOU 2007:60) vilket troligvis kommer att leda till ökade
problem med bräddningar.
Bräddningar är ett samhällsproblem som orsakar ekonomiska, sociala- och miljömässiga
konsekvenser. Det har hittills ägnats alltför lite uppmärksamhet men börjar nu diskuteras mer
bland flera myndigheter. På grund av att bräddningarna är både en miljö- och
hälsoskyddsfråga har fler kommuner insett vikten av att uppmärksamma detta problem och
söka efter hållbara lösningar. Tack vare statligt stöd från Länsstyrelsen i Skåne har Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråd kunnat genomföra ett lokalt vattenvårdsprojekt (LOVA),
med inriktning på just bräddningar.
Bakgrunden till projektet är bland annat ett examensarbete där statusen på bräddavlopp och
pumpstationer i Segeåns avrinningsområde utreddes (Jensen och Öberg 2014). De två
studenterna från Malmö Högskola gjorde så kallade worst case-beräkningar med hjälp av
uppgifter från Svedalas samt Sjölundas reningsverks miljörapporter från 2006-2012. Worst
case-scenarion innebär värsta tänkbara scenario, i detta fall outspätt avloppsvatten och fulla
ledningsrör. Resultatet av examensarbetet visar att det gjorts utsläpp på totalt 926 kg fosfor/år
och 6 885 kg kväve/år från Svedala reningsverks och Sjölundaverkets upptagningsområden
under den aktuella perioden. Beräkningarna har omvärderats i denna rapport och räknats om
till mer rimliga bräddningsmängder. De omberäknade mängderna närsalter är väsentliga och
det finns bräddningsplatser som bör åtgärdas.
Minskningen av bräddningar har betydelse för möjligheten att uppfylla Sveriges miljömål
vilket även har förankrats på lokal nivå genom Skånska åtgärder för miljömålen – regionalt
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2016. Fokusområden är bland annat
övergödning och levande sjöar och vattendrag. Projektet ligger även helt i linje med
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt, för 2015-2021.
Åtgärdsprogrammets fjärde kapitel betonar särskilt vikten av att kommunerna arbetar aktivt
med att minska utsläpp från ledningsnätet. Minskningen av bräddning till närliggande
recipient är även en viktig åtgärd för att Segeå ska kunna nå en god ekologisk status. Samtliga
diffusa utsläpp behöver minskas, inte enbart bräddningarna.
Bräddavloppsprojektets syfte är att utreda bräddpunkterna i Svedalas och Staffanstorps
kommuner samt presentera åtgärdsförslag som kan förhindra direktutsläpp till Segeå och dess
biflöden. Då tiden för att genomföra LOVA-projekt ligger på drygt ett år har projektet delats
upp i två delar. I den första delen har det gjorts en utredning kring bräddning i
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avrinningsområdet och vart eventuella åtgärder gör störst nytta. Nästa del av projektet blir att
implementera de åtgärder som tagits fram i första delen. Magasinet i Klågerup har blivit
beviljat LOVA-stöd och kommer anläggas under 2016. Arbetet med bräddavlopp kommer
fortsätta i avrinningsområdet och fler åtgärdsförslag kommer tas fram. På sikt förväntas
åtgärderna leda till en förbättrad status för både ån och Öresund som vattendraget så
småningom mynnar ut i. Projektet kommer förhoppningsvis även öka medvetenheten och
kunskapen om bräddningar, tydliggöra verksamhetsutövarnas ansvar samt föra upp ämnet på
den politiska agendan.

1.2 Rapportens disposition
Denna rapport består dels av ett bakgrundskapitel där övergripande fakta om ämnet
bräddningar presenteras. Därefter följer en metodbeskrivning som kortfattat förklara hur
projektet har genomförts. Dagsläget-kapitlet beskriver bräddavloppens påverkansområde –
Segeå, samt ledningsnät och pumpstationer. Resultatdelen är uppdelat i följande kapitel:
Klassificering av bräddpunkter, Åtgärder och miljöeffekter samt Uppföljning. Slutligen
diskuteras projektet och dess resultat i sin helhet. Diskussionskapitlets syfte är att ge en bild
av de svårigheter och diskussionsämnen som har dykt upp under projektets gång. Längst bak i
dokumentet finns referenser och bilagor.

2 Forskningsöversikt
2.1 Hydraulisk överbelastning
Sverige är skonad från stora översvämningskatastrofer, men när de väl inträffar får de stora
konsekvenser för infrastruktur: bebyggelse, vägar, el och därmed också avloppshanteringen
(SMHI 2014). Hydraulisk överbelastning i samband med nederbörd ger utsläpp som är en
blandning mellan spillvatten, dagvatten och regnvatten (SVU Nr 2013-22). Bräddvattnet
släpps ut direkt i recipient utan någon reningsprocess, varken mekanisk, kemisk eller
biologisk. Närsaltsinnehållet kan variera beroende på mängden tillskottsvatten och det är inte
ovanligt att det innehåller mer än 100 olika typer av virus och bakterier. Vid kortvariga och
intensiva regn är det främst små vattendrag som drabbas och får höga vattenstånd. Hav och
sjöar påverkas mer vid ihållande regn. Konsekvenserna av ett skyfall beror bland annat på hur
mycket vatten som finns i mark, vattendrag och sjöar innan regnet faller. När marken är
mättad minskar infiltrationen av vatten och ytavrinningen ökar väsentligt.
År 2007 antog Sverige ett direktiv för hantering av översvämningar (SMHI 2015). MSB
(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är ansvarig myndighet och samarbetar
framförallt med länsstyrelserna. Arbetet innefattar bland annat översvämningskarteringar, hotoch riskkartor och fokus har riktats mer och mer mot skyfall och intensiv korttidsnederbörd.

2.2 Läckage och driftfel
Haverier inom VA-försörjningen är ovanliga men går samtidigt inte att undvika helt och
hållet (SVU Nr 2013-22). För att förebygga nödutsläpp bör förnyelse av ledningsnätet,
vardaglig service och rutiner för drift och beredskap vara områden under ständig utveckling.
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Det kan exempelvis innebära att bedriva kontinuerlig övervakning av avloppströmmar i
ledningsnäten för att så långt som möjligt förhindra att avloppsvatten bräddas.
Vidare är det viktigt att ha ett reservsystem med pumpar, ledningar och reservkraft som är
redo att tas i bruk omedelbart när bräddning sker. Om det finns pumpstationer som saknar
stationära reservkraftverk ska det finnas tillräckligt många mobila kraftverk som ska kunna
komma på plats snabbt. Eftersom vattnet som släpps ut först, det s.k. first flush, är det mest
förorenade så är det av stor betydelse att reservkraften kan startas upp fortast möjligt vid
driftstörning. I de fall en provtagning ska göras på det bräddade vattnet bör
provtagningsrutinerna vara väl befästa. Analysresultaten är mycket viktiga för verksamhetens
utvärdering och fortsatta utvecklingsarbete.

2.3 Klimatförändringar
Ledande på klimatforskningsområdet är IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),
vilka spår att Sveriges klimat kommer att bli varmare och mer nederbördsrikt i framtiden
(SMHI 2015). SMHI följer samma linje och bedömer att extrema vattenflöden kommer att bli
vanligare, framförallt i södra Sverige (www.smhi.se). Jämförelser har gjorts mellan de två
senaste decennierna 1991-2013 och perioden 1961-1990 (SMHI 2015). Resultaten visar att
totalnederbörden har ökat med 8 % och för sommarmånaderna med 17 %. Den största
nederbörden kommer dessutom att falla inom ett mer begränsat tidsintervall, vilket innebär
fler kraftiga regn och skyfall och vinternederbörden beräknas falla som regn istället för snö.
Allt detta leder till större flöden i vattendragen (SMHI 2014).
Kraftig nederbörd leder till snabbare transporter av vatten, ökad vattengenomströmning och
ökad föroreningsbelastning (SOU 2007:60). Ökad ytavrinning kan orsaka föroreningspulser
till yt- och grundvatten. Ytavrinningsvatten rinner ut i sjöar och vattendrag och för med lösta
och partikelbundna ämnen, metaller och organiska ämnen. Vid stora nederbördsmängder
fluktuerar grundvattennivån vilket leder till att föroreningar som är bundna i marken blir mer
mobila och kan spridas långa sträckor med grundvattnet. Föroreningarna kan skada djur, natur
och människor på plats eller längre nedströms. Metaller som hamnar i jordbruksmark kan tas
upp av odlade grödor och sedan hamna i människokroppen vid förtäring. Bakterier och
mikroorganismer som finns på växter efter utsläpp kan orsaka sjukdomar hos betande djur
eller läcka ner i dricksvattentäkter och brunnar.
Effekterna av bräddningar har bland annat tagits upp i Statens offentliga utredningar (SOU)
om Konsekvenser av klimatförändringar och extrema väderhändelser (2007). För områden
som redan idag har problem med översvämningar kommer bekymren att växa och nya
områden kommer att drabbas. I hav, sjöar och vattendrag förväntas vattenstånden stiga.
Dagvattenförande ledningar riskerar att sättas igen och bräddavlopp kan få problem med
återströmning.
Avloppssystemen kommer att belastas kraftigt i ett förändrat klimat på grund av ökade
regnmängder och en omfördelning av regn till höst, vinter och vår när avdunstningen är
låg och marken är vattenmättad. Extrema skyfall innebär att ledningarna blir
överbelastade. Riskerna för bakåtströmmande vatten med källaröversvämningar som
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följd ökar, liksom bräddning av avloppsvatten med åtföljande hälsorisker (SOU
2007:60,s. 323.)

Hårdgjorda ytor ökar ytavrinningen vilket gör att städer och samhällen är särskilt utsatta för
källaröversvämningar (SMHI 2014). Dagvatten tränger in i ledningsnätet och orsakar
överbelastning, vilket kan innebära att utspätt spillvatten tränger in i källare. Materiella ting
skadas samtidigt som risken för smittspridning ökar. Det kostar stora summor pengar att
sanera samt ersätta personliga ägodelar.
Ett möjligt tillvägagångssätt att förebygga översvämningar är att planera infrastruktur genom
att motverka utbyggnad av områden som är känsliga för regn. All planering framåt i tiden är
osäker, särskilt angående klimat som sträcker sig från årtionden till århundraden (SMHI
2015). Detta innebär att vi tvingas planera för osäkra klimatförhållanden. Det vi vet är att
människan påverkar klimatet och vi riskerar att den globala medeltemperaturen höjs med 2
grader eller mer och att havsnivåerna stiger. Viktiga verktyg för att skapa en hållbar
utveckling är grön och blå infrastruktur där ekologiska, sociala och ekonomiska värden
skyddas samtidigt som naturen integreras i den fysiska planeringen.

2.4 Miljörisker
Läckage av avloppsvatten ut i en recipient leder
till många negativa effekter. Bland annat ökad
syreförbrukning, spridning av toxiska ämnen,
bakterier samt näringsämnen (Bengtsson Sjörs
2014). På lång sikt leder tillskottet av närsalter
till övergödning, och tungmetaller som
sedimenterats kan utlakas vid låga pH-värden
(Naturvårdsverket 1993). Mindre sjöar och
vattendrag har inte samma förutsättningar att
hantera direktutsläpp jämfört med hav och
drabbas därför i regel hårdare. Detta leder också
till att det blir svårare för små vattendrag att
uppfylla miljömål och miljökvalitetsnormer.
Övergödning är ett allvarligt problem i svenska
inlandsvatten och kustområden. Känsliga
kustområden som är eller riskerar att utsättas
för övergödning har pekats ut inom ramen för
avloppsdirektivet, se bild 1 (Naturvårdsverket
2013). De främsta orsakerna till utsläpp av
fosfor är läckage från åkermark men även
utsläpp från kommunala reningsverk, industrier
och enskilda avlopp har betydelse. I Sverige
ställs krav på rening av fosfor vid
reningsverken men ofta finns inga krav i
samband med bräddning på reningsverken.
4

Bild 1. Kustområden i Sverige som är
känsliga för fosfor och kväve. Alla inlandsvatten är känsliga för fosfor
(Naturvårdsverket 2013).

Flertalet studier visar att läkemedelsrester förekommer i både ytvatten och dricksvatten
(Svenskt vatten 2015). Läkemedel är framtagna för att ha en biologisk effekt i
människokroppen, med sidoeffekten att de är svårt nedbrytbara när de hamnar i miljön.
Medicin som inte tas upp av kroppen följer med urinen, via ledningsnätet till reningsverken.
Reningsmetoder som klarar att avskilja läkemedelsrester är under utveckling och testas på
vissa platser i Sverige. Majoriteten av landets reningsverk har inte kapacitet att binda rester av
läkemedel och därför ska läkemedel aldrig spolas ner i avloppet. Sjukhus och äldreboenden är
verksamheter som bidrar med mycket läkemedel till avloppsvattnet. Idag finns ingen
lagstiftning som ställer krav på att exempelvis sjukhus eller äldreboenden ska ha egna
reningsverk för läkemedel. En sådan framtida lagstiftning skulle kunna minska mängden
läkemedel i avloppsvatten väsentligt. Ett steg i arbetet med att minska halten läkemedel i våra
vattendrag är att minska antalet bräddningar och mängden vatten som släpps ut orenat i
naturen. I framtiden skulle läkemedel kunna utformas så att de bryts ner lättare.
Kemikalier som används i samhället riskerar att hamna i avloppet (Naturvårdsverket 2013).
Flera av dem, bland annat metaller, binds relativt effektivt till slam och kan sedan destrueras.
Förutom metaller når även svårnedbrytbara lösningsmedel, bromerande flam-skyddsmedel,
poly-aromatiska föreningar (PAH) och PCB ledningsnäten. I avlopps-reningsverk
dimensionerade för fler än 20 000 PE (personekvivalenter) har kvicksilver-halterna i utgående
vatten minskat de senaste åren medan kadmiumhalten har ökat.

2.5 Hälsorisker
Förutom att bräddningar påverkar det akvatiska livet i recipienten kan utsläppen också leda
till omfattande sjukdomsutbrott (Bäckström et al. 2013). Bräddat vatten kan innehålla mer än
100 olika typer av virus och bakterier. Det vatten som tränger in i källare i samband med
skyfall kan även innehålla patogener. Patogener kommer bland annat från fekalier och är
sjukdomsframkallande. Om badplatser eller råvattentäkter förorenas med avloppsvatten finns
även här en risk för att smittas.
Många studier visar att det finns en koppling mellan kraftig nederbörd och vattenburna
sjukdomsutbrott (SOU 2007:60). I Sverige finns det ett flertal rapporterade fall om
sjukdomsutbrott som troligtvis orsakats av patogener i dricksvatten. SVU (Svenska vatten
utveckling) bedömer att problemet med vattenburen smitta är större än vad statistiken visar då
det inte alltid rapporteras, och att det därmed finns ett mörkertal (SVU Nr 2013-22).

2.6 Styrmedel
Sverige har sedan april 1999 sexton stycken nationella miljökvalitetsmål (www.miljomal.se
2015). Av de sexton miljökvalitetsmålen kan sex stycken direkt relateras till utsläpp av
avloppsvatten. Det är följande:
- Hav i balans samt levande kust och skärgård
- Levande sjöar och vattendrag
- Ingen övergödning
- Myllrande våtmarker
- Giftfri miljö
- Grundvatten av god kvalitet
5

Dagens miljölagstiftning är mycket omfattande och hänsyn måste tas till regional, nationell
och europeisk lagstiftning såväl som internationella föreskrifter. Lagstiftning som berör
bräddning och avloppsvatten är bland annat miljöbalken, avloppsdirektivet, lagen om
allmänna vattentjänster (LAV) och ramdirektivet för vatten. Nedan finns ett utdrag ur
miljöbalken 2 kap som berör kunskapskravet, försiktighetsprincipen, krav på bästa möjliga
teknik och förorenaren betalar.
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall
undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska
organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de
kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre
farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats
med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.
8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som
medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten
har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10
kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan
eller olägenheten uppkomma.
(Miljöbalken 1998:808).

Ledningsnätet betraktas enligt 16 kap. 7 § som en följdverksamhet (av avloppsreningsanläggningar) och räknas som en u-anläggning, d.v.s. det är inte anmälningspliktigt. I
skrivande stund är det kommunen som är tillsynsmyndighet över ledningsnätet men det kan i
framtiden komma att bli länsstyrelsens ansvar. Naturvårdsverkets ståndpunkt i frågan är att
den tillsynsmyndighet som har det högsta ansvaret har ansvar för alla delar av samma
verksamhet, d.v.s. den som bedriver tillsyn av avloppsreningsverket bör också ha tillsyn av
tillhörande ledningsnät.
År 2007 beslutade Östersjöländernas ministrar om en gemensam åtgärdsplan för Östersjön,
Öresund och Kattegatt, nämligen Baltic Sea Action Plan (Naturvårdsverket 2013).
Huvudsyftet är att minska belastningen av näringsämnen och uppnå en god miljöstatus till
2021. Sverige har därmed åtagit sig att minska kväveutsläppen med 21 000 ton/år och
fosforutsläppen med 290 kg/år.
6

Sveriges fem vattenmyndigheter spelar en central roll i det nationella och internationella
arbetet med att förbättra Sveriges vatten och med att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Myndigheten skapades för att arbeta med vattenåtgärder i hela landet enligt EUs ramdirektiv
för vatten som trädde i kraft 2004. Vattenmyndigheten för södra Östersjön kommer i
framtiden troligtvis att ställa hårdare krav, innebära förändrade föreskrifter och ökad tillsyn av
landets VA-verksamheter. I Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra
Östersjöns vattendistrikt 2015-2021, som ska vara klart i slutet på 2015, föreslås följande:
Kommunerna behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och mindre
reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt minimera
utsläpp, som bidrar till att vattenförekomster inte uppnår, eller riskerar att inte
uppnå, miljökvalitetsnormerna för vatten (Vattenmyndigheten 2014).
Kraven på underhåll av varningssystem, ökad rening, åtgärdsplaner m.m. förväntas skärpas
samtidigt som krav på mer grönstruktur, klimatanpassningsåtgärder, dagvatten och
fördröjningsåtgärder kan bli aktuellt. Specifika åtgärder som berör bräddning kan till exempel
vara omlokalisering av utsläppspunkter, nationellt register på bräddpunkter inom
avloppsledningsnätet och ökat krav på minskad bräddning.
För att implementera miljömålen på lokal nivå i Skåne har ett åtgärdsprogram tagits fram;
Skånska åtgärder för miljömålen – regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 20122016 (Persson et al. 2012). I rapporten har ett helt kapitel ägnats åt problemen med Skånes
hav, sjöar och vattendrag. Övergödning är ett omfattande problem och minimering av
tillskottsvatten samt bräddning från kommunens spillvattennät finns med som en specifik
åtgärd.

3 Metod
3.1 Projektets upplägg
Vid projektets uppstart bildades en arbetsgrupp bestående av projektledare, projektsekreterare
och projektadministratör från Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, tjänstemän från
Svedala och Staffanstorp samt en konsult från Ekologgruppen Landskrona AB. Gruppen har
träffats cirka en gång i månaden för att utbyta information mellan de olika kommunerna samt
diskutera bräddpunkterna.
Bakgrundsmaterialet i rapporten är sammanställt utifrån dagens forskningsmaterial samt
material från kommuner runt om i landet. Dagsläges-beskrivningen har sammanställts med
hjälp av tidigare rapporter, så som Davidsson 2005, Jensen & Öberg 2014, samt VAenheternas miljörapporter. Ny data har samlats in med hjälp av bland annat VISS
(Vatteninformation Sverige) och VA-enheternas övervakningsprogram Uniview. Potentiella
bräddavlopp och åtgärdsplatser har inventerats av projektsekreteraren tillsammans med VAtjänstemän och konsulten. Metodiken som har använts för att prioritera och klassificera
bräddavloppen utgår från ett exempel i Länsstyrelsen i Skånes rapport Policy för redovisning
av avloppsledningsnätets saneringsplan (2007). Utifrån det insamlade materialet har
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arbetsgruppen diskuterat och analyserat bräddpunkterna utifrån sina respektive
kompetensområden. Resultatet är åtgärdsförslag med tillhörande kostnadsberäkning.

3.2 Avgränsning
I Segeåns avrinningsområde ligger sju kommuner: Svedala, Staffanstorp, Vellinge,
Trelleborg, Lund, Malmö, Burlöv. Se bild 2 för en karta över avrinningsområdet.
Kommunerna Vellinge, Trelleborg och Lund har inget kommunalt avlopp som gränsar till
Segeå och är därmed inte med i detta projekt. I Malmö och Burlöv är VA Syd verksamhetsutövare och de har valt att avstå från att delta. Kvar återstår Svedala och Staffanstorp som är
med i projektet.

Bild 2. Karta över Segeåns avrinningsområde med alla biflöden.

Åtgärder som omfattas av krav från svensk lagstiftning har inte utretts i detta projekt.
Exempelvis när det gäller underhåll av avloppsledningar och övervakning av bräddningar är
kommuners VA-huvudmän ansvariga att det sker på ett tillfredsställande sätt.
För illustration av urvalet av pumpstationer, se tabell 1. Av de 55 pumpstationer som finns
totalt i Svedala (27 stycken) och Staffarstorp (2 stycken) är de flesta i Svedala utrustade med
bräddavlopp och endast tre stycken i Staffanstorp. Av de som är utrustade med bräddavlopp
är det totalt 15 stycken som har någon sorts kommunikation som larmar när det sker
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bräddning. Under perioden 2006-2013 har det skett bräddningar vid 12 stycken av de 15
stationerna. Det är de här 12 pumpstationerna som utreds vidare i detta projekt. Urvalet
baseras på att det finns statistik för pumpstationerna att jämföra. Under 2015 installerades
larm på P19. Då stationen inte hade larm under 2006-2013 så står det i tabellen att den saknar
kommunikation.
Tabell 1. Processen för urvalet av de pumpstationer som utreds vidare i projektet. Först togs de
pumpstationer ut som har bräddavlopp i både Svedala och Staffanstorp. Av dem hade 15
pumpstationer larm vid bräddning, och 12 av dem bräddade någon gång under perioden 2006-2013.
De 12 stationerna med dokumenterad bräddning undersöks närmare i projektet.
Finns
Pumpstationer kommunikation
med bräddning om bräddning
B01
Ja
K01
Ja
Nödavlopp
Klågerup
Nej
P01
Ja
P02
Ja
P03
Ja
P04
Nej
P05
Ja
P06
Ja
P07
Nej
P08
Nej
P09
Ja
P10
Nej
P11
Nej
P12
Nej
P13
Ja
P14
Ja
P15
Nej
P16
Nej
P17
Ja
P18
Ja
P19
Nej
P20
Nej
P21
Nej
P22
Ja
P23
Nej
P30
Nej
Hjärup
Ja
Nordanå
Ja
Antal stationer
15 st

Har det skett
bräddningar?
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Ja

Ja
Ja

Nej
Ja

Nej

Ja
Ja
12 st
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Utvalda
Pumpstationer
B01
K01
P01
P02
P03
P05
P09
P13
P14
P18
Hjärup
Nordanå

4 Dagsläget– bräddningar till Segeå
Nedan beskrivs Segeåns nuvarande status, tidigare bräddförekomstutredningar och ledningsnätets skick i Svedala och Staffanstorps kommuner.

4.1 Beskrivning av Segeåns avrinningsområde
Segeåns avrinningsområdet ligger i Sydvästra Skåne med en huvudfåra på 4,6 mil som
sträcker sig från Börringesjön till Öresund (www.segea.se). Andra större sjöar är Yddingesjön, Fjällfotasjön och Havgårdssjön och det finns även biflöden: Torrebergabäcken,
Spångholmsbäcken och Risebergabäcken. Bild 3 visar Segeåns avrinningsområde och dess
delavrinningsområden. Avrinningsområdet omfattar totalt 335 km² och präglas framförallt av
jordbruksmark. Kännetecknande egenskaper för vattendraget är att det har ett ganska lugnt
flöde och grumligt vatten vilket beror på att det till stor del är leriga områden som avvattnas.
Bild 4 nedan visar en sammanställning av olika data om Segeån.

Bild 3. Segeåns avrinningsområde indelat i
delavrinningsområden (Torrebergabäcken,
Spångholmsbäcken och Risebergabäcken) samt
ytterligare tre delavrinningsområden (Davidsson
2006).

Bild 4. Kort fakta om Segeå hämtad från
www.segea.se

10

Idag är det stora problem med övergödning i Segeån och den har tilldelats klassificeringen
dålig ekologisk status av Länsstyreslen (VISS 2015). Sedan år 2000 har de sju kommunerna
inom Segeåns och Alnarpsåns avrinningsområden Malmö, Lund, Burlöv, Staffanstorp,
Trelleborg, Vellinge och Svedala samarbetat i Segeå-projektet. Målsättningen med arbetet är
att genomföra åtgärder med stor miljönytta vilka reducerar mängden kväve och fosfor i
vattenmiljöerna, ökar landskapets vattenmagasinerade förmåga, ökar den biologiska
mångfalden samt den allemansrättsliga arealen. Åtgärdsprojektet har framförallt inriktats på
att anlägga dammar och våtmarker.
Enligt Jordbruksverket beror övergödningen bland annat på att avrinningsområdet till stor del
består av odlad och gödslad åkermark (SJV 2014). Marken läcker kväve och fosfor via
vattentransport i det ytliga marklagret samt via dräneringsledningar. I samband med
snösmältning och häftiga regn kan fosfor transporteras bort från åkermarken via jordpartiklar.
Kväveurlakningen är störst på höst och vinter. Anledningen är att temperaturen är lägre och
växterna inte tar upp lika mycket vatten och växtnäring, vilket gör att näringsämnena kan
urlakas. Det som sker när kvävehalterna blir för höga i hav och sjöar är att syretillförseln
försämras och det finns risk för igenväxning, algblomning och fiskdöd. Andra källor för
kväve och fosfor är enskilda avlopp och kommunala reningsverk som beräknas stå för cirka
10 % av utsläppen i Svedala kommun (Svedala kommun 2015).

4.2 Tidigare utredningar
Det finns ett recipientkontrollprogram för Segeå som utgör ett underlag för bedömning av
status gällande näring, försurning, syre, färg, grumlighet och organiskt material
(www.segea.se). Provtagningar görs för att kontrollera vattenkemin. Detta görs vid 9
provpunkter i rinnande vatten och 5 punkter i sjöar. Utöver detta genomförs elfiske varje år på
4-6 platser. Sedan 2003 tas årligen prover på bottenfauna, både nedströms och uppströms, om
Svedala. Resultaten finns dokumenterade i rapporter som är tillgängliga på Segeåns
Vattendragsförbund och Vattenråds hemsida www.segea.se.
2005 utredde Ekologgruppen i Landskrona AB bräddningsförekomster till Segeå och
sammanställde resultatet i en rapport; Recipienter till nödavlopp vid avloppspumpstationer i
Svedala kommun. Utredningen och rapporten indikerar att flera av bräddpunkternas utsläpp
inte är acceptabla och skadar både biologiska värden och rekreationsvärden.
Två studenter från Malmö Högskola (Jensen och Öberg) utredde under 2014 statusen på
bräddavlopp och pumpstationer i Segeåns avrinningsområde. Beräkningar av worst casehändelser, det vill säga värsta tänkbara scenarier, gjordes med hjälp av uppgifter från Svedala
samt Sjölunda reningsverks miljörapporter från 2006-2012. Beräkningarna är baserade på de
fosfor- och kvävemängder (medelvärde/år) som angetts i miljörapporterna samt med
antagandet att flödet fyller rören (d.v.s. maximal volym släpps ut i recipienten). Resultatet av
worst case-beräkningarna blev utsläpp på totalt 926 kg fosfor/år och 6 885 kg kväve/år för
upptagningsområdet för både Svedala reningsverk och Sjölundaverket. Hänsyn ska dock tas
till att den vanligaste orsaken till bräddning är kraftig nederbörd, vilket innebär att en stor
mängd tillskottsvatten läcker in i spillvattenledningarna och ger ett utspätt avloppsvatten med
längre föroreningsnivåer.
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Beräkningsmodellen i examensarbetet är osäker och återspeglar de föroreningshalter av
koncentrerat avloppsvatten som kan tänkas förekomma vid t ex. driftfel eller strömavbrott.
Bräddningars volym och koncentration påverkas av flera olika faktorer. Hänsyn måste till
exempel tas till att pumpstationerna saknar flödesmätare och endast är utrustade med s.k.
”vippor”. Vipporna får kontakt med spillvattnet när de når upp till en viss nivå i
pumpsumpen. Det går däremot inte att veta hur fulla rören är.
Flödesmätningar är det bästa och mest effektiva sättet att göra mätningar och få reda på den
bräddade volymen (Bengtsson, 2014). I detta projekt har flödesmätningar valts bort på grund
av ekonomiska skäl. Sjörs Bengtsson skriver även i sin rapport att det är orimligt att ställa
krav på den här typen av mätningar just på grund av kostnaden. Istället registreras enklare
variabler (nivå, frekvens, varaktighet, nederbörd) och utifrån går det att göra
modellberäkningar.
Som nämnts tidigare så påverkas bräddvattnets koncentration av mängden tillskottsvatten.
Som bild 5 illustrerar kan tillskottsvatten ha flera olika källor. Det gör att flödet i
ledningsnätet och pumpstationen kan variera kraftigt, och därmed också föroreningsgraden.
De vanligaste orsakerna till ökade flöden är direkt och indirekt nederbördspåverkan samt
läckande ledningar.

Bild 5. Illustration av avloppsvattens sammansättning. Bilden är en omarbetad bild från Länsstyrelsen
(Länsstyrelsen 2007).
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4.3 Svedala kommuns ledningsnät
Enligt Svedalas Policy och Plan för VA (2013) anlades 50 % av kommunens vatten- och
spillvattenledningarna under 1970-talet. Större krav på material och packning runt dag- och
spillvattenledningar kom 1975. Detta tillsammans med byggruschen under 1970-talet gjorde
att kvalitén vid anläggningsförfarandet inte höll tillräckligt hög standard. Idag består 100 %
av Svedalas 165 km långa ledningsnätet av separata ledningar (Miljörapport 2013). 116 km är
självfallsledningar och 49 km tryckavloppsledning. Svedala kommun arbetar för att
förnyelsetakten inte ska överstiga 100 år och målet är att utbytestakten ska vara upp i 5 000
m/år 2020. Driftövervakningssystemet Uniview används för styrning, övervakning samt larm
för de flesta pumpstationerna. Det mesta av dagvattnet leds direkt ut i kommunens recipienter,
vilken ligger inom Segeåns avrinnings-område (Miljörapport 2013).
Enligt Svedala kommun ska hållbar och långsiktig vattenförsörjning samt spill- och
dagvattenhantering eftersträvas vid all bebyggelse och planering. Det strategiska arbetet ska
vara ekonomiskt, kvalitets- och miljömässigt hållbart. Ledningsnät, reningsverk och pumpoch tryckstegsstationer ska upprätthålla en godtagbar underhållstakt. Uppströmsarbete ska
förebygga föroreningar vid källan. Innan utbyggnad eller nybyggnad av bostäder ska det
göras en bedömning kring om vatten- och avloppsförsörjningen kan säkerhetställas på ett
tillfredsställande sätt.
I Svedala kommuns senaste miljömålsprogram som antogs 2014, har åtgärder tagits fram för
att förhindra utsläpp av avloppsvatten. Åtgärderna finns redovisade i miljömålsprogrammets
kapitel ”Ingen övergödning” och fokuserar främst på att reducera kväve och fosfor. Förutom
tillsynsarbete och anläggning av dammar och våtmarker genom Segeå-projektet ska
kommunen arbeta för att ”Minska risken för utsläpp av orenat vatten – s.k. bräddavlopp”.
Senast 2017 ska samtliga stora pumpstationer ha försetts med larm och signalöverföring. En
utredning ska göras kring hur bräddning av avloppsvatten kan minska och där det är möjligt
ska uppsamlingsdammar anläggas. I programmet uppskattas kostnader för åtgärderna hamna
på 80 000 kronor per pumpstation för larm- och signalinstallation, samt 500 000-1 000 000
kronor per dammanläggning. Miljömålsprogramet följs upp årligen och redovisas i de olika
förvaltningarnas årsberättelser.
I Svedala finns 27 pumpstationer och bild 6 visar vart pumpstationerna är belägna i
kommunen. Tre av pumpstationerna, en i Bara och två i Klågerup, pumpar till Sjölunda
reningsverk i Malmö och resterande stationer pumpar till Svedala reningsverk. De allra flesta
pumpstationerna är försedda med nödavlopp vilket gör att de kan brädda vid hydraulisk
överbelastning eller driftfel.
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Bild 6. De röda markeringarna är de 27 pumpstationer som finns i Svedala kommun.

4.4 Staffanstorp kommuns ledningsnät
I Staffanstorps kommun finns det 135 km spillvattenledningar och 97 km tryckledningar för
spillvatten, vilka förvaltas av kommunens VA-avdelning (Haraldsson 2014). På 1950-talet
togs det första reningsverket med mekanisk behandling i drift och det är också från den
tidsperioden som de äldsta ledningarna är. Idag tar Gullåkra reningsverk hand om
avloppsvatten från cirka 14 000 invånare (www.staffanstorp.se). Avloppsvatten, från bland
annat Hjärup, leds till Sjölunda reningsverk i Malmö. Detta gjordes möjligt på 60- och 70talet när en ledning för Foodia och ABMA grävdes ner (AB Malmöregionens Avlopp).
Staffanstorp kommun har kommit lång med det kommunala ledningsnätet. 98 % av invånarna
är anslutna och endast en liten del har enskilt avlopp. Samtliga ledningar är separerade, d.v.s.
avloppsvatten och dagvatten tas inte om hand i samma ledning. I de mindre orterna saknas det
fullständiga dagvattensystem vilket leder till extra känslighet vid skyfall. Även reningsverket
har problem med stora mängder tillskottsvatten som i värsta fall kan orsaka översvämning och
bräddning.
Sedan 2012 använder Staffanstorp stödsystemet VA-banken, vilket är ett system för att
strukturera, digitalisera, analysera och planera händelser och åtgärder på ledningsnätet.
Dessutom övervakas alla pumpstationer med programmet Exomatic (drifttid, antal starter
maxnivå m.m.). I Staffanstorp finns det 27 pumpstationer, och bara ett fåtal av dem är
försedda med bräddavlopp. Det gäller Görslöv, Hjärup och Nordanå där de två sistnämnda är
de som har registrerade bräddningar. Alla pumpstationer illustreras i bild 7.

Bild 7. De röda markeringarna är pumpstationer i Staffanstorp. Källa: Matilda Jägryd, Staffanstorps
kommun.
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5 Klassificering av bräddförekomster
För att få fram vilka pumpstationer som behöver åtgärdas, och inbördes prioritering för detta,
har en klassificering genomförts. Klassificeringen har gjorts för 11 av de 12 pumpstationer
som har dokumenterad bräddning under perioden 2006-2013 i Svedala och Staffanstorps
kommuner. Informationen om bräddingarna vid pumpstation P14 är så pass osäkra att de inte
tas med i det fortsatta arbetet. För Svedala kommun handlar det om P01, P02, P03, P05, P09,
P13, P18, B01 och K01. I Staffanstorp finns bara två pumpstationer där bräddningar har
registrerars; Hjärup och Nordanå.
Klassificeringen bygger på hur ofta och mycket som har bräddats under 2006-2013
tillsammans med eventuella befintliga eller planerade åtgärder. Av de 11 pumpstationerna är
det tre som inte har inplanerade åtgärder. Detta är åtgärder från annat håll än från Segeåprojektets sida. Resultatet av klassificeringen presenteras i tabell 2. Klassningen delar upp
pumpstationerna i 2 kategorier:


Grön: Det finns inplanerade åtgärder från annat håll än detta projekt. Bräddavloppen är
därför inte prioriterade.



Gul: Det finns inga planerade eller utförda åtgärder. Möjlighet till åtgärder bör utredas.

Av de aktuella pumpstationerna är det tre stycken som blir klassade i den gula kategorin, det
vill säga att det inte finns någon inplanerad eller utförd åtgärd för att minska bräddingarnas
effekter. De tre stationerna är P13 Sjödiken, P18 Holmeja och K01 Klågerup.
Metodiken som har använts för att prioritera och klassificera bräddavloppen utgår från ett
exempel i Länsstyrelsen i Skånes rapport Policy för redovisning av avloppsledningsnätets
saneringsplan (2007). Bräddförekomsterna har tilldelats olika färger beroende på hur de
påverkar respektive recipient samt om det finns inplanerade åtgärder. Metoden har valts på
grund av att den ger en övergripande bild av bräddförekomsterna, vilket i sin tur gör det
enklare att avgöra var eventuella åtgärder och insatser kan göra mest nytta. Informationen om
recipienters statusklassning och områdesbeskrivning är hämtad från VISS
(Vatteninformationssystem Sverige) 2015. Bräddvolymerna för Svedala kommun har
beräknats med hjälp av driftövervakningsprogrammet Uniview. Statistiken för bräddförekomsterna i Staffanstorps kommun har tagits fram med hjälp av kurvor och
övervakningsprogrammet Exomatic.
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Tabell 2. Illustration av klassificering av bräddförekomster under perioden 2006-2014. Uppgifterna om ekologisk status samt miljöproblem är
hämtade från VISS (Vatteninformationssystem Sverige 2015). Bräddningsuppgifterna är baserade på statistik från bräddade mängder under åren 2006-2014.
Pumpstation

Recipient

Ekologisk status, andra
klassningar/regleringar
Dålig ekologisk och
kemisk status.

P01Östra
Svenstorp

Dike/ Segeå

P02Tittenté

Dike/ Sjödikendiket

P03 Börringe
kloster
P05 Sturup

Fjällfotadiket

P09 Börringe
station

Havgårdsdiket 
Klosterviken

P13 Sjödiken

Dike/Sjödikendiket
 Yddingesjön

Information saknas i VISS
då recipienten är liten

P18 Holmeja

Yddingesjön

Dålig ekologisk och
kemisk status.
Avloppskänsligt vatten

Dike/ Fjällfotasjön

Information saknas i VISS
då recipienten är liten
Information saknas i VISS
då recipienten är liten
Dålig ekologisk och
kemisk status.
Fiskeförbud råder p.g.a.
höga halter av PFOS.
Avloppskänsligt vatten
fosfor/tillrinningsområde
för avloppskänsligt vatten.
Dålig ekologisk status,
uppnår ej god kemisk
status.
Avloppskänsligt vatten
fosfor/tillrinningsområde
för avloppskänsligt vatten.

Områdesbeskrivning,
miljöproblem
Diket är rakt, ligger med
åkermark på båda sidor, få
biologiska värden.
Vissa biologiska och
estetiska värden.
Vissa biologiska och
estetiska värden.
Få/inga biologiska värden.
Sjöyta på 2,5 mk2, största
djup 3 m. Övergödning
Miljögifter. Diffusa källor.
Mottar dagvatten från
Sturups flygplats.

Bräddfrekvens
13

Bräddvolym
6260

16

5340

15

7376

5

9813

Måttliga ekologiska
värden. Kraftigt påverkat
av områdets varierande
vattentillstånd till följd av
pumpens automatiska påoch avstängning.
Övergödning och
miljögifter. Förändrade
habitat genom fysisk
påverkan.
Måttliga biologiska och
estetiska värden. Litet
vattenflöde, torkar
sannolikt ut under
sommartid.

6

8067

2

440

Ingen badplats i norra
delen av sjön. Sjöyta på 2
km2, största djup 3,5 m.

7

2473
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Planerad åtgärd
Förstärkning av
ledningsnätet
Förstärkning av
ledningsnätet
Eventuellt aktuell
för framtida åtgärd
Det finns en
reningsanläggning
för spillvatten som
ägs av Swedavia.

En ny detaljplan
finns för området
därför avvaktas
eventuella åtgärder
tills exploatering.

fosfor/tillrinningsområde
för avloppskänsligt vatten.

B01 Bara

Segeå

Strandskyddat område?

K01 Klågerup

Klågerupsbäcken

Torrebergabäcken

Otillfredsställande
ekologisk status, uppnår ej
god kemisk status.
Avloppskänsligt vatten
fosfor/tillrinningsområde
för avloppskänsligt vatten.

Hjärup

Alnarpsån

Nordanå

Segeå: havetTorrebergabäcken

Dålig ekologisk och
kemisk status.
Lommabukten och
Lommaområdet, som
ligger nedströms
bräddavloppet, är Natura
2000-område (habitat- och
fågeldirektivet).
Otillfredsställande
ekologisk status, uppnår ej
god kemisk status.
Avloppskänsligt vatten
fosfor/tillrinningsområde
för avloppskänsligt vatten.

Övergödning p.g.a.
belastning av
näringsämnen, betydande
påverkan från diffusa
källor.
Måttliga biologiska och
estetiska värden. Ån är
svårtillgänglig.
Vissa biologiska värden.
Rinner förbi industri,
åkermark och
bostadsområde.
Övergödning och
syrefattiga förhållanden,
miljögifter, förändrade
habitat genom fysisk
påverkan. Diffusa källor.
Diffusa källor.

Övergödning och
syrefattiga förhållanden.,
miljögifter. Miljögifter.
Förändrade habitat genom
fysisk påverkan. Diffusa
källor.
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6

8201

Ombyggnad av
pumpstationen

36

18294

1 gång
sedan
2013.

Okänt

Har ett underjordiskt
spillvattenmagasin på
500 m3.

4 ggr
under
2006.

Okänt

Utrymme för
eventuella åtgärder är
endast möjligt på
privat mark. LOVAprojektet bygger på
frivillighet vilket gör
att vi inte kan gå
vidare.

6 Planerade åtgärder och miljöeffekter
Efter att ha samlat in tillgänglig data och klassificerat samtliga bräddförekomster i klasserna
grön och gul har arbetsgruppen diskuterat olika åtgärdsförslag. Effekten och miljönyttan är
mycket platsberoende och det finns många aspekter som kräver att beaktas. Faktorer som har
betydelse är bland annat bräddförekomsternas lokalisering, närhet till tätort och rekreation,
topografi, markförhållanden, biologiska värden, pumpstationens utformning, bräddfrekvens,
bräddvolym, mängden tillskotsvatten m.m. Placering av de 3 pumpstationer som enligt
klassificeringen är lämpliga för åtgärdsinsatser illustreras i bild 8.

Bild 8. Bräddpunkterna K01 Klågerup, P18 Holmeja och P13 Sjödiken inom
Segeåns avrinningsområde.

I tabell 3 anges hur mycket närsalter som har släppts ut vid de bräddpunkter i Svedala som
hade kommunikation om bräddning under åren 2006-2012. Mängderna är sammanställda från
Reningsverkens miljörapporter. Tabellen tydliggör att K01 Klågerup är den station som
bräddar mest och därför anses den vara det mest lämpliga valet för åtgärder. För de övriga två
stationerna visar tabell 3 att P18 Homeja bräddar minst och P13 Sjödiken är inte ens med i
tabellen eftersom den inte bräddade under perioden 2006-2012. Trots att P13 och P18 orsakar
mycket mindre utsläpp av näringsämnen än K01 bedömer arbetsgruppen att även de mindre
utsläppen är av betydelse för Segeåns ekologiska status. Bräddpunkterna som var utrustade
larm släppte mellan 2006 och 2012 ut 87-433 kg fosfor och 572-2860 kg kväve i Svedala.
Siffrorna representerar beräknade värden för en koncentration på 20 % respektive worst caseberäkningar från tabell 3. Beräkningarna presenteras i avsnitt 6.1. Flera bräddpunkter i
avrinnings-området är i behov av bland annat larm och vippor, men det är åtgärder som
verksamhetsutövaren ordnar i samråd med tillsynsmyndigheten.
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Tabell 3. Totalt beräknad utsläppt mängd fosfor och kväve i Svedala mellan åren 2006-2012.
Procentuell fördelning mellan pumpstationerna redovisas i kolumnen längst till höger. Värdena är
samlade från Svedala reningsverks miljörapporter. Endast de pumpstationer som hade larm under det
aktuella tidsintervallet är med i tabellen.

Totalt utsläppt mängd näringsämnen per larmad bräddpunkt i Svedala 2006-2012
Bräddpunkt
Fosfor (kg)
Kväve (kg)
Utsläppt mängd i procent
P01 Östra Svenstorp
40,7
269,8
9%
P02 Tittenté
31,5
207,9
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
14,9
100,7
4%
B01Bara
67,2
440
15 %
K01 Klågerup
94,1
626,4
23 %
Totalt
432,6
2 859,7
100 %
Observera att siffrorna i tabell 3 inte är uppmätta värden utan beräknade värden. Mängderna
är baserade på worst case-scenarier och kan därför ha varit lägre i verkligheten. Fosfor och
kvävehalterna i tabellen motsvarar koncentrerat avloppsvatten och volymen har beräknats
med antagandet att bräddrören gått fulla, det vill säga att maximal volym släppts ut i
recipienten. Det kan vara så att vattnet varit utspätt med tillskottsvatten.

6.1 K01 Klågerup
Fastighetsbeteckning: Klågerup 4:1
Fastighetsägare: Svedala kommun
Recipient: Klågerupsbäcken
Maxflöde från bräddning: 19 l/s
Total bräddad mängd 2006-2013: 11 241 m3
Frekvens 2006-2013: 31 gånger
Bräddad tid 2006-2013: 5904 minuter
Kommunikation: ja
Bakvattenlucka: ja
Pumpstationen K01 ligger i samhället Klågerup, en mil norr om Svedala och är den
bräddningsstation som orsakar störst direktutsläpp i kommunen. Pumpstationens lokalisering i
Klågerup visas i bild 9. Stationen har två pumpar och är utrustad med larm och
bakvattenlucka, pumphuset visas i bild 10. Pumpning av avloppsvatten sker till samhället
Bara och sedan vidare till Sjölundaverket i Malmö. Recipienten som tar emot spillvatten vid
bräddning är Klågerupbäcken som är ett biflöde till Torrebergabäcken, se bild 8 för stationens
lokalisering i avrinningsområdet. Marken i Klågerup består till stor del av sand och grus
vilket är mycket vattengenomsläppligt. Det innebär att grundvattnet riskerar att förorenas vid
bräddning då den snabba transporten i marken gör att avloppsvattnet inte hinner renas.
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Bild 9. Den röda punkten markerar bräddavloppet
vid K01 Klågerup.

Bild 10. K01 har ett pumphus samt ett
hus för stationärt reservkraft.
Foto: Frida Salomonsson.

Enligt Jensen och Öberg (2014) motsvarar bräddningarna vid K01 Klågerup ca 23 % av de
totala bräddningarna inom Svedala avloppsreningsverks upptagningsområde, vilket visas i
tabell 3. En sammanställning av bräddningarna under 2014 visar att pumpstationen K01 har
bräddat till Klågerupsbäcken 36 gånger under åren 2006-2014, se tabell 4.
Tabell 4. Sammanställd bräddningsstatistik för K01Klågerup åren 2006-2014.

K01 Klågerup
År
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt 2006-2014

Frekvens (ggr/år)
1
10
3
1
2
7
4
3
5
36

Bräddtid (minuter)
155
1148
445
31
433
2061
792
839
490
6394

Max bräddad volym (mᶟ)
344
2548
987
68
961
4575
1758
1863
5190
18294

Då alla tidigare beräkningar baserats på worst case-scenarion har nya beräkningar gjorts år
2015 för att få en tydligare uppfattning om vilka mängder närsalter som har släppts ut under
åren. I de nya beräkningarna antas det bräddade vattnet ha en kocentration av näringsämnen
som är 20 % av den mängd som finns i orenat avloppsvatten. Koncentrationen på 20 %
representerar ett utspätt avloppsvatten där 20 % förväntas vara avloppsvatten och 80 %
förväntas vara tillskottsvatten från till exempel kraftig nederbörd. I båda beräkningarna antas
bräddning ske med fulla rör. Vid reningsverken görs kontinuerliga provtagningar av
avloppsvattnet för att få veta mängden näringsämnen i vattnet. Vid provtagning av
avloppsvattnet i reningsverken under 2014 var medelvärdet för fosfor 7,5 mg/l för och 58
mg/l för kväve (2014 års miljörapport). Det är de här koncentrationerna som har använts i
worst case-beräkningarna. I de nya beräkningarna är halterna 20 % av detta och medelvärdena
blir då 1,5 mg/l fosfor och 11,6 mg/l kväve. Tabell 5 visar de sammanlagda mängderna
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utsläppt kväve och fosfor. För tidsintervallet 2006-2014 är mängden utsläppt kväve mellan
201-1061kg och mängden fosfor är 27-137kg. Beräknat årsmedelvärde hamnar då i intervallet
22-118kg/år kväve och 3-15kg/år fosfor.
Tabell 5. Sammanställd fosfor- och kväveutsläpp från K01 Klågerup mellan 2006-2014. Värdena är
beräkningar med en koncentration på 20 % respektive vid worst case-scenario. Ett medelvärde för
varje år har beräknats utifrån den totala mängden kväve respektive fosfor som släppt ut under
perioden.

K01 Klågerup
N 2006-2014
N Kg/år
P 2006-2014
P kg/år

20 % koncentration
201 kg
22 kg
27 kg
3 kg

Worst case
1061 kg
118 kg
137 kg
15 kg

Under 2014 inträffade det ett flertal bräddningar vid K01 Klågerup. Tack vare att
driftpersonalen vid Svedala reningsverk under året dokumenterat orsakerna till incidenterna
har det blivit möjligt att göra något säkrare beräkningar än de i tabell 5. Se tabell 6 för
sammanställning av data om bräddningar under år 2014. Det finns 2 dokumenterade orsaker
till bräddning och de är driftfel och höga flöden. Vid driftfel antas avloppsvattnet vara
koncentrerat. Vid höga flöden antas däremot vattnet vara utspätt och andelen avloppsvatten
antas vara 20 %. Genom att dokumentera även orsaken till bräddningen utöver antalet
bräddningar och volymen vatten som släpps ut kan mängden utsläppta närsalter räknas med
bättre säkerhet. Det är därför väldigt bra om denna information dokumenteras.
Tabell 6. Bräddningar vid K01 Klågerup under 2014. Mängden fosfor och kväve har räknats ut med
hjälp av volymen vatten som släpptes ut samt koncentrationsvärdena som redovisas på föregående
sida.
Datum
Tid (minuter)
Volym (m3)
Orsak
Fosfor kg
Kväve kg
2014-02-05
100
222
Driftfel
1,7
12,8
2014-08-04
150
333
Höga flöden
0,5
3,7
2014-09-08
60
133
Driftfel
1,0
7,7
2014-09-09
100
222
Driftfel
1,7
12,8
2014-10-19
80
178
Höga flöden
0,3
1,9
Totalt 2014
490
1088
3 Driftfel, 2
5,5
55,4
Höga flöden
6.1.1 Åtgärdsförslag

För att minska bräddningarna föreslås ett underjordiskt spillvattenmagasin i plast eller betong,
på ca 300-500 m3. Den föreslagna volymen har tagits fram genom att se över statistiken för
bräddningar från de senaste 5 åren. Den data som finns tillgänglig är hur lång tid varje
bräddning har pågått. Vidare har volymer beräknats för varje bräddning med hjälp av
bräddningsrörets diameter. Det innebär att volymerna är baserade på att bräddningsröret är
fullt vid bräddning, vilket det oftast inte är. Tiden för bräddning börjar räknas då det endast
rinner avloppsvatten i röret. Det gör att även volymerna är beräknade för worst case-scenarier.
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Bräddningarna delades in i grupper efter mängden bräddad volym och de är uppdelade per
100m3 upp till 1000 m3. Över det så är det en grupp för varje tusen kubikmeter.
Grafen i bild 11 visar att 70 % av bräddningarna är i storleksordningen 0-400 m3. De
resterande 30 % är utspridda mellan 600 m3 och upp över 2000 m3. Ett magasin på 300-500m3
skulle fånga upp 70 % av utsläppen. Då volymerna är beräknade på worst case- scenarion så
skulle andelen uppfångad bräddvatten troligen blir större än 70 %. Ett magasin i storleken
300-500m3 skulle även ha en viss marginal för ökad nederbörd som följd av
klimatförändringarna. I nästa del av detta arbete kommer en detaljerad utredning göras om
förutsättningarna i det aktuella området för ett så stort magasin. Utifall det skulle ske så
mycket bräddning att magasinet fylls skulle ytterligare bräddning ske till recipienten.
Mängden vatten som släpps ut blir det som överstiger magasinets storlek.

Bräddade volymer 2010-2015
10

Antal bräddningar

8
6
4
2
0

Bräddad volym, m3
Bild 11. Grafen visar hur många bräddavlopp under 2010-2015 som har haft vilka volymer.
Bräddningarna är uppdelade i grupper efter 100 m3.

Efter att det har bräddat avloppsvatten till magasinet ska det föras tillbaka till ledningsnätet
och vidare till Sjölunda reningsverk via B01 efter att belastningen på ledningsnätet har
avtagit. Den aktuella platsen för nedgrävning av magasinet är en gräsplan, platsen visas i bild
12.

Bild 12. Den aktuella ytan för nedgrävning av spillvattenmagasinet är idag en gräsbevuxen yta.
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Idén med ett magasin kommer från ett liknande projekt i Staffanstorps kommun där ett
spillvattenmagasin har grävts ner i Hjärup. Problematik och förutsättningar i Klågerup K01 är
snarlika de som fanns i Hjärup och därför anses ett underjordiskt magasin vara en möjlig
lösning. Utvärderingar har gjorts för andra möjliga åtgärder så som dammar och flytande
gröna öar, men slutsatsen var att de är bäst tillämpbara vid långsamma flöden. När det sker en
bräddning från en pumpstation är det höga flöden och även det talade för ett underjordiskt
magasin. Anläggningskostnaden inklusive projektering, material och grävarbete beräknas till
cirka 2 miljoner kronor
6.1.2 Kostnadseffektivitet

För att se om magasinet är en kostnadseffektiv åtgärd har en jämförelse gjorts mot enskilda
avlopp. Enligt Naturvårdsverkets rapport nummer 5427 Åtgärder för att minska
fosforutsläppen från befintliga enskilda avlopp så är det viktigast att åtgärda fosfor och inte
lika viktigt att titta på kväve. Därför görs jämförelsen mellan magasinet och enskilt avlopp
utifrån fosfor. Först beräknades volymen bräddat vatten per år samt koncentrationen fosfor i
vattnet. Medelvolymen bräddat avloppsvatten beräknades genom att titta på bräddningar som
skedde på K01 Klågerup mellan 2011-2014, och det resulterade i en medelvolym på
2466m3/år. Vidare beräknades koncentrationen av fosfor vid utsläppen. Då olika orsaker till
bräddning ger olika höga halter fosfor har ett medelvärde tagits fram för alla bräddningar
under ett år. Det gjordes utifrån bräddningar som skedde vid K01 år 2014 som redovisades i
tabell 6. Orsaken att det endast är 2014 som granskats är då det endast är det år som har
dokumentation över bräddningsorsaken. Medelvärdet koncentration fosfor blev 5,1mg/l.
Tillsammans med medelvolymen 2466m3 beräknades den genomsnittliga årliga utsläppta
mängden fosfor till 12,6kg/år. Enligt Avloppsguiden (http://husagare.avloppsguiden.se) så
innehåller avloppsvatten ungefär 8 gånger mer kväve än fosfor. Det innebär att magasinet
skulle fånga upp 100,8kg kväve/år.
För att jämföra kostnadseffektiviteten mot enskilda avlopp behöver beräkningarna baseras på
att anläggningarna tar upp lika mycket fosfor. Enskilda avlopp tar upp 1kg fosfor/år och
magasinet skulle ta upp 12,6kg/år enligt beräkningarna ovan. Eftersom enskilda avlopp tar
upp mindre fosfor så måste flera anläggas samtidigt. Då de enskilda avloppen även har en
kortare livstid på ca 15år mot magasinets 50år så behöver ytterligare enskilda avlopp anläggas
för att de ska klara samma livstid. Totalt behövs 42 stycken enskilda avlopp anläggas för att
komma upp i samma näringsretention som magasinet och för att det ska finnas rening under
50år.
Kostnaden för ett enskilt avlopp beror mycket på vilken typ av avlopp som anläggs. I detta
arbete har en uppskattning gjorts till 100.000kr då den egentliga kostnaden kan variera från
60.000 - 150.000kr. Den totala kostnaden för de enskilda avloppen skulle uppgå till
4.200.000kr jämfört mot 2.000.000kr för magasinet. Kostnaden utslaget per år under den
förväntade livstiden 50år blir 84.000kr för de enskilda avloppen och 40.000kr för magasinet.
De enskilda avloppen skulle kosta mer än dubbelt så mycket för att fånga upp samma mängd
fosfor. Beräkningarna visar att spillvattenmagasinet är en kostnadseffektiv åtgärd. Totalt med
en beräknad livsläng på 50år så skulle magasinet minska utsläppen av fosfor med hela 630kg
och priset per upptaget fosfor blir 6667kr.
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6.1.3 Motivering och Samlad bedömning

Belastningen på ledningsnätet förväntas öka i samband med utbyggnad av samhället samt
klimatförändringar. Klågerupsbäcken är liten och drabbas hårt vid direktutsläpp. Bäcken har
idag klassningen Dålig ekologisk status. Den anses vara särskilt värdefull då den utgör en
lekplats för bland annat öring. Bräddpunkten ligger dessutom tätortsnära vilket gör att utsläpp
är oönskat ur hygienisk och rekreationssynpunkt. Den samlade bedömningen är att ett
underjordiskt magasin skulle förbättra möjligheten till rekreation längs vattnet. Den skulle
även förbättra förutsättningarna för att uppnå ekologisk god status och minska risken för
spridning av sjukdomar. Dessutom är magasinet en kostnadseffektiv lösning som kräver
förhållandevis lite skötsel.
6.1.4 Förväntad miljöeffekt

Ett magasin skulle minska risken för övergödning, spridning av läkemedelsrester, kemikalier,
giftiga ämnen och föroreningar i ytvatten och grundvatten vilket vidare minskar risken för
smittspridningar. Därutöver minskar även belastningen på Öresund och värdet för rekreation
skulle öka. Direktutsläppen förväntas kunna minska kraftigt med hjälp av ett
utjämningsmagasin.
Ett underjordiskt magasin skulle även skydda ekosystemtjänster. Den huvudsakliga
ekosystemtjänsten som skulle gynnas är näringsretention. I förlängningen så skulle det
indirekt även gynna flera andra ekosystemtjänster i vattendragen så som ökad biologiskt
mångfald, rekreation och badmöjligheter. Ekosystemtjänster blir ofta undervärderade i
systematiskt beslutfattande eftersom de inte finns värderade i monetära termer, det betyder
däremot inte att de saknar betydelse (Keane et al. 2014). Grön- och blåytor kännetecknas ofta
av mångfunktionalitet. Grönytor är positiva för rekreation, renar dagvatten, kyler städer och
skapar livsmiljöer för olika nyttiga organismer. Blåytor kan användas till bad, fiske,
rekreation och samtidigt ta hand om översvämningar och föroreningar. Begreppet
ekosystemtjänst kommer i framtiden bli ett viktigt verktyg i arbetet med att skapa ett mer
ekologiskt hållbart samhälle. Flera skånska kommuner, Region Skåne och Kommunförbundet
Skåne har som mål att implementera begreppet i det kommunala arbetet till år 2017.
6.1.5 Uppföljningsplan

Verksamhetsutövaren kommer sköta driften av magasinet och ska redovisa eventuella
fortsatta bräddningar samt hur de omhändertas. Provtagning kommer ske i ån inom ramen för
recipientkontrollen.

7. Ytterligare åtgärdsförslag
När projektet startades var tanken att även P13 Sjödiken och P18 Holmeja skulle åtgärdas
inom samma projekt men anslaget LOVA-medel reducerades kraftigt i efterhand. Det innebar
att det inte var möjlig att utreda och åtgärda fler än en station i detta projekt. Ytterligare medel
behöver sökas för att kunna utreda och anlägga åtgärder för de två stationerna. Efter att
åtgärder är utförda för alla 3 pumpstationer kommer arbetet med bräddavlopp att fortsätta.
Alla de pumpstationer som i klassificeringen var gröna och därmed inte prioriterade i detta
projekt ska utredas närmare. Målet är att förhindra all bräddning i avrinningsområdet som går
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till Segeån. Efter 2017 ska alla stora pumpstationer inom Svedala kommun ha fått larm
installerade och då kan även nya bräddpunkter utredas.

7.1 P13 Sjödiken
Här behöver en utredning göras kring bräddningsuppgifterna. Enligt de första uppgifterna så
skedde det bräddningar före 2005 och efter 2013. Under åren 2006-2013 saknas det. Kanske
kan det vara så att åtgärder mot bräddning redan är installerade vid denna station.
P13 Sjödiken
Fastighetsbeteckning: Svedala 201:83
Adress: Bjeretsvägen 6, 233 35 Svedala.
Recipient: Dike mot Sjödikendiket.
Maxflöde från bräddning: 19 l/s.
Totalt bräddad mängd 2006-2013: 440 m3
Frekvens 2006-2013: 2 gånger
Bräddad tid 2013: 390 minuter
Flöde år 2013: 66 500 m3
Kommunikation: ja
Bakvattenlucka: ja
Området Sjödiken har överlag ett högt grundvattenstånd och det finns även en hel del
ytvatten. Det förekommer ofta översvämningar i området (Strömsholm Trulsson 2015).
Förutsättningarna i området gör att föroreningsrisken vid eventuella bräddningar är stor.
Stationens lokalisering visas i bild 13 och dikets utformning visas i bild 14. Stationerna vid
P18 Holmeja och P13 Sjödiken är ihopkopplade när det gäller bräddning. Avloppsvatten
pumpas från P18 mot P13, och om det skulle bli för hög nivå i P13 så slutar pumparna gå i
P18. I P18 finns två pumpgropar som fylls med spillvatten innan det blir aktuellt med
bräddning till recipient. Åtgärder vid P13 Sjödiken skulle innebära mindre belastning på P18
Holmeja. Ett åtgärdsförslag om har diskuterats är att anlägga en damm eller våtmark som kan
fungera som fördröjningsmagasin och därmed förhindra att bräddvattnet når recipienten.

Bild 13. Den röda punkten markerar
bräddavloppet vid P13 Sjödiken.

Bild 14. Sjödikendiket.
Foto: Frida Salomonsson.
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7.2 P18 Holmeja
Pumpstationen bräddar ut i Yddingesjön men själva utloppen lokalisering är okänt, trots
inventeringar i fält. Troligen är mynningen väster om pumphuset ute i sjön, se bild 15 och 16.
Här behövs mer utredningar kring själva bräddningarna och möjliga åtgärder. Även här kan
en damm eller våtmark vara en åtgärd av rätt storlek. Ett alternativ är att anlägga dammen i
sumpskogen mellan sjön och pumphuset. Detta skulle minska belastningen på sjön och
Segeån men troligen ha en negativ påverkan på de biologiska värdena i skogen. Det är en svår
avvägning som behöver en grundlig utredning.

P18 Holmeja
Fastighetsbeteckning: Roslätt 1:2
Fastighetsägare: Sören och Birthe Egeskov,
Adress: Roslättsvägen 182-24, 233 92 Svedala
Recipient: Utloppsrör mot Yddinge
Maxflöde från bräddning: 19 l/s
Total bräddad mängd 2006-2013: 1843 m3
Frekvens 2006-2013: 5 gånger
Bräddad tid 2013: 1617 minuter
Flöde år 2013: 17 000 m3
Kommunikation: ja
Bakvattenlucka: uppgift saknas

Bild 16. Flygfoto. Den röda punkten markerar
pumpstationen vid P18 Holmeja.

Bild 15. Den röda punkten markerar
bräddavloppet vid P18 Holmeja.
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8 Slutdiskussion om projektet
Sverige har tillsammans med övriga Östersjöländer satt upp ambitiösa mål med utsläpp av
näringsämnen. Sverige ska minska kväveutsläppen med 21 000 ton/år och fosforutsläppen
med 290 kg/år. Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram är tänkt att fungera som ett
verktyg för att uppnå god miljöstatus och innehåller en rad åtgärder och skärpta krav på VAsektorn. För att åtgärderna ska gå att genomföra och få önskad effekt krävs dock att
åtgärdsförslagen är kostnadseffektiva, ger miljönytta samt är konsekvensbedömda, något som
arbetsgruppen har försökt applicera i detta projekt.
Detta projekt har ökat kunskapen om bräddavloppen i Segeåns avrinningsområde. Svagheter i
övervakningen har identifierats och verksamhetsutövarna i Svedala kommun har till exempel
fått nya rutiner, där orsaken till bräddning dokumenteras. Genom att dokumentera orsakerna
bakom varje bräddningstillfälle samlas viktig och nyttig information in som kan användas i
fortsatt arbete mot minskade bräddningar. Dokumentationen gör att det att med större
säkerhet går att räkna ut hur mycket fosfor och kväve som släppts ut vid varje bräddning,
samtidigt som det går att se om VA-systemen fungerar optimalt. Från utredningen kom det
fram att ungefär hälften av alla bräddavlopp i Svedala kommun inte har något larm. Det
innebär att de verkliga utsläppta mängderna fosfor och kväve är okänt. Det saknas
information om både frekvenser eller volymer på de mindre pumparna. Flera av dem har
endast några få hushåll påkopplade. VA-enheten har redan påbörjat arbetet med att installera
kommunikationsanordningar, och pump P19 har fått ett nytt larm under 2015. Stationerna P15
och P16 håller på att kopplas upp. Orsaken till att inte alla pumpstationer får larm är att de
allra minsta stationerna endast har några enstaka fastigheter kopplade på ledningen.
Nödavloppet i Klågerup som enligt tabell 1 inte har kommunikation kan ändå ge en möjlighet
att utläsa om det skett bräddning. Det går att på plats läsa om det har skett någon störning,
men det finns inte något larm som aktiveras. VA-enheten i Svedala kommun planerar att
installera larm så att det ska finnas på alla de stora pumpstationerna i kommunen senast 2017.
Detta skulle ge en mer heltäckande bild av situationen, och då är det möjlig att avgöra hur
mycket näringsämnen som bräddavloppen verkligen släpper ut till Segeå inom kommunen.
Arbetet har visat att VA-systemen kan se väldigt olika ut mellan flera kommuner. För Svedala
och Staffanstorp skiljer det sig markant mellan antal pumpstationer som har möjlighet att
brädda. I Svedala finns det närmare 30 stationer och i Staffanstorp endast ett fåtal. Ur
bräddningssynpunkt visar det på att kommunerna i samma avrinningsområde bidrar med olika
mycket orenheter till ån. Varken Malmö eller Burlöv är med i projektet om bräddavlopp men
förhoppningen är att de kommer delta i framtida projekt.
Många faktorer är av betydelse när bedömning av bräddförekomster görs. Exempelvis kan
både volym och koncentration variera kraftigt från gång till gång. Höga flöden begränsar valet
av åtgärdsmetod då till exempel biologiska anläggningar (dammar och våtmarker) fungerar
bäst vid låga flöden och med lång upphållstid. Risken för höga flöden gör att ett magasin för
uppsamling av spillvatten är en lämplig lösning. Idag är det i Svedala kommun en stor
osäkerhet angående hur mycket avloppsvatten som verkligen bräddar vid varje tillfälle. Som
tidigare nämnts så beror det på att larmsystemet för bräddning inte registrerar flöde utan
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enbart den tid som det rinner avloppsvatten i bräddningsröret. Att det i detta projekt har
räknas med enbart fulla rör vid bräddning ses som enda möjliga tillvägagångssättet med den
befintliga datan, men det ses också som en säkerhet då beräkningar har utgått från värsta
tänkbara scenario. Det innebär att magasinet som planeras i K01 Klågerup troligen kommer
kunna fånga upp en större andel bräddat vatten än vad beräkningarna har visat eftersom
mängden vatten vid varje tillfälle kan vara mindre än beräknat.
Utsikten med problematiken kring bräddning i kommunen har både negativa och positiva
aspekter. Då klimatet i framtiden kommer innebära intensivare skurar med mer nederbörd
kommer det bidra till att det sker fler bräddningar. Mer nederbörd ger mer dagvatten som förs
ner i ledningarna och de överbelastas snabbare. Större vattenmängder skapar också högre
vattentryck i marken vilket gör att läckaget in i ledningarna ökar. Positiva aspekter är att
utredningen har bidragit till insikter och kunskap. Åtgärder så som utbyggnad av larm och
bredare dokumentering av bräddning är flera steg i riktning mot minskade näringsutsläpp från
bräddningar.
Det är vanligt att det sker bräddingar i samband med stora skyfall. Under projektets gång
inträffade flera skyfall, bland annat den 17-20 oktober 2014. Händelsen visar att det finns
anledning för kommunerna att ha en beredskapsplan och rutiner för att följa upp den typen av
händelser. Skyfallen kan orsaka stor skada men är också ett tillfälle för att identifiera
problemområden och åtgärda dem så att effekterna kan mildras nästa gång något liknande
inträffar. Uppströmsarbete är något som förväntas bli allt viktigare i framtiden för att mildra
effekterna av kraftiga skyfall. Det kan till exempel vara dagvattenåtgärder som fångar upp och
håller kvar vatten. När vatten ansamlas i dammar eller våtmarker så minskar trycket på
ledningarna då marken inte blir mättad på vatten. Desto högre vattentryck det är i marken
desto mer vatten kan läcka ledningsnätet och orsaka bräddningar.
Som det har framkommit i rapporten är det verksamhetsutövaren som är ansvarig för tillsyn
på ledningsnäten, i detta fall kommunerna själva. Genom att registrera bräddförekomster,
frekvens och volym kan tillsynsarbetet underlättas. Ett sätt som används av kommuner är att
föra in uppgifterna i GIS-system (geografiskt informationssystem). Havs- och
vattenmyndigheten har föreslagit att ett nationellt register över alla bräddpunkter ska skapas.
Punktinsatser kan behövas, till exempel flödesmätningar eller vattenprover. Utredningar är ett
bra stöd i åtgärdsarbete och behöver göras löpande. Fokus bör dock ligga på åtgärdsarbete och
att åtgärda de problem som vi redan är medvetna om. Långsiktigt arbete i kommunerna ger
förutsättningar för kostnadseffektiva åtgärder då planerat underhåll kostar mindre än akuta
åtgärder.
Projektet har varit ett sätt att sprida kunskap om bräddningar och övergödningsproblematik.
Det krävs en helhetssyn och en förståelse för att det som sker i våra inlandsvatten i slutändan
påverkar våra hav. Åtgärder i avrinningsområdet gynnar både vattendraget och havet.
Målsättningen bör vara att PPP (Polluter Pays Principle) ska gälla framför utspädningsprincipen. Om alla diffusa utsläpp skulle fångas upp skulle Segeå kunna skonas från stora
närsaltsmängder. Det är viktigt att såväl bräddavlopp som övriga diffusa utsläpp åtgärdas för
att Segeå ska nå en God ekologisk status.
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