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Sammanfattning 

Mariestads avloppsreningsverk är beläget i Mariestads kommun och behandlar det 

kommunala avloppsvattnet från Mariestad, Ullervad, Hassle samt ytterligare några mindre 

områden. Tillståndsgiven anslutning är 22 000 pe (personekvivalenter). 

Mariestads kommun avser att ansöka om förnyat tillstånd enligt miljöbalken för det 

befintliga avloppsreningsverket i Mariestad. För att möjliggöra bebyggelse av bostäder vid 

Katthavsviken ansöks om minskning av skyddsavståndet och åtgärder för att möjliggöra 

detta redovisas. Ansökan innehåller även en uppdimensionering av verket för att kunna 

ta emot avloppsvatten från planerade nyexploateringar och omvandlingsområden. 

Dimensioneringen ska öka från dagens 22 000 pe till 25 500 pe. Maximal genomsnittlig 

veckobelastning ryms i den nya dimensioneringen. 

Mariestads avloppsreningsverk är väl etablerat på platsen och har inte föranlett några 

tillbud eller klagomål under senare år. De viktigaste miljöaspekterna kring 

avloppsreningsverket är luft och då främst lukt, samt risk för påverkan på ytvatten. 

Mariestads avloppsreningsverk har idag bra reningsresultat med avseende på utgående 

medelhalter av BOD7, kväve och fosfor. 

Medelflödet är relativt högt i förhållande till antalet anslutna personer. Orsaken är tillskott 

av ovidkommande vatten. 

Verksamheten medför ett visst utsläpp av förorenande ämnen till luft och vattendrag. Men 

med hänvisning till den relativt begränsade omfattningen av utsläpp av renat 

avloppsvatten, lukt och buller, bedöms verksamheten medföra en ringa belastning på 

miljön. 
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1 Inledning 

1.1 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare:  Mariestads kommun 

Organisationsnummer:  212000-1686 

Besöks-/postadress:  Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad 

Telefonnummer (växel):  0501 – 75 50 00 

Anläggningsnamn:  Mariestads avloppsreningsverk 

Verksamhetskod enligt 28 kap. 1 § 

Miljöprövningsförordning (2013:251): 90.10 (Rening av avloppsvatten) 

   90.160 (Biologisk behandling) 

Fastighetsbeteckning:  Reningsverket 1 

Fastighetsägare:  Mariestads kommun 

Besöksadress:  Norra vägen 7, 542 86 Mariestad 

Driftchef avloppsreningsverk: Owe Ekman, 0501 – 75 61 86 

Kontaktperson för ansökan:  Johanna Klingborn, 0501 – 75 60 12 

 

Mariestads kommun har en gemensam Teknisk nämnd tillsammans med Gullspångs och 

Törebodas kommuner. VA-avdelningen, som är organiserad under Verksamhet teknik, 

ansvarar för driften av den kommunala VA-verksamheten i tre kommuner. 

1.2 Bakgrund 

Vid Mariestads ARV (avloppsreningsverk) behandlas det kommunala avloppsvattnet från 

Mariestads, Ullervads och Hassles tätorter. Därutöver är även samlad bebyggelse i 

Örvallsbro, Jula och Sjöängen ansluten. Tillståndsgiven och dimensionerad anslutning är 

22 000 pe (personekvivalenter). 

Avloppsreningsverket ligger på fastigheten Reningsverket 1 i ett industriområde norr om 

Mariestads centrum. Avloppsreningsverket i Mariestad byggdes i sin första utformning 

under åren 1954-55. Det biologiska reningssteget togs i drift 1970 och 1975 togs det 

kemiska steget i drift. Kvävereningssteget och rötkammaren byggdes 1998. 

Kommunen har för avsikt att ansöka om förnyat tillstånd hos Länsstyrelsen i Västra 

Götaland för befintligt avloppsreningsverk då befintligt tillstånd ej utfärdats i enlighet med 

miljöbalken. Det finns planer för nyexploateringar och omvandlingsområden vilket medför 

att Mariestads avloppsreningsverk behöver uppdimensioneras och byggas om. Dessutom 

redovisas de åtgärder som krävs för att kunna minska skyddszonen runt reningsverket 

och ge plats för bostäder. Mariestads kommun planerar att bebygga ett område mellan 
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strandlinjen och reningsverket med bostäder, handel, kontor och hotell. Det innebär att 

boende i framtiden kommer att finnas cirka 90 meter från reningsverket. 

Därutöver finns planer på att anlägga en badplats vid Karlsholme. 

Verksamheten regleras idag av fem beslut: 

1995-03-30 Länsstyrelsen i 

Skaraborgs län 

Tillstånd enligt miljöskyddslagen för utsläpp av 

avloppsvatten från Mariestads tätort m.fl., Mariestads 

kommun 

1995-12-06 Länsstyrelsen i 

Skaraborgs län 

Ändring av villkor i tillstånd enligt miljöskyddslagen 

för utsläpp av avloppsvatten från Mariestads tätort 

m.fl., Mariestads kommun. Beslutet avser ändring av 

villkor nummer 1. 

1991-10-21 Länsstyrelsen i 

Skaraborgs län 

Kontrollprogram för Mariestads avloppsreningsverk, 

Mariestads kommun 

1999-11-04 Länsstyrelsen i 

Västra 

Götalands län 

Ändring av kontrollprogram avseende kontroll av 

avloppsslam 

2001-06-29 Länsstyrelsen i 

Västra 

Götalands län 

Ändring av kontrollprogram avseende periodisk 

besiktning 

Den 30 mars 1995 beviljade Länsstyrelsen i Skaraborgs län tillstånd enligt 

miljöskyddslagen för utsläpp av avloppsvatten för Mariestads avloppsreningsverk. 

Det finns inga planer på att anslutningar till Mariestads avloppsreningsverk ska kopplas 

bort eller kopplas till andra avloppsreningsverk. Ett antal områden, där det kan komma att 

finnas behov av en kommunal avloppslösning i framtiden, har dock identifierats. I de 

potentiella omvandlingsområdena Hindsberg, Nolhagen, Fors/Brunnsberg, Törnberg och 

Sjöängen är cirka 170 personer bosatta. Totalt finns fem exploateringsområden där cirka 

430 bostäder planeras. 

1.3 Lokalisering 

Mariestads avloppsreningsverk är beläget i ett industriområde i Mariestads tätort. 

Behandlat avloppsvatten släpps ut i Vänern via en cirka 300 meter lång utloppstub, se 

karta i Figur 2. Utsläppspunkten är belägen i Mariestadssjön, nordost om Karlsholme.   

Se Tabell 1 för koordinater för reningsverket och utsläppspunkten. 

Tabell 1: Koordinater för reningsverket samt dess utsläppspunkt. 

 Sweref 99 TM 

Anläggningskoordinater N 6508714 E 432299 

Utsläppskoordinater N 6509199 E 432149 
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Området är etablerat som avloppsanläggning sedan 1954 – 55. Nuvarande 

markanvändning står inte i konflikt med gällande detalj- och översiktsplaner. 

 

 

Figur 1: Mariestads tätort med reningsverk och recipient markerade. Cirklar med radie 500 meter 
(blå) och 1 000 meter (röd) från reningsverket är markerade. Kartan används enligt tillstånd av 
Lantmäteriet. © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2011/02599. 

Denna miljökonsekvensbeskrivning rör en befintlig verksamhet. Alternativa lokaliseringar 

studerades senast innan föregående tillståndsansökan för reningsverket 1994 (AIB 

Allmänna Ingenjörsbyrån AB, 1990). Utredningen redovisar fem alternativa lägen för 

avloppsreningsverket som har legat till grund för kommunens planarbete. Det är bland 

annat av ekonomiska skäl inte rimligt att anlägga ett nytt avloppsreningsverk på annan 

plats inom kommunen. 

Kortaste avståndet mellan reningsverksbyggnad och bostadsbebyggelse är ungefär 150 

meter. I Figur 1 anger den blå cirkeln runt reningsverket en radie på 500 meter från 

byggnaden och den röda cirkeln utgör en radie på 1 000 meter. 
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Tabell 2: Avstånd mellan Mariestads reningsverk och närliggande verksamheter och bostäder. 

Typ av verksamhet Avstånd1 från ARV 

(meter) 

Beskrivning  

Livsmedelsbutik 230 Viktoriag. 20  

Livsmedelsproduktion 250 Milstensg. 4 

Hotell och restaurang 290 Viktoriag. 15 

Restaurang 270 Viktoriag. 15 

Restaurang 270 Stockholmsv. 23 

Restaurang 280  Stockholmsv. 23 

Bostad, hyreshus 170 – 200  Hantverkareg., Verkstadsg., 

Karlsrogatan, Repslagareg. 

Bostad, villa 180 Viktoriag. 

Bostad, hyreshus 270 Stockholmsv. 

Bostad, hyreshus 130 Strandv. 

 

1.4 Syfte med miljökonsekvensbeskrivning 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att identifiera och beskriva de direkta 

och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på 

omgivningen och på människor. Beskrivningen ska visa hur verksamheten hushåller med 

mark, vatten, den fysiska miljön i övrigt, material, råvaror samt energi. 

Miljökonsekvensbeskrivningen skall också möjliggöra en samlad bedömning av effekter 

på människors hälsa och miljö. Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för att 

beskriva vilken påverkan en fortsatt drift av Mariestads avloppsreningsverk har. 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) utgör en del av handlingarna tillhörande 

tillståndsansökan för den ansökta verksamheten. MKB:n har tagits fram i enlighet med de 

krav som anges i 6 kap. miljöbalken och enligt information från Länsstyrelsen. 

I beslutsunderlaget ingår även en teknisk beskrivning som beskriver verksamheten. 

1.5 Avgränsning av MKB:n 

Geografisk avgränsning 

I denna MKB redovisas bedömda konsekvenser för närområdet kring Mariestads 

avloppsreningsverk samt recipienten Vänern. 

                                                      
1 Mätningar från reningsverkets fastighetsgräns till verksamhetens byggnad respektive bostad. 
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Avgränsning i tid och osäkerheter i underlaget 

Denna MKB värderar påverkan på miljöaspekter för cirka 10 år framåt. Efter denna 

tidsrymd ökar osäkerheten både när det gäller verksamhetens tekniska utformning och 

aktuella miljöaspekter. 

Denna MKB har sammanställts av Sweco på uppdrag av Mariestads kommun. MKB:n 

baseras på befintliga uppgifter i miljörapporter, tekniskt underlag och lämnade uppgifter 

från Mariestads kommun. Inga fältundersökningar har genomförts. 

Värdering av miljöaspekter 

De miljöaspekter som kan anses beröra verksamhet vid avloppsreningsanläggningar och 

därmed kan påverkas av planerade åtgärder, kommer att konsekvensbedömas i denna 

MKB. Värderingen av dessa miljöaspekter sker med utgångspunkt från yttranden och 

synpunkter under samrådsprocessen samt genom sammanställning av befintlig fakta och 

information. Värdering av identifierade miljöaspekter görs i fyra klasser enligt nedan: 

Stor påverkan: Fortsatt drift av Mariestads avloppsreningsverk bedöms 

medföra konsekvenser med tydlig positiv eller negativ 

påverkan på närboende eller på omgivande miljö. 

Måttlig påverkan: Fortsatt drift av Mariestads avloppsreningsverk bedöms i 

någon mån leda till måttlig positiv eller negativ påverkan på 

närboende eller omgivande miljö. 

Liten påverkan: Fortsatt drift av Mariestads avloppsreningsverk bedöms i 

någon mån leda till liten positiv eller negativ påverkan på 

närboende eller omgivande miljö. 

Ingen/ringa påverkan: Fortsatt drift av Mariestads avloppsreningsverk bedöms inte 

leda till någon påverkan på närboende eller omgivande 

miljö. 

I Tabell 3 redovisas verksamhetens påverkan vid permanent drift fördelade på olika 

aspekter i fyra olika klasser. De aspekter som bedöms få stor, måttlig eller liten påverkan 

beskrivs mer ingående och konsekvensbedöms i kapitel 6. De aspekter som bedöms ha 

ingen eller ringa påverkan behandlas inte vidare i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Tabell 3: Värdering av påverkan på olika miljöintressen. 

Intresse Värdering av påverkan Motivering 

Boende- och 

vistelsemiljö, friluftsliv 

och rekreation 

Liten negativ påverkan Verksamheten medför visst buller och eventuellt risk 

för lukt. Anläggningens närområde bedöms inte 

nyttjas för friluftsliv och rekreation i betydande 

omfattning. 

Landskapsbild och 

kulturmiljö 

Ingen/ringa påverkan Inom anläggningens närområde finns inga 

kulturhistoriska objekt eller fornlämningar noterade. 

Naturmiljö Ingen/ringa påverkan Påverkan på naturmiljön till följd av utsläpp till vatten 

beskrivs i avsnitt 6.3. 
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Intresse Värdering av påverkan Motivering 

Utsläpp till luft Liten negativ påverkan Bidraget till lokala luftutsläpp kommer framförallt från 

transporter till och från verket och bedöms bli litet. 

Utsläpp till vatten Måttlig negativ påverkan Utsläpp av organiskt material till vatten bedöms ge 

upphov till måttlig påverkan. 

Utsläpp till mark och 

grundvatten 

Ingen/ringa påverkan Begränsad risk för utsläpp till mark och vatten. Risken 

bedöms vara störst från fordon inom 

anläggningsområdet samt vid omlastning av slam. 

Markförhållanden Ingen/ringa påverkan Inga kända markföroreningar finns i området. 

Markanvändning Ingen/ringa påverkan Ingen förändring jämfört med nuvarande 

markanvändning. Området är avsett för 

industriändamål. 

Transporter och trafik Måttlig negativ påverkan Cirka 930 transporter per år till och från reningsverket 

förekommer. 

Riskaspekter Måttlig negativ påverkan Riskaspekter utgörs främst av utsläpp av hälsovådliga 

ämnen (kemikalier) samt ofrivilligt utsläpp av orenat 

avloppsvatten. 

Avfall Liten negativ påverkan Avfallet består främst av rens, sand och slam samt 

mindre mängder farligt avfall som omhändertas 

miljöriktigt. 

Hushållning av 

naturresurser 

Liten negativ påverkan Marken för anläggningens närområde är inte 

intressant för etablering av andra verksamheter. 

Endast små mängder fossila bränslen används. Det 

slam och den biogas som bildas vid verket nyttjas 

som resurs. 

 

2 Beskrivning av nuvarande verksamhet 

Nedan presenteras anläggningen översiktligt. För en mer detaljerad beskrivning, se 

”2. Teknisk beskrivning”. 

2.1 Allmän beskrivning 

Mariestads avloppsreningsverk har idag tillstånd att ta emot avloppsvatten motsvarande 

22 000 pe, varav 4 300 pe industribelastning. Vid Mariestads avloppsreningsverk 

behandlas det kommunala avloppsvattnet från Mariestads, Ullervads och Hassles 

tätorter. Därutöver är även samlad bebyggelse i Örvallsbro, Jula och Sjöängen ansluten. 

Ledningsnätet i Mariestad är utbyggt både med duplikatsystem med skilda ledningar för 

spill- och dagvatten samt med kombinerat system. Cirka 98 % av avloppssystemet i 

Mariestad är separerat, resterande 2 % utgörs av kombinerat system. Ledningsnätet 

består av cirka 130 kilometer ledningar, varav 21 kilometer utgörs av tryckledningar och 

109 kilometer av självfallsledningar.  

Avloppsreningsverket är utfört för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det renade 

avloppsvattnet släpps via en utloppsledning till recipienten, som är Vänern. Det vid 



  

   

 
 

13 (70) 
 

3. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2017-01-30 

[ANSÖKNINGSHANDLING] 

MARIESTADS AVLOPPSRENINGSVERK 

 

 

avloppsreningsverket producerade slammet rötas och används för produktion av biogas. 

Biogasen används för uppvärmning av lokaler och processer vid verket. Överskottsvärme 

överförs till fjärrvärmenätet. 

Verksamheten har till syfte att åstadkomma rening av det uppkomna avloppsvattnet till en 

sådan nivå att störningar inte uppkommer i den recipient där det renade avloppsvattnet 

släpps ut. Vidare ska det avfall och de restprodukter som uppkommer i verksamheten 

behandlas på ett sådant sätt att den slutliga hanteringen inte ger upphov till 

miljöstörningar. 

2.2 Dimensionering 

Tabell 4: Nuvarande dimensionering av Mariestads avloppsreningsverk samt förslag till ny 
dimensionering. 

 Aktuell dimensionering Förslag till ny dimensionering 

Antal pe 22 000 pe 25 500 pe 

Därav industri 4 300 pe 4 300 pe 

Flöden   

Q 7 600 m3/d 9 400 m3/d 

Qmax (silar) 2 600 m3/h  

Qmax (försed) 1 740 m3/h  

Qdim (biologiskt steg) 435m3/h  

Qmax (biologiskt steg) 870 m3/h  

Qmax (kemiskt steg) 2 700 m3/h  

 

Belastning   

BOD7 210 mg/l 1 600 kg/d 191 mg/l 1 800 kg/d 

N-tot 36 mg/l 280 kg/d 36 mg/l 335 kg/d 

P-tot 6 mg/l 42 kg/d 4 mg/l 38 kg/d 

 

  

mpjokl0331
Textruta
Se förslag till ny dimensionering för 30 000 pe i kompletteringen 2017-11-01
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2.3 Belastning på reningsverket 

Antal fysiska personer anslutna till avloppsreningsverket var under 2015 cirka 17 100 pe. 

Till Mariestads avloppsreningsverk är även ett antal industrier anslutna. Företag med 

annat än hushållsspillvatten, som är anslutna till reningsverket, redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5: Anslutna industrier till Mariestads avloppsreningsverk (2015). 

Företag Verksamhet Typ av utsläpp 

DS Smith (två 

platser) 

Wellpapp, tryckeri Renat processvatten, 

BOD 

TH Meyers Kemiska 

AB 

Tillverkning av kemprodukter Diskvatten 

UW Elast AB Tillverkning av polyuretan Diskvatten 

Mariestads 

krematorium 

Begravningsverksamhet Dräneringsvatten från 

kistgravar 

Bångahagens  

deponi 

Deponi Lakvatten, låga N- och 

COD-halter 

Fordonstvättar 

(prövningsplikt C) 

Åtta stycken varav två saknar 

godkänd reningsanläggning 

Tvättvatten 

Klingglass AB Glasstillverkning Diskvatten 

 

Tabell 6 visar pe-belastningen samt koncentrationer på inkommande BOD7, N-tot och 

P-tot för Mariestads avloppsreningsverk för åren 2010 – 2014.  

Tabell 6: Pe-belastning, inkommande BOD7, N-tot och P-tot på Mariestads avloppsreningsverk för 
2010 – 2014. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Pe-belastning 16 900 15 935 14 255 15 309 16 749 

BOD7 (mg/l) 137 136 106 141 137 

N-tot (mg/l) 36 31 27 36 34 

P-tot (mg/l) 3,5 4 3 3,4 3,3 
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I Tabell 7 redovisas passerade avloppsvattenmängder genom Mariestads 

avloppsreningsverk under perioden 2010 till 2014. 

Tabell 7: Totalt, medel, max- och minflöden till verket under 2010 – 2014. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Qtot (m3/år) 2 859 775 2 903 532 3 565 661 2 793 785 3 054 086 

Qmedel (m3/h) 327 331 406 319 350 

Qmedel (m3/d) 7 857 7 955 9 742 7 654 8 390 

Qmax (m3/d) 26 681 20 708 29 174 23 236 16 584 

Qmin (m3/d) 4 881 5 184 5 049 4 743 4 992 

 

Variationer i årsflöde beror till största del på tillskott av ovidkommande vatten till 

ledningsnätet. På årsbasis är flödet in till reningsverket ungefär dubbelt så högt som den 

distribuerade mängden dricksvatten från vattenverket i Mariestad. Det är cirka 900 

personer fler anslutna till vattenverket än till reningsverket. Stora variationer i dygnsflöden 

in till reningsverket som förekommer framförallt i samband med nederbörd bekräftar 

påverkan av ovidkommande vatten. 

Andel ovidkommande vatten har beräknats utifrån debiterad mängd spillvatten samt 

inkommande flöden till reningsverket. Redovisade data i Tabell 8 utgör andelen 

ovidkommande vatten i Mariestads kommun men de bedöms vara representativa även 

om man bara ser till Mariestads reningsverk. 90 % av det spillvatten som inkommer till 

kommunens reningsverk behandlas i verket i Mariestad. Och 80 % av de 

spillvattenförande ledningslängderna hör till Mariestads reningsverk. 

Tabell 8: Ovidkommande vatten mellan 2011 och 2014. 

 2011 2012 2013 2014 Medel 

Ovidkommande vatten 60 % 68 % 61 % 63 % 63 % 

 

Reningsverket tar emot externslam från enskilda avloppsanläggningar och från 

kransorternas avloppsreningsverk. De senaste fem åren har mängderna varierat mellan 

8 826 och 9 596 m3/år, se Tabell 13. 

2.4 Processbeskrivning 

Avloppsreningsverket är utfört för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Inkommande 

avloppsvatten fördelas över 3 stycken trumsilar med hålöppningen 1,5 mm. Rensgallren 

följs av två stycken parallella försedimenteringsbassänger. Det biologiska steget utgörs 

av aktivslambehandling med kvävereduktion i två parallella bassänger med vardera fem 

zoner (anoxzon, anox- /anaerobzon, anaerob- /oxzon, oxzon samt deoxzon). Efter det 
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biologiska steget finns mellansedimentering och till slut kemsteg, med järnklorid som 

fällningskemikalie, innan det renade vattnet når recipienten Mariestadssjön, som är en del 

av Vänern. 

I reningsverket bildas primärslam, biologiskt överskottsslam samt kemslam. Utöver dessa 

slam tas externslam emot från enskilda avloppsanläggningar och kransorternas 

avloppsreningsverk. Externslammet behandlas i maskinrensat galler med spaltvidd 3 mm, 

varefter renset förs till renscontainer. Externslammet blandas med rejekt från 

slamavvattningen och pumpas till inloppspumpstationen. I regel sker endast slamuttag i 

försedimenteringen som består av en blandning av externslam, primärslam, biologiskt 

överskottsslam och kemslam. Blandslammet förtjockas i mekanisk förtjockare med tillsats 

av polymer. Förtjockat slam pumpas till en rötkammare. Rötat överskottsslam avvattnas i 

en slamcentrifug och pumpas till en slamsilo. Genererad gas förbränns i en panna och 

används för att värma lokaler och processer.  

2.5 Utsläpp till recipient 

Det vid Mariestads reningsverk behandlade avloppsvattnet leds ut till närmaste recipient 

som är Mariestadssjön (en del av Vänern) cirka 300 m från strandlinjen och på cirka 2,5 

m vattendjup. Utsläppspunkten från avloppsreningsverket ligger i nordlig riktning, se karta 

i Figur 2. 

 

Figur 2: Utloppsledningens sträckning från verket till recipienten. 

I Tabell 9 nedan redovisas utgående medel- och maxhalter av BOD7, CODCr, P-tot, N-tot 

och NH4-N samt motsvarande mängder i ton/år. 
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Provtagningar på utgående vatten för åren 2010 – 2014 visar att medelvärden för 

BOD7- och ammoniumkväveresthalterna är mycket låga samt att medelvärden för 

fosfor- och kväveresthalterna är låga. BOD7-resthalterna ligger under det tillståndsgivna 

gränsvärdet på 15 mg/l BOD7 kvartalsmedelvärde), fosforresthalterna ligger under det 

tillståndsgivna gränsvärdet på 0,5 mg/l fosfor (kvartalsmedelvärde).  

BOD7-resthalterna ligger under det tillståndsgivna riktvärdet på 10 mg/l BOD7 

månadsmedelvärde), fosforresthalterna ligger förutom i maj 2011 (då 0,36 mg/l) under det 

tillståndsgivna riktvärdet på 0,3 mg/l fosfor (månadsmedelvärde), kvävehalterna ligger 

under det tillståndsgivna riktvärdet på 12 mg/l kväve (årsmedelvärde). 

Reningsgraden för Mariestads avloppsreningsverk uppgår till 97 % för BOD7, 93 % för 

totalfosfor och 70 % för kväve (medelvärden för 2011 – 2014). 

Tabell 9: Utgående medel- och maxhalter samt totala mängder BOD7, CODCr, P-tot, N-tot och 
NH4-N. Gråmarkerade fält visar de parametrar som är förlagda med villkor. De värden som är 
markerade med blått uppfyller gränsvärdena i villkoren. 

 Villkor2 2010 2011 2012 2013 2014 

BOD7 medel (mg/l) 15 3,7 3 3 3 3 

BOD7 max (mg/l)  9 11 29 9 9 

BOD7 (ton/år)  10,4 9,3 11 8,9 11 

CODCr medel (mg/l)  41 42 40 40 39 

CODCr max (mg/l)  56 53 51 56 53 

CODCr (ton/år)  113 119,5 141 115 118 

P-tot medel (mg/l) 0,3 0,2 0,3 0,2 0,21 0,19 

P-tot max (mg/l)  0,32 3,6 0,3 0,46 0,52 

P-tot (ton/år)  0,54 0,7 0,76 0,60 0,58 

N-tot medel (mg/l) 12 12 12 9 10 7,7 

N-tot max (mg/l)  18 21 18 21 15 

N-tot (ton/år)  32,3 34,9 32 27 24 

NH4-N medel (mg/l)  1,8 4 1,6 3,2 3,4 

NH4-N max (mg/l)  8,5 14 8,4 14 12 

NH4-N (ton/år)  4,9 10,4 5,6 8,8 11 

 

                                                      
2 För BOD7 och fosfor gäller gränsvärden för kvartalsmedel. För kväve gäller ett riktvärde för 
årsmedel. 

mpjokl0331
Textruta
Se data för samlade utsläpp i kompletteringen 2017-11-01
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2.6 Bräddningar 

2.6.1 Bräddningar vid reningsverket  

I Tabell 10 visas bräddningar från Mariestads reningsverk för åren 2010 – 2014. För varje 

år redovisas total bräddad volym vid verket, procent av totalt utgående avloppsvatten, 

bräddad mängd BOD7 och totalfosfor samt antal bräddningar under året. 

Tabell 10: Bräddningar från Mariestads avloppsreningsverk 2010 – 2014. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Bräddat mängd vatten 

(m3/år) 

64 12 2 5003 38 32 0004 

% av utgående vatten Nära 0  Nära 0  0,1 Nära 0  1 

Bräddade föroreningsmängder (kg/år) 

BOD7 - - 130 - 340 

CODCr - - 400 - 2 000 

P-tot - - 4,5 - 32 

N-tot - - 25 - 190 

NH4-N - - 6,5 - 42 

Antal bräddningar 5 1 5 1 13 

 

Orsak till redovisade bräddningar vid Mariestads reningsverk är hydraulisk 

överbelastning, underhåll, reparationer, och vid enstaka tillfällen strömavbrott. Flöden 

över ≥2Qdim (1 740 m3/h) bräddas från snäckpumpstation förbi biosteget till 

snäckpumpstationen före flockningen. Flöden mellan 1 740 och 2 000 m3/h behandlas i 

kemsteget, flöden över 2 000 m3/h bräddas även förbi flockning och slutsedimentering. 

2.6.2 Bräddningar på ledningsnätet och vid pumpstationer 

Sammantaget finns det 18 pumpstationer på ledningsnätet. En sammanställning av 

pumpstationer och bräddavlopp på ledningsnätet finns i Bilaga ”2.4 – Pumpstationer och 

bräddavlopp”. Tabell 11 visar antal bräddtillfällen och bräddade mängder vid 

pumpstationer samt orsak till bräddningarna. 

 

                                                      
3 Ombyggnad av kemsteget. Bräddning vid avstängning. 
4 Ombyggnad av luckorna. Bräddning vid avstängning. 
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Tabell 11: Antal bräddtillfällen, bräddade mängder avloppsvatten samt orsak till bräddningar vid 
pumpstationer 2010 – 2015. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal 

bräddtillfällen 
11 9 36 15 4 1 

Bräddad 

mängd 

(m3/år) 

6 000 400 10 700 3 000 100 30 

Orsak 
Över-

belastn. 

Över-

belastn. 

Över-

belastn./  

drifthaveri* 

Över-

belastn. 

Över-

belastn. 

Över-

belastn. 

*Bräddad mängd pga. drifthaveri var 4 100 m3. 

 

Tabell 12 visar antal bräddtillfällen på ledningsnätet tillhörande Mariestads reningsverk. 

Bräddningarna har berott på hydraulisk överbelastning. 

Tabell 12: Antal bräddtillfällen på ledningsnätet 2010 – 2015 samt de bräddpunkter som varit mest 
aktuella. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal 

bräddtillfällen 
15 6 12 3 3 1 

Mest aktuella 

bräddpunkter 

Hantverkareg./ 

Sjöängsv.  

(6 tillfällen) 

Hantverkareg./ 

Sjöängsv.  

(4 tillfällen) 

Hantverkareg./ 

Sjöängsv. + 

Norra vägen/ 

fotbollsplan  

(5 + 4 tillfällen) 

- - - 

 

2.7 Avfall 

Avfallsprodukterna från verksamheten vid reningsverket utgörs av rens och sand. Renset 

tvättas och hämtas tillsammans med hushållsavfallet och transporteras till Lidköpings 

värmeverk för förbränning. Sanden avvattnas och transporteras till Kartåsens deponi i 

Lidköping där det används som del av sluttäckningsmaterial. 

Övrigt avfall från verksamheten utgörs av en mindre mängd avfall i form av förpackningar, 

papper, skrot och motsvarande avfall, samt mindre mängder farligt avfall i form av 

spilloljor, kemikalierester m.m. Vart och ett av dessa avfallsslag lämnas var för sig till 

miljöriktigt omhändertagande. 
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2.8 Slam 

Restprodukter från avloppsvattenrening utgörs av renat avloppsvatten samt slam. 

Slammet förtjockas och pumpas till rötkammaren för utvinning av rötgas. 

Reningsverket tar även emot externslam från enskilda avloppsanläggningar och från 

kransorternas avloppsreningsverk. Externslammet grovrenas i ett rensgaller (3 mm 

spaltvidd) och pumpas till inloppspumpstationen via rejekt- och externslambassängen. 

Mängden avvattnat slam vid verket, mängden tillfört externslam samt mängden rötat slam 

visas i Tabell 13. 

Tabell 13: Slammängder vid Mariestads avloppsreningsverk 2010 – 2014. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Slamproduktion (ton TS/år) 585 595 623 551 542 

Tillfört externslam (m3/år) 8 826 9 007 9 132 9 241 9 596 

Mängd rötslam (ton TS/år) 365 366 373 370 351 

 

Under åren 2010 – 2014 producerades i medeltal 365 ton TS slam per år i rötkammaren 

på Mariestads reningsverk. I regel sker endast slamuttag i försedimenteringen som då 

består av en blandning av externslam, primärslam, biologiskt överskottsslam och 

kemslam. Blandslammet förtjockas i en mekanisk förtjockare med tillsats av polymer. Det 

förtjockade slammet pumpas till en 900 m3 stor rötkammare för utvinning av rötgas. Rötat 

överskottsslam avvattnas i en slamcentrifug med tillsats av polymer och pumpas till en 

60 m3 stor slamsilo. Därifrån transporteras det centrifugerade slammet till Bångahagens 

deponi, Mariestads kommun, för sluttäckning.  

Bångahagens deponi ligger vid Marieforsleden direkt öster om Mariestad. Avståndet 

mellan reningsverket och deponin är cirka 5 km. Den nuvarande sluttäckningsplanen för 

deponin sträcker sig fram till år 2024. 

Sammanställningen av slamanalyserna i Tabell 14 visar att slamkvaliteten är god. De 

flesta metallhalterna ligger långt under gällande gränsvärden för att slammet ska få 

spridas på åkermark. Medelvärdena för koppar låg 2012 och 2014 något över 

gränsvärdet. Under 2015 och 2016 har detta gränsvärde inte överskridits. 

Tabell 14: Provtagningsresultat för rötslam från Mariestads avloppsreningsverk år 2010 – 2014. 

 Medelvärde (mg/kg TS) Gränsvärde 

(SFS 

1998:944) 

år 2010 2011 2012 2013 2014  

pH 7,6 7,9 8 7,9 7,5  
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 Medelvärde (mg/kg TS) Gränsvärde 

(SFS 

1998:944) 

år 2010 2011 2012 2013 2014  

TS (%) 23,5 23,3 24 22,4 21  

N-tot 43 636 46 000 43 000 47 900 48 000  

P-tot 26 636 28 000 27 000 13 400 28 000  

NH4-N 12 000 13 000 13 000 27 800 15 000  

Bly 17 21 22 18 18 100 

Kadmium 0,66 0,71 0,74 0,76 0,78 2 

Koppar 447 591 620 516 690 600 

Krom 33 37 42 36 36 100 

Kvicksilver 0,72 0,72 0,65 0,60 0,52 2,5 

Nickel 15 17 16 15 15 50 

Zink 617 653 640 618 660 800 

 Riktvärde 

Nonylfenol 7,5 7,9 11 7,5 8,5 50 

PAH 0,97 0,42 0,64 0,49 1,0 3 

PCB 0,06 0,083 0,078 0,072 0,063 0,4 

Toluen 1,3 3,5 1,9 <1 1,8 5 

 

Gränsvärdena för metaller är satta för hur höga halter som får finnas i slammet om det 

ska spridas på åkermark. Riktvärdena för organiska ämnen ska ses som vägledande 

snarare än bindande. 

 

3 Planer 

3.1 Planerade åtgärder 

Det finns inga planer på att anslutningar till Mariestads avloppsreningsverk ska kopplas 

bort eller kopplas till andra avloppsreningsverk. Däremot finns det planer på att ansluta 

omvandlingsområden och nyexploateringar till Mariestads avloppsreningsverk, se avsnitt 

3.1.1 och 3.1.2 nedan. 
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3.1.1 Anslutning av nya områden – Omvandlingsområden 

Ett 90-tal fastigheter planeras anslutas i samband med utvidgning av befintliga 

verksamhetsområden. Områdena det handlar om är Hindsberg, Nolhagen, 

Fors/Brunnsberg, Törnberg och Sjöängen. Cirka 170 personer är bosatta inom dessa 

områden. 

3.1.2 Anslutning av nya områden – Nyexploateringar 

I den fördjupade översiktsplanen (Fördjupad översiktsplan Mariestad 2013-2030, antagen 

i juni 2013) finns målet om att Mariestads tätort ska öka med 2 000 invånare till 2025. 

2013 var folkmängden i Mariestads tätort 15 802 personer. I april 2016 uttalades även en 

ny målsättning om att bygga 2 000 nya bostäder i kommunen till 2030.  

Tabellen visar nyexploateringar med antal planerade bostäder enligt antagna respektive 

föreslagna detaljplaner: 

Exploateringsområde Antal planerade 

bostäder 

Marieäng 30 

Galeasen 47 

Sjölyckan 120 

Västra Ekudden 30 

Katthavsviken (förslag) 200 

Totalt 427 

 

Enligt tabellen är antalet planerade bostäder ca 430 vilket motsvarar ca 1 300 pe. 

Marieäng 

Detaljplanen omfattar 16 tomter för villabebyggelse samt 20 parhustomter. Villatomterna 

är delvis bebyggda och anslutna till kommunalt VA. 

Galeasen 

Detaljplanen omfattar två punkthus med totalt 47 lägenheter som planeras stå klara i 

slutet av 2016. 

Sjölyckan 

Detaljplanen för Sjölyckan omfattar totalt 120 tomter som byggs i sju etapper. Byggstart 

för första etappen är planerad till 2016. Bebyggelsen kommer att utformas som 

enfamiljshus i en till två våningar. Planen medger också en förskola och ett äldreboende. 
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Västra Ekudden 

Detaljplanen har antagits och vinner laga kraft i juli 2016. Antalet nya bostadsfastigheter 

har ej fastställts i detaljplanen men det väntas bli omkring 30-35 tomter. Området föreslås 

i huvudsak exploateras med friliggande en- till tvåvåningshus. 

Projekt Sjöstaden - Katthavsviken 

Samråd avseende detaljplaneförslaget för Katthavsviken hölls under vintern 2015/2016. 

Förslaget omfattar flerbostadshus med cirka 200 lägenheter, handel, kontor samt hotell. I 

Figur 3 nedan visas den nya föreslagna skyddszonen för reningsverket samt vart de nya 

bostäderna planeras att byggas. Avståndet mellan reningsverket och närliggande 

befintliga verksamheter inklusive bostäder redovisas i tabell 1. De planerade nya 

bostäderna i projektet Sjöstaden föreslås ligga cirka 90 meter från reningsverkets 

fastighetsgräns. 

 

Figur 3: Kartskiss över befintlig skyddszon kring reningsverket samt området där bostäder vid 
Katthavsviken planeras (blått streckat område). 

3.1.3 Potentiella tillkommande anslutningar  

Lugnås avloppsreningsverk 

Reningsverket i Lugnås är kommunalt och kan komma att anslutas till Mariestads 

reningsverk. Lugnås reningsverk är dimensionerat för 1 000 pe. 

mpjokl0331
Överstruket
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3.1.4 Installation av sandfång 

Mariestads avloppsreningsverk har inget sandfång idag. Största delen av sanden 

kommer in i verket tillsammans med externslam från enskilda avlopp och stora mängder 

sand samlas i rejekt- och externslambassängen. Därför planeras en anläggning för 

avskiljning och tvätt av sand från externslammottagningen. Det finns ännu ingen komplett 

kostnadsbedömning framtagen för åtgärden. 

3.1.5 Inbyggnad av slamhanteringen  

Slamhanteringen är den främsta luktkällan vid Mariestads avloppsreningsverk (Teumeau, 

2007). För att möjliggöra bebyggelse vid Katthavsviken nära Mariestads 

avloppsreningsverk (se avsnitt 3.1.2) har möjlighet att bygga in slamhanteringen utretts 

(se Bilaga 3.6). Frånluften kan i så fall avledas och behandlas med UV-belysning i 

kombination med ozon samt slutpolering i kolfilter. Kostnader för dessa åtgärder 

uppskattas till ca 7 Mkr. 

3.1.6 Inbyggnad av biologisk rening  

För- och mellansedimentering är andra luktkällor vid ett avloppsreningsverk. Och i det 

biologiska steget bildas aerosoler, som är potentiellt smittspridande. Inga exakta 

undersökningar om hur långt aerosoler från avloppsreningsverk kan spridas finns i 

dagsläget. År 2010 gjorde Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Tondel, 2010) följande 

miljömedicinska bedömning baserad på litteraturstudier: ”Aerosolbildning sker ovanför 

luftningsbassängen och vätskepartiklarna innehåller mikroorganismer som sannolikt kan 

transporteras upp till 300 meter från reningsverket”. För att möjliggöra bebyggelse vid 

Katthavsviken nära Mariestads avloppsreningsverk har möjligheten att bygga in 

biosteget, för- och mellansedimentering undersökts samt möjligheten att rena frånluften 

(se Bilaga 3.6). Kostnaderna för dessa åtgärder uppskattas till ca 42 Mkr. 

3.1.7 Förlängd utloppsledning och behandling med UV-ljus 

Utsläpp av renat avloppsvatten påverkar badvattenkvalitet vid Karlsholmebukten. 2007 

gjorde DHI simuleringar (se Bilaga 3.4) som visar att halten av E.coli i Karlsholmebukten 

ligger på >1 000 per 100 ml med dagens utsläppsledning. Vid anläggning av ett nytt 

strandbad vid Karlsholme måste åtgärder vidtas för att minska påverkan på 

badvattenkvalitet. Kvalitetskrav för badvatten är ett värde på ≤100 E. coli per 100 ml för 

tjänlig badvattenkvalitet och högsta tillåtna värdet är ≤1 000 E.coli per 100 ml (Havs och 

Vattenmyndigheten, 2016). En utredning av konsekvenser samt förslag på åtgärder har 

genomförts och resultatet är att utloppsledningen måste förlängas till cirka 900 meter 

samt UV för reduktion av potentiella smittande ämnen behöver installeras (se Bilaga 3.7). 

Kostnaderna för dessa åtgärder uppskattas till mellan 15 och 30 Mkr beroende på 

utformning av åtgärderna. 
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3.2 Nydimensionering 

Men hänsyn till tillkommande anslutning, som redovisades i avsnitt 3.1.1, 3.1.2 och 3.1.3 

kommer Mariestads avloppsreningsverk uppdimensioneras till 25 500 pe. Tabell 15 visar 

en sammanställning av dagens belastning från befolkningen, befintliga 

industrianslutningar, möjliga omvandlingsområden, nyexploateringar samt möjlighet till 

anslutning av Lugnås avloppsreningsverk. Utöver detta finns marginal för 2 000 pe. 

Tabell 15: Uppdimensionering av Mariestads avloppsreningsverk. 

Idag 17 000 pe 

Omvandlingsområdena (se avsnitt 3.1.1) 250 pe 

430 nya bostäder (se avsnitt 3.1.2) 1 300 pe 

Lugnås reningsverk (se avsnitt 3.1.3) 650 pe 

Industrianslutning, befintlig 4 300 pe 

Extra 2 000 pe 

Totalt 25 500 pe 

 

Vid uppdimensionering av Mariestads avloppsreningsverk från 22 000 pe till 25 500 pe 

krävs ombyggnad av biosteget och mellansedimenteringen. Både den biologiska 

reningen och mellansedimenteringen måste byggas ut med en tredje parallell linje. 

Kostnaderna för dessa åtgärder uppskattas till ca 36 Mkr. Dessa kostnader avser endast 

nya bassänger samt maskinell utrustning och projektering. Inga överbyggnader är 

inräknade i detta. Kostnader för överbyggnad av försedimentering, biosteget och 

mellansedimentering redovisas separat under avsnitt 3.1.6. Se utredningen avseende 

uppdimensionering av verket i Bilaga 3.5. 

3.3 Planer och skyddade områden 

Befintlig anläggning för avloppsrening berör fastigheten Reningsverk 1 som ägs av 

Mariestads kommun. Fastigheten ligger inom fastställd detaljplan. Stadsplanen är 

fastställd 1957 för allmänt ändamål. 

Mariestads avloppsreningsverk byggdes på befintlig fastighet 1954 – 55 och inga planer 

finns på att utöka fastigheten utöver nu gällande gränser eller förändra 

markanvändningens art. 

För Mariestads kommun gäller kommunens översiktsplan Fördjupad översiktsplan 

Mariestad 2013-2030, antagen i juni 2013, som bland annat innehåller målet att minska 

skyddsavståndet genom åtgärder för att möjliggöra exploatering vid Katthavsviken. 

Recipienten Mariestadssjön är skyddat enligt följande: 

 ”Avloppskänsliga vatten, inland, fosfor” (Avloppsvattendirektivet) 

 ”Gamla Ekudden” (Natura 2000 SCI Habitatdirektivet) 
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 ”Känsliga jordbruksområden” (Nitratkänsliga områden) 

 Onsö (Natura 2000 SPA Fågeldirektivet) 

 Vänern – Mariestadssjön (Dricksvattenförsörjning, Artikel 7) 

 Vänern med Klarälven och Gullspångsälven (Fiskvatten) 

 

4 Alternativ 

4.1 Huvudalternativ 

Mariestads kommun avser att ansöka om tillstånd för fortsatt verksamhet i enlighet med 

pågående verksamhet med utökad anslutning. Nya dimensioneringen föreslås ligga på 

25 500 pe. 

Att nytt tillstånd söks för verksamheten är föranlett av att Mariestads kommun planerar att 

upplåta norra delen av Katthavet för byggnation av bostäder. Området ligger inom 

avloppsreningsverkets skyddszon, som reglerar omfattning av annan verksamhet i 

området. Skyddszonen togs fram i samband med fastställandet av verksamhetens 

tillstånd under 1990-talet, och anpassades efter reningsverkets dåvarande påverkan på 

närmiljön. Utformningen av skyddszonen tog bl.a. hänsyn till den 

slamavvattningsanläggning som tidigare låg inom det område där bostäder nu planeras. 

Slamavvattningsanläggningen har lagts ned och revs under 2010-talet. Bostäder får inte 

uppföras inom reningsverkets skyddszon. För att planerad byggnation ska kunna 

genomföras måste skyddszonen minskas. Den huvudsakliga anledningen till att nytt 

tillstånd söks är för att redovisa de åtgärder som krävs för att kunna minska skyddszonen 

runt reningsverket och ge plats för bostäder. Figur 3 på sidan 23 visar den nuvarande 

skyddszonen med området för de planerade bostäderna. Figur 4 visar förslaget till ny 

skyddszon. Gränsen för den föreslagna skyddszonen är dragen 90 meter från 

reningsverkets fastighetsgräns. 
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Figur 4 Förslag till ny skyddszon kring Mariestads reningsverk. Avgränsningen går 90 meter från 
reningsverkets fastighetsgräns. 

4.2 Nollalternativ 

I denna miljökonsekvensbeskrivning anses nollalternativet vara att inget nytt tillstånd 

söks, vilket innebär att Mariestads avloppsreningsverk fortsätter sin drift enligt gällande 

tillstånd. Anslutning av under avsnitt 3.1.1 och 3.1.2 nämnda omvandlingsområden och 

nyexploateringar är inte möjliga då detta inte ryms i gällande tillstånd. Den planerade 

tillväxten med 2 000 personer enligt den gällande fördjupade översiktsplanen är inte 

möjlig. 

För att tillgodose behovet vid en befolkningsökning behöver antingen ett nytt 

avloppsreningsverk byggas eller områdena behöver anslutas till annat befintligt 

avloppsreningsverk. Närmaste befintliga avloppsreningsverk är Lugnås, Töreboda och 

Sjötorp, som ligger mellan 11 och 17 km från Mariestad (11 km till Lugnås, 17 km till 

Sjötorp, 15 km till Töreboda). Inget av verken har kapacitet att ta emot det tillkommande 

avloppsvattnet, alla verk skulle behöva byggas om. Kostnaderna för att bygga 

spillvattenledningar mellan Mariestad och Lugnås, Töreboda respektive Sjötorp ligger 

uppskattningsvis mellan 31 och 48 Mkr. Tillkommande är kostnader för ombyggnad av 

respektive avloppsreningsverk. 

Pumpning av avloppsvatten till Lugnås, Töreboda eller Sjötorp bedöms som orimligt 

eftersom det krävs energi att pumpa avloppsvatten samt att långa ledningssträckor 

medför problem med svavelvätebildning m.m. 
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4.3 Övriga alternativ 

4.3.1 Alternativa lokaliseringar  

Enligt 7 § 6 kap. miljöbalken ska en MKB redovisa alternativa platser, om sådana är 
möjliga. Förutsättningarna för att flytta verksamheten vid reningsverket i Mariestad har 
belysts i en rapport upprättad av AIB (AIB Allmänna Ingenjörsbyrån AB, 1990). 
Utredningen redovisar fem alternativa lägen för avloppsreningsverket som har legat som 
grund för kommunens planarbete (se Figur 5). Då alla alternativ har Mariestadssjön som 
recipient (alternativ 3 har Tidan, vilken mynnar i Mariestadssjön) skulle en alternativ 
lokalisering inte ändra påverkan på recipienten i mer än lokal omfattning. I utredningen 
bedöms alternativ 2 utgöra det bästa alternativet både ur ekonomiskt och miljömässigt 
hänseende. Det kan dock noteras att alternativ 2 är lokaliserat inom ett område som idag 
utgör ett naturreservat. 

 

 

Figur 5: Alternativa lokaliseringar av Mariestads avloppsreningsverk (AIB Allmänna Ingenjörsbyrån 
AB, 1990). 

Utredningen är genomförd innan föregående tillståndsansökan för reningsverket 1994 

och visar att kostnaderna för att flytta reningsverket låg mellan 6,4 och 12 Mkr med 1990 

års kostnadsläge (se Tabell 16).   
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Tabell 16: 1990 års kostnader för att flytta av Mariestads avloppsreningsverk (AIB Allmänna 
Ingenjörsbyrån AB, 1990). 

Alternativ Kostnader 

Alternativ 1: Väster sjukhuset 12 Mkr 

Alternativ 2: Ekudden 6,4 Mkr 

Alternativ 3: Förrådet Ej beräknat 

Alternativ 4: Norr kv Ålen (i Vänern) 10 Mkr 

Alternativ 5: Norr Nolhagen 12 Mkr 

 

Gällande kommunal översiktsplan från 2003 redovisar inte något alternativ till nuvarande 

lokalisering av reningsverket. 

Kostnaderna enligt 1990 års utredning bedöms inte vara relevanta. I Tabell 17 redovisas 

uppskattade kostnader för att bygga ett nytt avloppsreningsverk för 30 000 pe med 

gasproduktion. Då tillkommer kostnader för att bygga en pumpstation där reningsverket 

ligger idag, för att lägga en ledning mellan pumpstation och nytt reningsverk 

(uppskattningsvis 6 Mkr per kilometer ledningslängd), samt för att lägga en ny 

utloppsledning. Alternativ nummer 5 (Norr Nolhagen) är det alternativ till lokalisering i 

1990 års utredning som möjligen kan övervägas. Kostnaden för alternativet uppskattas till 

cirka 400 Mkr.  

Tabell 17: Uppskattade kostnader för att anlägga ett nytt reningsverk 2,5 km från befintligt verk. 

 Kostnader 

Nytt avloppsreningsverk för 30 000 pe 350 Mkr 

Pumpstation vid befintligt avloppsreningsverk 20 Mkr 

Ledningsdragning mellan pumpstation och nytt verk (ca 2,5 km) 18 Mkr 

Ny utloppsledning (900 m) 7 Mkr 

Summa 395 Mkr 

 

Sammanfattningsvis anser verksamhetsutövaren att den sökta verksamheten uppfyller de 

krav som ställs i enlighet med lokaliseringsprincipen i miljöbalkens allmänna 

hänsynsregler (2 kap. 6 § miljöbalken) och att befintlig lokalisering är bästa möjliga plats. 

En flytt av verksamheten skulle dessutom innebära väsentliga kostnader för Mariestads 

kommun, dels för flytten av reningsverket och dels för omfattande förändringar av 

ledningsnätet, som skulle bli nödvändiga vid en flytt. 

Någon alternativ lokalisering har med hänvisning till AIB:s utredning och ovan nämnda 
konsekvenser inte utretts och konsekvensbedöms inte i denna MKB. Att bygga ett nytt 
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reningsverk på annan plats bedöms också som ekonomiskt orimligt varför någon ny 
utredning av alternativ lokalisering inte bedömts nödvändig. 

4.3.2 Alternativa utsläppspunkter 

Alternativa utsläppspunkter till Mariestadssjön är Vänern. På grund av strömningen 

genom Mariestadssjön borde utsläppspunkten antingen ligga norr om Mariestad, t.ex. i 

höjd med Moviken (alternativ 1), eller väster om Mariestad utanför Onsö (alternativ 2). En 

sjöledning på cirka 20 km till Moviken uppskattas ligga runt 12 Mkr. En sjöledning på cirka 

15 km till Vänern utanför Onsö uppskattas ligga runt 10 Mkr. Nya pumpstationer skulle 

vara nödvändiga för att pumpa till de alternativa utsläppspunkterna. Figur 6 visar de 

alternativa utsläppspunkterna. 

 

 

Figur 6: Alternativa utsläppspunkter i stället för Mariestadssjön. Kartan används enligt tillstånd av 
Lantmäteriet. © Lantmäteriverket. Ärende nr MS2011/02599. 
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4.3.3 Alternativ utformning  

Utformningen av avloppsreningsverket vad gäller process m.m. bedöms vara 

tillfredsställande med avseende på såväl funktion, reningseffekt som begränsad störning 

för omgivningen. Någon alternativ utformning har med hänvisning till detta inte tagits 

fram, då den nuvarande funktionen bedöms vara ändamålsenlig och uppfylla gällande 

krav. 

 

5 Samråd 

Verksamheten ska enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd anses medföra betydande miljöpåverkan. Enligt förordningen (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar ska utökat samråd hållas. 

Här följer en kortfattad redogörelse för genomförda samråd. Se Bilaga 3.1 för en 

fullständig samrådsredogörelse. 

5.1 Samråd med myndigheter 

Inledande samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt kommunens Miljö- och 

byggnadsförvaltningen hölls i Mariestad den 3 mars 2016. Länsstyrelsen anförde i 

huvudsak följande punkter: 

 Smittspridning via aerosoler (se avsnitt 3.1.6 och 6.4.3 samt Bilaga 3.6) 

 Lukt och luktutredning (se avsnitt 3.1.5, 3.1.6 och 6.1.1 samt Bilaga 3.6) 

 Översvämningsrisk (se avsnitt 6.4.5) 

 En redogörelse av möjlighet till läkemedelsrening (se avsnitt 0) 

Se Bilaga 3.1.1 för mötesprotokoll samt länsstyrelsens meddelande med anledning av 

genomfört samråd. 

5.2 Samråd med allmänhet och enskilda 

Samråd med allmänhet och enskilda inklusive en utökad samrådskrets påbörjades i 

mitten av juli 2016 och pågick till den 1 september 2016. Samrådsunderlaget tillsammans 

med ett försättsbrev skickades ut till ägare av fastigheter inom 1 000 meters radie från 

reningsverket samt till berörda myndigheter, organisationer och föreningar. Allmänheten 

bjöds in till samrådet genom en annons i Mariestads-Tidningen den 11 juli 2016. Under 

samrådstiden fanns den tekniska beskrivningen samt miljökonsekvensbeskrivningen 

tillgängliga som blädderexemplar på Stadshuset i Mariestad samt i digital form på 

kommunens hemsida. Samrådsunderlag, sändlistor och tidningsannons återfinns som 

bilagor till samrådsredogörelsen (Bilaga 3.1) 

Inkomna synpunkter gällde framförallt reningsverkets belägenhet. Yttrandena samt 

kommunens bemötanden återfinns i samrådsredogörelsen (Bilaga 3.1). 
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5.2.1 Ändringar av underlagen efter genomfört samråd  

Följande är de främsta revideringarna som har gjorts av underlagen efter 

genomfört samråd: 

- Figur 1 i MKB respektive TB har ändrats. Cirklarna som visar olika avstånd 

från reningsverket hade fel storlek. 

- Avsnitt 3.5 TB har kompletterats med en tabell med antal bräddtillfällen på 

ledningsnätet under 2010 – 2015.  

- Figur 3 (avsnitt 3.1.2 i MKB) samt Figur 1 (i avsnitt 4.1 i MKB) har ändrats. 

Den nya skyddszonens avgränsning föreslås ligga 90 meter från 

reningsverkets fastighetsgräns. I samrådshandlingarna hade bara den del 

av den befintliga skyddszonens gräns som berör det planerade 

bostadsområdet justerats till 90 meter. 

- Avsnitt 4.3.1 i MKB har kompletterats. 

- Åtgärden att ansluta överskottsvärme från biogasproduktionen 

genomfördes i slutet av 2016. Underlagen har således kompletterats med 

information om det. 

- Bilaga 2.5 Beskrivning av ledningsnätet tillhörande Mariestads reningsverk 

har kompletterats. 

- Rapport som sammanställer resultaten av simuleringar av framtida 

vattenkvalitet i Mariestadssjön som genomfördes 2007 har lagts till som 

Bilaga 3.4. 

- Utredningar av åtgärder för uppdimensionering av verket; för att minska 

risken för eventuell lukt och smittspridning; för att minska risken för negativ 

påverkan på badvatten- respektive råvattenkvalitet har lagts till som 

bilagor 3.5 - 3.7. 

 

6 Miljökonsekvenser 

Konsekvensbedömningen av alternativ kommer endast att omfatta verksamhet enligt 

huvudalternativet vilket innebär fortsatt drift. 

Konsekvensbedömningen av nollalternativet finns under avsnitt 6.9. 

6.1 Boende- och vistelsemiljö, friluftsliv och rekreation 

Närmaste bostadsbebyggelse är belägen cirka 150 meter från reningsverket, se Figur 3 

på sida 23. I Boverkets allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för arbete) anges ett riktvärde 

för skyddsavstånd på 1 000 meter till avloppsreningsverk dimensionerade för mer än 
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20 000 pe. Den röda cirkeln runt reningsverket i Figur 1 visar en radie på 1 000 meter 

från avloppsreningsverket. 

6.1.1 Lukt 

Viss uppkomst av lukt vid ett avloppsreningsverk är ofrånkomlig. Under 2007 har en 

luktundersökning vid Mariestads avloppsreningsverk genomförts av Sweco (SWECO 

VIAK, 2007), se Bilaga 3.2. Risken för lukt i omgivningen har bedömts baserat på 

spridningsberäkningar. 

Störst risk för luktolägenheter uppkommer vid lastning och lossning av slam samt vid 

eventuella driftstörningar (t.ex. oplanerat utsläpp av oförbränd rötgas). Tömning av 

externslam vid externslammottagningen sker i genomsnitt två till tre gånger per dag. 

Slamutlastning sker två gånger per vecka. Driftstörningar vid Mariestads 

avloppsreningsverk förekommer sällan och inga synpunkter om luktolägenheter har 

kommit till verksamhetsutövarens kännedom. Utredningen visar att under 1 % av tiden 

kommer halten 0,5 Ie/m3 (luktekvivalenter per kubikmeter) att uppnås och vid denna halt 

är det sannolikt att flera personer, som befinner sig inom området av och till kan känna 

lukt. 

För att minska risken för luktpåverkan med hänsyn till den planerade bebyggelsen vid 

Katthavsviken planeras inbyggnad av slamhanteringen, som utgör den främsta risken för 

uppkomst av luktolägenheter. Slamhanteringen kommer efter ombyggnaden att ske 

inomhus med frånluftsbehandling. Den exakta utformningen av byggnaden och 

frånluftsbehandlingen får bestämmas i en detaljprojektering. Möjligheter för 

frånluftshantering, som diskuteras, är ett kompostfiler eller ozonbehandling. 

Under 2017 ansluts överskottsvärme från biogasförbränningen, som inte går åt till att 

värma upp processutrymmen, till fjärrvärmenätet. I framtiden kommer gasfacklan därför 

inte behöva användas mer än i undantagsfall. Risken för att oförbränd rötgas släpps ut på 

grund av att gasfacklan inte tänder minskar därmed avsevärt. 

Länsstyrelsen meddelade vid samrådet att de anser att sökanden bör komplettera 

luktutredningen från 2007 (Teumeau, 2007) med standardiserade mätningar, redovisning 

av beräkningar efter luktbegränsande åtgärder samt en diskussion om hur 

luktutbredningen förväntas påverka planerad bebyggelse vid Katthavsviken (Harri, 2016). 

Sökanden anser att en mätning av nuvarande luktbeläggning inte är relevant av olika 

skäl. Inbyggnad av de mest luktande delarna av reningsverket samt frånluftsrening 

planeras. Förhållandena ändras då avsevärd så att mätningar med dagens utformning av 

verket inte kan användas för beräkning av framtida luktbeläggningar. Vidare är 

luktmätning alltid en bild av situationen vid mättillfället och ger ingen information om 

lukten över en längre tid, t.ex. en månad eller ett år. Luktstyrkan påverkas mycket av 

väderförhållanden, vindriktning mm. Planförslaget för Katthavsviken är inte så specifikt att 

det anger att höga hus ska byggas, utan den möjliggör för olika typer av bebyggelse. 

Kostnaderna för en ny luktmätning uppskattas till ca 160 000 kr. 
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Länsstyrelsen hade även frågor angående luktutredningen från 2007 (Teumeau, 2007). 

Länsstyrelsen undrade vilka schablonvärden som har använts för lukt. Då författaren inte 

längre jobbar på Sweco, är det svårt att svara på detta. Sannolikt är schablonvärdena 

från brittiska/holländska studier. Tidsupplösningen är 1 timme, där halten är uppräknad 

som 30-sekunders-värde. Modellberäkningen tar även hänsyn till vindhastighet, skiktning, 

inversion m.m. 

6.1.2 Transport 

Tunga transporter till och från Mariestads reningsverk utgörs av externslam, rötat slam, 

avfall, kemikalier, m.m. Antalet transporter till och från verket är cirka 930 stycken per år 

(medelvärde för 2011 – 2014). Med 230 arbetsdagar per år motsvarar detta fyra tunga 

transporter per dygn. Transport av externslam till reningsverket utgör cirka 60 % av alla 

transporter. Transport av rötat slam från reningsverket utgör cirka 20 %. 

Det finns i huvudsak tre olika vägar genom Mariestad för att komma till reningsverket, se 

Figur 7. 

 

Figur 7: Infartsvägar till Mariestads avloppsreningsverk. 
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Alternativ 1 går via Stockholmsvägen österifrån, via Mariagatan och slutligen Norra 

vägen. Bostäder utmed Stockholmsvägen passeras. Sträckan utmed Mariagatan och 

Norra vägen saknar helt bostadsbebyggelse. De planerade bostäderna vid Katthavsviken 

passeras inte. 

Alternativ 2 går via Sandbäcksvägen söderifrån, svänger in på Mariagatan och till sist 

Norra vägen. Sandbäcksvägen är den infart som används för trafik från landsbygden 

sydost om tätorten. Vägen går genom bostadsområdet Grangärdet. Första delen av 

Mariagatan går genom bostadsområdet Nyestan. 

Alternativ 3 går via Göteborgsvägen, Nygatan, Stockholmsvägen från väster, samt 

Verkstadsgatan och slutligen Norra vägen. Göteborgsvägen löper mellan bostadsområdet 

Gärdet och Electrolux industriområde. Nygatan går genom Mariestads centrum. 

Transporter till och från verket, cirka 930 stycken per år (medelvärde för 2011 – 2014), 

samt interna transporter påverkar boendes närmiljö genom trafikbuller och 

luftföroreningar. 

I huvudalternativet bedöms in- och uttransporterna av kemikalier, grovrens och 

avloppsslam samt driften av avloppsreningen och behandlingen av avloppsslam inte att 

medföra några högre ljudnivåer. De högsta ljudnivåerna uppkommer under dagtid. 

Transporterna sker normalt under vardagar och i huvudsak under dagtid kl. 7 – 18.  

Med de planerade förändringarna i avloppshanteringen kommer trafikbullret kring 

Mariestad reningsverk att vara oförändrat.  

Det är i dag cirka 150 meter mellan avloppsreningsverket och närmaste 

bostadsbebyggelse. Med den framtida planerade bebyggelsen av norra delen av 

Katthavet blir avståndet till närmaste bostadsbebyggelse cirka 90 meter. 

6.1.3 Buller 

Buller vid avloppsreningsverk härstammar främst från trafikbuller. Härutöver uppkommer 

visst buller från fläktar etc. 

Mätningar av bullret från reningsverket i Mariestad har utförts i fem olika punkter, se 

Bilaga 3.3. Mätningen gjordes natten (kl. 23.45 – 00.45) mellan den 20 och 21 mars 

2007. Värdena från mätningarna uppfyller gällande riktvärden vid de närmaste befintliga 

och tilltänkta bostäderna.  

I mars 2007 genomfördes 5 mätningar på bullernivån på nattetid, varav två mätningar var 

kontrollmätningar. Mätpunkterna 1 till 3 låg nära befintlig bebyggelse samt där 

nyexploatering (Katthavsviken) planeras. Mätningar genomfördes under 6 till 7 minuter 

och genomsnittet låg på 33 dB, 37 dB respektive 31 dB och därmed långt under kravet 

för både befintlig och nyetablerad verksamhet. I Tabell 18 finns en sammanställning av 

bullerriktvärden för befintlig och nyetablerad industri samt mätvärdena för Mariestads 

avloppsreningsverk. 
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Tabell 18: Bullerriktvärden för befintlig och nyetablerad industri samt mätvärden för Mariestads 
avloppsreningsverk. 

Tidsperiod LAEq (dB) 

Befintlig 

LAEq (dB) 

Nyetablerad 

LAMax (dB) Mätvärden 

Dag 7 – 18 55 50 - - 

Kväll 18 – 22 50 45 - - 

Natt 22 – 07 45 40 55 31 – 37 

 

Pumparna och fläktarna på Mariestads avloppsreningsverk är inbyggda och bullernivån 

är därför låg. Vid utbyggnad av verket görs bedömningen att bullernivån kommer att vara 

samma, då eventuellt nödvändiga pumpar och fläktar kommer att placeras inomhus i 

befintligt maskinhus eller eventuella nya överbyggnader. 

Transporterna till och från avloppsreningsverket sker normalt under vardagar och i 

huvudsak under dagtid kl. 7 – 18. 

En ökad belastning på reningsverket leder till något fler transporter. In- och 

uttransporterna av kemikalier, grovrens och avloppsslam bedöms ökning med cirka 150 

transporter per år. Totalt ökar antalet transporter från fyra (4,0) till knappt fem (4,7) 

transporter per arbetsdag. 

6.1.4 Friluftsliv 

I området närmast avloppsreningsverket förekommer friluftsaktiviteter som t.ex. 

promenader. I närheten av avloppsreningsverket finns en festplats (cirka 300 meter) och 

en småbåtshamn (cirka 650 meter).  

Det finns också ett antal badplatser omkring Mariestadssjön, se Figur 8. Kommunen tar 

cirka fem vattenprover varje sommar vid respektive badplats. Provresultaten bedöms 

med avseende på halten tarmbakterier (E. coli och intestinala enterococker). Under 

perioden 2011 – 2015 har något enstaka prov bedömts som tjänligt med anmärkning vid 

respektive badplats. Övriga analyssvar har visat att badvattenkvaliteten varit tjänlig. 

(Badplatsen - badplatser och badvattnets kvalitet, 2016) 

Mariestads kommun överväger anläggning av en ny badplats vid Karlsholme. 

Avloppsreningsverkets utloppsledning mynnar i Mariestadsfjärden utanför Karlsholme och 

påverkar vattnet med smittförande ämnen. Endast vid anläggning av badplatsen kommer 

en förlängd utloppsledning samt UV installeras för att minska reningsverkets påverkan på 

badvattenkvalitén. Den förlängda utloppsledningen samt UV-rening kommer att vara i drift 

under den officiella badvattensäsongen för badplatser i Västra Götaland samt fyra veckor 

innan. Se utredning i Bilaga 3.7 

Vänern omfattas av utökat strandskydd (300 meter). Reningsverket ligger inom 300 meter 

från strandlinjen men omfattas inte av något strandskydd. 
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Figur 8: Kommunala badplatser kring Mariestadssjön. Kartan är hämtad från Havs- och 
vattenmyndighetens webbtjänst Badplatsen (www.havochvatten.se). 

6.1.5 Kulturmiljö 

Mariestad är rik på forn- och kulturlämningar. Närmaste forn-/kulturlämning är en 

fångstanläggning för fiske som ligger cirka 200 meter norr om anläggningen, se Figur 9. 

Dessutom finns en till fångstanläggning, en fartygs-båtlämning och en hamnanläggning i 

närheten av avloppsreningsverket. Avloppsreningsverket placering står inte i konflikt med 

någon känd forn- eller kulturlämning enligt Riksantikvarieämbetes informationssystem om 

fornminnen (FMIS). 

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html
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Figur 9: Fasta fornminnen och övriga kulturhistoriska lämningar i omgivningarna kring Mariestads 
avloppsreningsverk. Kartan är hämtad från Riksantikvarieämbetets söksida Fornsök (www.raa.se). 
Den ansökta verksamhetens lokalisering är markerad med röd cirkel, fornminnen och lämningar är 
markerade med R. 
 

6.2 Luft 

6.2.1 Miljökvalitetsnormer för luft  

EU:s luftdirektiv anger bland annat vilka luftföroreningar som kräver gränsvärden i form 

av miljökvalitetsnormer. Luftdirektivet omfattar bland annat svaveldioxid, kvävedioxid och 

partiklar. Tabell 19 visar miljökvalitetsnormer för kvävedioxid samt miljökvalitetsnormer 

och miljömål för partiklar. 

Tabell 19: Miljökvalitetsnormer för skydd av människors hälsa för kvävedioxid, miljökvalitetsnormer 
för skydd av människors hälsa och miljömål för partiklar. 

40 µg NO2/m3 som årsmedelvärde Får ej överskridas. 

60 µg NO2/m3 som dygnsmedelvärde Får överskridas högst 7 gånger per kalenderår. 

Fångstanläggning 

Hamnanläggning 

Fartygs-/båtlämning 

http://www.raa.se/


  

   

 
 

39 (70) 
 

3. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2017-01-30 

[ANSÖKNINGSHANDLING] 

MARIESTADS AVLOPPSRENINGSVERK 

 

 

90 µg NO2/m3 som timmedelvärde Får överskridas högst 175 gånger per 

kalenderår, dock max 200 µg/m3 under en 

timme mer än 18 gånger per kalenderår. 

Miljökvalitetsnorm PM10: 

40 µg/m3 som årsmedelvärde 

50 µg/m3 som dygnsmedelvärde 

 

 

Får överskridas högst 35 gånger per 

kalenderår. 

Miljökvalitetsnorm PM2,5: 

25 µg/m3 som årsmedelvärde 

 

- 

Miljömål PM10 15 µg/m3 som årsmedelvärde 

 

6.2.2 Utsläpp till luft  

Inga mätvärden för avloppsreningsverkets utsläpp till luft finns. Svenskt Vatten har tagit 

fram en utredning om utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem (Arnell, 2013). 

För att bedöma lustgasutsläpp (N2O) från ett avloppsreningsverk har en matris tagits 

fram, som bygger på kvävehalter i reningsprocessen. Mariestads avloppsreningsverk har 

utgående kvävehalter på ca 10 mg/l och har därmed medelhög risk för N2O-utsläpp. 

Författaren påpekar dock att mätvärdena för studien varierar ganska mycket, vilket 

medför att generella emissionsfaktorer inte är tillförlitliga för att bedöma utsläpp från ett 

avloppsreningsverk. 

Vid reningsverket produceras biogas genom rötning av överskottsslammet. Biogasen 

förbränns för att producera värme. Vid förbränningen bildas främst koldioxid och vatten. 

Det förekommer också att oförbränd gas släpps ut vilket innebär utsläpp av metangas. I 

samband med att överskottsvärme ansluts till fjärrvärmenätet under 2017 kommer antalet 

tillfällen då detta måste ske reduceras till ett fåtal gånger per år. 

Transporter ger upphov till emissioner av svaveldioxid, kvävedioxider, koldioxid, kolväten 

och partiklar. Luftföroreningar från fordonstrafiken till och från verket bedöms vara ringa 

med hänsyn till mätvärden i Luft i Västs mätprogram och antalet transporter. 

Miljökvalitetsnormerna för luft underskrids för de föreningar som har mätts i Mariestad. 

Inga klagomål har kommit till verksamhetsutövarens kännedom. 

Mariestads kommun deltar i Luft i Västs mätprogram. Mätvärdena som 5-årsmedelvärde 

(2008 – 2012) visar att halterna för kväveoxider ligger runt 12 – 15 µg/m3 och därmed 

långt under miljökvalitetsnormerna. Mätvärdena för 2005 – 2014 visar att PM10 ligger 

mellan 10 och 15,5 µg/m3 och PM2,5 ligger mellan 5,6 och 8,9 µg/m3. Mätvärdena för 

partiklar ligger därmed såväl under miljökvalitetsnormer som under miljömålet. Även 

halterna för bly (0,001 – 0,003 µg/m3) och kadmium (cirka 0,1 ng/m3) ligger långt under 

miljökvalitetsnormen (0,5 µg/m3 för bly) respektive målvärdet (5 ng/m3 för kadmium). 
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6.3 Vatten 

Recipient för utgående renat avloppsvatten från Mariestads avloppsreningsverk är 

Mariestadssjön, som är en del av Vänern. Mariestadssjön har tillflöde från Tidan, som 

mynnar i Mariestad i Mariestadssjön, samt en del andra små bäckar. I Figur 10 finns 

avloppsreningsverket och recipienten markerade. 

6.3.1 Skyddade områden 

Recipienten Mariestadssjön är en del av Vänern och är skyddat enligt 

dricksvattenförsörjning, Artikel 7. 

Mariestadssjön samt stora delar av Vänern omfattas av skydd enligt Miljöbalken 

(1998:808) 5 kap. 2 §, Förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 

musselvatten, Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2002:6) över fiskvatten som ska 

skyddas enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

Skydden omfattar bara själva vattendraget, inte marken där reningsverket ligger. 

 

Figur 10: Mariestad med recipienten Mariestadssjön och provtagningspunkterna M1 och M2. Den 
prickiga ytan ska enligt vattendirektivets artikel 7 skyddas för att garantera tillgången på vatten av 
god kvalitet. Hela Vänern med Mariestadssjön som del omfattas av detta. Kartan är hämtad från 
VISS Vatteninformationssystem Sverige (www.viss.lst.se). 

  

Avloppsreningsverk 

Recipient 
Mariestadssjön 

Provtagningspunkt M1 

Provtagningspunkt M2 

http://www.viss.lst.se/
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6.3.2 Befintliga recipientförhållanden  

Recipientkontroll 

De befintliga förhållandena i en recipient övervakas vilket för Mariestads 

avloppsreningsverk sker genom samordnade recipientkontrollen för Vänern. 

”Recipientkontrollens syften är att: 

 Belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar 

 Undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar som 

uppstått till följd av föroreningar 

 Ge underlag för att planera, utföra och utvärdera miljöskyddande åtgärder.” 

(Naturvårdsverket, 2015) 

Recipientkontrollen ingår i dem samordnade recipientkontrollen för Vänern. På uppdrag 

av Vänerns vattenvårdsförbund genomför Miljödata MVM undersökningar av vattenmiljön 

i Mariestadsfjärden, där två provtagningsplatser finns. 

Provtagningsplatserna är i undersökningarna benämnda som 

 M1. Koordinaterna 651196 – 137852. Djup 13 meter. Nivåer 0,5 – 5 – 10 meter. 

 M2. Koordinaterna 651817 – 138798. Djup 11 meter. Nivåer 0,5 – 5 – 10 meter. 

Läget för Mariestads avloppsreningsverk samt provtagningsplatserna M1 och M2 finns 

markerade i Figur 10. 

Provtagningen i recipientkontrollen omfattar vattenkemi och bottenfauna. 

Vattenkemi 

Vattenkemin provtas 12 till 15 gånger per år i mitten av april, maj, juni, augusti och 

oktober vid två provtagningspunkter (M1 och M2). Totalt analyseras 23 stycken 

vattenkemiska och –fysikaliska parametrar i varje prov. Resultaten från 2010 – 2015 samt 

det totala medelvärdet för åren redovisas som årsmedelvärden i Tabell 20 och  

Tabell 21. 

Tabell 20: Vattenkemi i Mariestadsfjärden mellan 2010 och 2015 redovisade som årsmedelvärden 
och medelvärde för 2010 - 2015. Provtagningspunkt M1. (SLU, 2016) 

M1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Medel 

Alkalinitet (mekv/l) 0,37 0,35 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 

NH4-N (µg/l) 10 6 9 4 9 7 7,5 

NO2+NO3-N (µg/l) 441 431 421 386 409 383 412 

pH 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,5 

Syrgashalt (mg/l) 11,3 11,8 11,3 11,4 10,9 11,7 11,4 
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M1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Medel 

TOC (mg/l) 5,3 5,4 5,6 5,2 5,3 5,0 5,3 

Tot-N (µg/l) 673 652 651 601 623 582 630 

Tot-P (µg/l) 10 8 10 8 9,1 7,4 8,75 

 
Tabell 21: Vattenkemi i Mariestadsfjärden mellan 2010 och 2015 redovisad som årsmedelvärden 
och medelvärde för 2010 - 2015. Provtagningspunkt M2. (SLU, 2016) 

M2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 medel 

Alkalinitet (mekv/l) 0,37 0,38 0,41 0,39 0,36 0,36 0,38 

NH4-N (µg/l) 11,3 6,9 8,9 165 9,9 6,7 10 

NO2+NO3-N (µg/l) 454 421 425 416 397 402 419 

pH 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 7,5 

Syrgashalt (mg/l) 11,1 10,6 11,1 10,8 10,9 11,4 11,0 

TOC (mg/l) 5,5 5,9 5,8 5,8 5,3 5,2 5,6 

Tot-N (µg/l) 700 669 675 671 618 614 658 

Tot-P (µg/l) 12 12 13 18 11 11 13 

 

pH-värdet i Mariestadsfjärden ligger stabilt på 7,5 och är nära neutralt. Även alkaliniteten 

är stabil och ligger för M1 på 0,36 mekv/l och för M2 på 0,38 mekv/l. Enligt 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket, 1999) har Mariestadsfjärden 

mycket god buffertkapacitet. 

Mariestadsfjärden har stabila TOC-halter på i genomsnitt 5,3 mg/l (M1) respektive 5,6 

mg/l (M2). Högsta TOC-halt för åren 2010, som har provtagits, ligger på 7,6 mg/l (M1) 

respektive 7,8 mg/l (M2) och enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 

(Naturvårdsverket, 1999) motsvarar detta statusen ”liten syretäring”. Syrehalten i 

Mariestadsfjärden ligger genomgående på mycket höga nivåer mellan 11,0 mg/l (M2) och 

11,4 mg/l (M1) och vattenförekomsten bedöms därmed som ”syrerikt tillstånd”. 

Fosforhalterna låg mellan 2010 och 2015 på i genomsnitt 8,75 µg/l (M1) respektive 13 

µg/l. Detta motsvarar ”näringsfattigt tillstånd” enligt Naturvårdsverkets 

bedömningsgrunder.  Kvävehalterna mellan 2010 och 2015 låg i genomsnitt på 630 µg/l 

(M1) respektive 658 µg/l (M2) vilket motsvarar ”måttligt höga kvävehalter”. 

  

                                                      
5 Tre extremt höga mätvärden under april 2013. 
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Bottenfauna 

Bottenfaunan i ett vattendrag är ett viktigt index för tillståndet i det aktuella området. 

Bottenfaunan omfattar makroskopiska bottenlevande djur som är större än 1 mm som 

t.ex. kräftdjur, maskar och snäckor. Eftersom många arter har sitt larvstadium i ett till tre 

år kan man få en viss bedömning av tillståndet bakåt i tiden. 

Bottenfauna provtas en gång per år i mitten av oktober. Vid varje plats tas 15 prov på 

mjukbotten. I Figur 11 redovisas utvecklingen av individtätheten för 

provtagningsstationerna M1 och M2 från 1984 till 2014. 

 

Figur 11: Individtätheter (individer/m2) för de fyra vanligaste djupbottentaxa vid M1 och M2 i 
Mariestadsfjärden 1984–2014. Data från maj 1984 – 1994, samt oktober 1996 – 2014. (SLU, 2015) 

För att bedöma status på bottenfauna beräknas ett värde för BQI (biologisk 

kvalitetsindex). BQI är ett kvalitetsindex baserat på artsammansättningen av 

fjädermygglarver (chironomider) och deras relativa förekomst i provet. I Tabell 22 anges 

BQI för åren 2010 – 2014 i provpunkterna M1 och M2 (SLU, 2011) (SLU, 2012) (SLU, 

2013) (SLU, 2014) (SLU, 2015). Genom att bestämma förhållandet mellan vattendragets 

EK-värde (Ekologisk kvalitetskvot) och BQI kan vattendraget ges en ekologisk status 

bedömning (HVMFS 2013:19). Den ekologiska statusen visas i Tabell 22.  
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Tabell 22: BQI (SLU, 2011) (SLU, 2012) (SLU, 2013) (SLU, 2014) (SLU, 2015) och status enligt 
Havs- och vattenmyndigheten (Havs- och vattenmyndigheten, 2013) för provtagningspunkterna M1 
och M2 i Mariestadsfjärden. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

M1 

BQI 3,0 2,7 3,0 3,0 1,1 

Status Hög Hög Hög Hög 
Otillfreds-

ställande 

M2 
BQI 2,9 1,8 3,0 2,9 3,0 

Status Hög God Hög Hög Hög 

 

BQI visar att Mariestadsfjärden nästan genomgående har en hög status. Det är oklart 

varför statusen i provtagningspunkt M1 år 2014 är otillfredsställande. 

SLU ger i sin årliga rapport för 2014 (SLU, 2015) en sammanfattning av det aktuella läget 

i Mariestadsfjärden: 

”Vattenkvaliteten i Mariestadsfjärden är i högre grad påverkad av omgivningen än 

vattnet i Storvänern, vilket återspeglas i fjärdens vattenkemiska sammansättning, 

samt artsammansättningen och tätheterna av bottendjur på fjärdens djupbottnar. 

Lokalt påverkas vattnet bland annat av Tidans utlopp i fjärden, samt vattnet från 

Mariestads avloppsreningsverk. Fjärdens jämförelsevis ringa vattendjup och 

långsamma vattenomsättning bidrar till skillnaderna mellan fjärden och det öppna 

vattnet i Storvänern. Totalfosforhalten i Mariestadsfjärden har, liksom i Storvänern, i 

genomsnitt varit låg de senaste åren. Totalkvävehalterna har överlag uppvisat 

sjunkande nivåer under senare år, men förefaller nu ha planat ut. 

De totala individtätheterna av bottendjur var på jämförelsevis höga nivåer vid båda 

provplatserna. Artsammansättningen dominerades både med avseende på 

individtätheter som på biomassan av fjädermygglarver och glattmaskar. 

Sammantaget tyder undersökningarna 2012–2014 på en hög ekologisk status 

baserat på det så kallade BQI-indexet. Mellanårsvariationen kan dock vara mycket 

stor, vilket gör det viktigt att se resultaten över flera år och inte dra slutsatser på 

resultat från enstaka år.” (SLU, 2015) 

Flödesförhållanden 

Medelflödet i Mariestadssjön låg under åren 1999 – 2013 på 21 m3/s motsvarande drygt 

1 800 000 m3/d men det kan vara så högt som 25 400 000 m3/d. Största tillflödet till 

Mariestadssjön är Tidan, där medelvattenföringen under åren 1999 – 2013 låg på 

19,5 m3/s motsvarande drygt 1 700 000 m3/d men det kan vara så högt som 10 627 000 

m3/d. Detta kan jämföras med volymen utsläppt renat avloppsvatten som ligger på 

8 390 m3/d (medelvärde för 2010 – 2014), vilket innebär att volymen renat avloppsvatten i 

genomsnitt ligger på 0,5 % av medelflödet i Mariestadssjön. 
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6.3.3 Miljökvalitetsnormer för vatten  

EU:s ramdirektiv för vatten infördes i svensk lagstiftning 2004 och innebär att en 

vattenförekomst ska ha en viss kvalitet vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla 

vattenförekomster i Sverige ska nå god status till år 2015 och att statusen inte försämras. 

En miljökvalitetsnorm för vatten ska baseras på vattnets aktuella status samt en 

bedömning av om vattnet är konstgjort eller kraftigt modifierat. Statusen bedöms med 

hjälp av ett antal biologiska, kemiska och hydromorfologiska parametrar. Exempel på det 

sistnämnda kan vara vandringshinder och flödesreglering. Vattenförekomster 

statusklassas med avseende på ekologisk och kemisk status som dålig, 

otillfredsställande, måttlig, god eller hög. 

Mariestadssjön, som är recipient för Mariestads avloppsreningsverk, har tillrinning från 

huvudsakligen fyra avrinningsområden, varav Tidan utgör med 96 % största tillflöde av de 

fyra ovan nämnda tillrinningsområdena. Nedströms Mariestadssjön ligger Vänern. 

Tidan – Mariestad till Knutstorp (SE650558-138755) 

Tidans fastställda (2009-12-22) ekologiska status vid mynningen i Mariestadssjön är 

klassad till måttlig. Tidans preliminära nya klassning är ”måttlig ekologisk status” 

(arbetsmaterial 2015-06-25). För Tidan har kvalitetskravet ändrats från ”god ekologisk 

status 2021” (fastställt 2010-06-22) till ”god ekologisk status 2027” (arbetsmaterial 

2015-09-24). Måttlig status beror på övergödning och särskilt förorenande ämnen (zink 

och MCPA). 

Tidans kemiska ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) är god (både fastställd 2010-06-22 

och arbetsmaterial 2015-06-25) och kvalitetskravet är att god status bibehålls. Undantag 

finns för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. 

Mariestadssjön (SE651352-138225) 

Mariestadssjöns fastställda (2009-12-22) ekologiska status är klassad till god. 

Mariestadssjöns preliminära nya klassning är ”måttlig ekologisk status” (arbetsmaterial 

2013-11-22). För Mariestadssjöns är kvalitetskravet ”god ekologisk status” (både fastställt 

2010-06-22 och arbetsmaterial 2015-09-24). Måttlig status beror på den sammanvägda 

parametern Hydrologisk regim för Vänern. 

Mariestadssjöns kemiska ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) är god (både fastställd 

2010-06-22 och arbetsmaterial 2015-09-24) och kvalitetskravet är att god status 

bibehålls. Undantag finns för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad 

difenyleter. 

Vänern - Värmlandssjön (SE653974-137560) 

Värmlandssjöns fastställda (2009-12-22) ekologiska status är klassad till god. 

Värmlandssjöns preliminära nya klassning är ”måttlig ekologisk status” (arbetsmaterial 

2015-04-08). För Värmlandssjön har kvalitetskravet ändrats från ”god ekologisk status” 

(fastställt 2010-06-22) till ”god ekologisk status 2021” (arbetsmaterial 2015-09-24). 
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Värmlandssjöns fastställda kemiska ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) är god 

(fastställd 2009-12-22). Värmlandssjöns nya preliminära klassning är ”uppnår ej god” 

(arbetsmaterial 2014-08-14). Kvalitetskravet är ”god kemisk status”. Undantag finns för 

kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. 

Friaån – Börstorp till Horsklippan (SE652139-139622) 

Friaåns fastställda (2009-12-22) ekologiska status är klassad till otillfredsställande. 

Friaåns preliminära nya klassning är ”måttlig ekologisk status” (arbetsmaterial 2013-11-

05). För Friaån har kvalitetskravet ändrats från ”god ekologisk status 2021” (fastställd 

2010-06-22) till ”god ekologisk status 2027” (arbetsmaterial 2016-01-15). 

Otillfredsställande ekologisk status beror på övergödningsproblematik och 

hydromorfologi. 

Friaåns fastställda kemiska ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) är god (fastställd 2009-

12-22). Friaån är ej arbetsmaterialklassad, men förutom kvicksilverhalten så uppnår 

vattendraget inte heller god status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE) 

(arbetsmaterial 2015-08-16). Kvalitetskravet är ”god kemiskt ytvattenstatus 2015” med 

undantag för kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE. 

6.3.4 Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 

Vänern med Gullspångsälven omfattas av Naturvårdsverkets förteckning (NFS 2002:6) 

över fiskvatten som ska skyddas enligt förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för 

fisk- och musselvatten. 

I förordningen anges de riktvärden som ska eftersträvas för laxfiskvatten för bland annat 

uppslammade fasta substanser (25 mg/l), syreförbrukning BOD5 (3 mg O2/l) och 

ammonium (totalt) (0,04 mg/l). För ammonium (totalt) anges också gränsvärdet 1 mg/l 

som inte får överskridas. 

Slamhalten i Mariestadssjön i provtagningspunkt M2 ligger på 2,9 mg/l (medelvärde för 

1982 – 1993, inga nyare mätvärden finns) och ammoniumkvävehalten ligger på 12,4 μg/l 

(medelvärde för 1982 – 2013) (SLU, 2015). 12,4 μg/l ammoniumkväve motsvarar en 

totalhalt av ammonium på 16 μg/l6. Detta betyder att uppmätta slam- och 

ammoniumhalter i Mariestadssjön i provtagningspunkt M2 ligger under gällande gräns- 

och riktvärden för laxfiskvatten. 

I förordningen anges riktvärdet för syreförbrukning som BOD5. I Mariestadssjön mäts 

TOC-halten och i utgående avloppsvatten från Mariestads ARV mäts halten BOD7. 

Koncentrationer av BOD5, BOD7 och TOC kan jämföras genom att räkna om dem med 

hjälp av omräkningsfaktorer.7 TOC-halten i Mariestadssjön ligger på 5,2 mg/l (medelvärde 

1987 – 2013 (SLU, 2015)). Detta räknas om till en ungefärlig BOD5-halt på 1,5 mg/l, vilket 

understiger riktvärdet. Det kan också tilläggas att Mariestadssjön har en syrehalt, som 

ligger på en konstant hög nivå och nära syremättnadskoncentrationen. 

                                                      
6 Omräkningsfaktor 1:1,29. 
7 Omräkningsfaktorer: TOC/BOD7 = 3:1 och BOD7/BOD5 = 1:1,15. 
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6.3.5 Utsläpp till vatten  

Provtagningar på utgående vatten från reningsverket för åren 2010 – 2014 visar att 

medelvärdet för BOD7-resthalterna är mycket låga samt att medelhalten för både fosfor- 

och kväveresthalterna är låga, se Tabell 23. 

Reningsgraden på det renade vattnet från Mariestads avloppsreningsverk uppgår till 

70 % för kväve, 93 % för totalfosfor och 97 % för BOD7. 

Fortsatt verksamhet vid avloppsreningsverket medför fortsatt utsläpp av renat 

avloppsvatten till Mariestadssjön i enlighet med nuvarande halter. Uppdimensionering av 

verket och tillkommande anslutningar kommer dock att öka utgående mängder. Beräknad 

mängd enligt nydimensionering i Tabell 23 utgår från ett flöde på 9 400 m3/d. Beräknad 

maximal mängd enligt nydimensionering utgår från ett flöde på 9 400 m3/d och 

tillståndsgivna utsläppshalter enligt befintligt tillstånd. 

De maximalt tillåtna utsläppsmängderna av BOD7, CODCr, totalfosfor och totalkväve 

bestäms av dimensionerande flöde och utsläppskoncentrationer enligt tillstånd. Det 

befintliga tillståndet ger rätt till att ta emot 7 600 m3/d avloppsvatten och att släppa ut 

15 mg/l BOD7, 0,5 mg/l totalfosfor och 12 mg/l totalkväve (för totalkväve finns inget 

gränsvärde utan bara ett riktvärde). Enligt dessa siffror får maximalt 41,6 ton BOD7/år, 

1 400 kg P-tot/år och 33 ton N-tot/år släppas ut. Detta kan jämföras med ett medelutsläpp 

på 10,1 ton BOD7/år, 640 kg P-tot/år och 30 ton N-tot/år för åren 2010 – 2014. Tabell 23 

visar den maximalt tillåtna utsläppsmängden i jämförelse med den utsläppta mängden för 

2010 – 2014. För BOD7 ligger den faktiska utsläppta mängden på 24 % av den 

tillståndsgivna mängden och den faktiska utsläppta mängden för fosfor ligger på 46 %. 

För kväve ligger den faktiska utsläppta mängden på 91 % av riktvärdet. 

Tabell 23: Utgående medel- och maxhalter BOD7, CODCr, P-tot, N-tot och NH4-N, mängd i ton/år för 
åren 2010 – 2014, beräknad maximal mängd enligt befintligt tillstånd, beräknad mängd enligt 
nydimensionering och beräknad maximal mängd enligt nydimensionering. 

 

Halt 

(mg/l) 

Mängd 

(ton/år) 

Beräknad 

maximal 

mängd enl. 

befintligt 

tillstånd 

(ton/år) 

Beräknad 

mängd enl. 

nydimen-

sionering 

(ton/år) 

Beräknad 

maximal 

mängd enl. 

nydimen-

sionering 

(ton/år) 

BOD7 medel 3,1 10,1 41,6 10,6 51,5 

BOD7 max 29 - - - - 

CODCr medel 40 121 194 137 240 

CODCr max 56 - - - - 

P-tot medel 0,22 0,64 1,4 0,75 1,7 

P-tot max 3,6 - - - - 
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Halt 

(mg/l) 

Mängd 

(ton/år) 

Beräknad 

maximal 

mängd enl. 

befintligt 

tillstånd 

(ton/år) 

Beräknad 

mängd enl. 

nydimen-

sionering 

(ton/år) 

Beräknad 

maximal 

mängd enl. 

nydimen-

sionering 

(ton/år) 

N-tot medel 10 30 33 34 41 

N-tot max 21 - - - - 

NH4-N medel 2,8 8,1 - 9,6 - 

NH4-N max 11 - - - - 

 

För att få en uppfattning om reningsverkets belastning på Mariestadssjön följer här ett 

beräkningsexempel. Tabell 24 visar bland annat Mariestadssjöns faktiska TOC-, fosfor-, 

kväve- och ammoniumbelastning i provtagningspunkt M2, Tidans TOC-, fosfor-, kväve- 

och ammoniumbelastning och utsläppskoncentrationer från reningsverket. 

Reningsverkets uppskattade andel av Mariestadssjöns belastning beräknas enligt 

följande ekvation: 

 

𝑡𝑒𝑜𝑟. 𝑏𝑒𝑙. =  
𝑘𝑜𝑛𝑐𝑇𝑖𝑑𝑎𝑛 ∙ 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑇𝑖𝑑𝑎𝑛 + 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑣 ∙ 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑣

𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑇𝑖𝑑𝑎𝑛 + 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑣

 

 

På så sätt erhålls den teoretiska belastningen på Mariestadssjön efter tillflöde av Tidan 

och reningsverkets utsläpp. Tabell 24 visar utsläppsvärden från Mariestads 

avloppsreningsverk, Tidans belastning vid mynningen till Mariestadssjön (Tidans 

Vattenförbund, 2016), den teoretiska belastningen på Mariestadssjön med bidrag från 

avloppsreningsverket och Tidan, Mariestadssjöns faktiska belastning i provtagningspunkt 

M2 (SLU, 2016) samt reningsverkets andel av belastningen i provtagningspunkt M2. Vid 

dessa beräkningar har det inte tagits hänsyn till genomströmning av Vänervatten genom 

Mariestadssjön, då siffror för detta saknas. 

Tabell 24: Utsläpp från Mariestads ARV, Mariestadssjöns teoretiska belastning samt reningsverkets 
andel. Alla värden avser 2010 – 2015 förutom flödet i Tidan, som avser 1999 – 2013. 

 
Utsläpp 

från ARV 

Tidan 

(faktisk) 

Mariestads-

sjön 

(teoretisk) 

Mariestads-

sjön M2 

(faktisk) 

Renings-

verkets 

andel 

Flöde (m3/d) 8 390 1 684 800 1 693 190 - 0,5 % 

BOD7 (mg/l) 3,1 - - - - 
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Utsläpp 

från ARV 

Tidan 

(faktisk) 

Mariestads-

sjön 

(teoretisk) 

Mariestads-

sjön M2 

(faktisk) 

Renings-

verkets 

andel 

TOC (mg/l)8 9,3 13 13 5,6 -0,1 % 

Tot-P (µg/l) 220 68 69 13 1 % 

Tot-N (µg/l) 10 000 1 684 1 725 658 2 % 

NH4-N (µg/l) 2 800 77 69 10 17,5 % 

 

Tabell 24 visar att reningsverkets utsläpp påverkar Mariestadssjöns 

näringsämnesbelastning endast i mycket liten omfattning. Reningsverkets andel av den 

teoretiska belastningen på Mariestadssjön varierar mellan -0,1 % för TOC och 17,5 % för 

NH4-N. 

6.3.6 Utsläpp av ammonium  

Utsläpp av ammonium påverkar syrehalten i ett vattendrag då ammonium under 

förbrukning av syre bryts ner till nitrit och vidare till nitrat. Dessutom är ammoniumhalten 

av betydelse eftersom ammonium kan övergå till ammoniak som är giftigt för fiskar. 

Ombildning av ammonium till ammoniak sker vid höga pH-värden. Därför får 

ammoniumhalten i fisk- och musselvatten inte överstiga 1 mg/l. Vänern med 

Mariestadssjön omfattas av förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och 

musselvatten (se avsnitt 6.3.4). 

Utsläppet av ammoniumkväve från reningsverket ligger på 2,8 mg/l (medelvärde för 2010 

– 2014). Mariestadssjöns halt av ammoniumkväve har sjunkit kontinuerligt sedan 

1980-talet och genomsnittshalten ligger på 12,4 µg/l (medelvärde för 1982 – 2013 (SLU, 

2015)). Syrehalten ligger i genomsnitt på 10,6 mg/l (medelvärde för 1982 – 2013 (SLU, 

2015)). Figur 12 visar ammoniumkvävehalter och syrgashalterna i Mariestadssjön i 

provtagningspunkt M2 mellan 1982 och 2013. 

                                                      
8 Då det varken finns mätvärden för TOC i utsläppsvattnet eller BOD7 i Tidan eller Mariestadssjön 

räknas BOD7-utsläpp om Till TOC. För omräkning från BOD4 till TOC har förhållandet 

TOC/BOD7 = 3 använts. 
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Figur 12: Ammoniumkvävehalt och syrehalt i Mariestadssjön 1982 - 2013 i provtagningspunkt M2. 
(SLU, 2015) 

Figur 12 visar en sjunkande halt av ammoniumkväve i Mariestadssjön sedan 1980-talet 

medan syrehalten ligger på en konstant hög nivå. Syrehalten ligger långt över 

gränsvärdet för syrerikt tillstånd, som ligger på 7 mg/l (Naturvårdsverket, 2007) och bara 

något under syremättnadskoncentrationen. Syremättnadskoncentrationen beror av ett 

vattendrags temperatur. Mariestadssjöns medeltemperatur ligger på 12,5°C och 

syremättnadskoncentrationen för denna temperatur ligger på 10,3 mg/l. 

6.3.7 Påverkan av skyddade områden 

Vänern med Mariestadssjön är skyddad som fisk- och musselvatten samt som 

dricksvatten enligt artikel 7. 

Ammoniumkoncentrationen i Mariestadssjön är låg och ligger på runt 1,6 % av 

gränsvärdet för fisk- och musselvatten, se avsnitt 6.3.4. Risken vid höga 

ammoniumkoncentrationer är att syrehalten i vattendraget sjunker eftersom nedbrytning 

av ammonium är syrekrävande. Syrehalten i Mariestadssjön ligger dock på en mycket 

hög nivå, bara något under mättnadskoncentrationen. 

Avsnitt 6.3.5 med Tabell 24 visar att andelen av Mariestadssjöns 

näringsämnesbelastning, som härstammar från reningsverket, är ganska liten. 

Recipientförhållandena och vattenkemin i Mariestadssjön, index och tillståndsklassningar 

enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och undersökningar av bottenfauna (se 

avsnitt 0) visar inga tecken på att ha påverkats av utsläpp av renat avloppsvatten från 

Mariestads avloppsreningsverk. 

Förutom utsläppspunkt för renat avloppsvatten finns i Mariestadssjön även intagsledning 

för dricksvatten. 2007 genomförde DHI en simulering av hur utsläpp till Mariestadssjön 

påverkar råvattenintaget (se Bilaga 3.4). Studien baserades på tredimensionell 

datormodellering av spridning samt nedbrytning av bakterier. Simuleringen visade att 
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råvattenintaget med den nuvarande utsläppsledningen påverkas endast i mycket liten 

omfattning. 

 

Figur 13: Mariestads tätort med områden för intag av råvatten respektive utsläpp av renat 
avloppsvatten. 

Sammanfattningsvis anses påverkan på Vänern med Mariestadssjön som fisk- och 

musselvatten samt som dricksvatten genom utsläpp av renat avloppsvatten inte vara av 

betydande karaktär. 

6.3.8 Påverkan av bottenfauna  

Mariestads avloppsreningsverk påverkar bottenfaunan genom utsläpp av renat 

avloppsvatten. Bottenfaunan provtas vid provtagningspunkterna M1 och M2, som ligger 

cirka 6 till 7 km från utsläppspunkten. Då recipienten är en sjö med varierande 

strömningar, kan uppströms och nedströms utsläppspunkten inte bestämmas. För 

provtagningsresultat se avsnitt 0. Eftersom reningsverkets utsläppsvolym är mycket liten i 

förhållande till tillrinningen till Mariestadssjön och utsläppskoncentrationerna är låga 

bedöms utsläppet inte påverka bottenfaunan mer än lokalt. 
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6.4 Riskaspekter 

6.4.1 Ofrivilligt utsläpp av orenat avloppsvatten  

Allvarliga störningar av driften vid anläggningen kan medföra att orenat avloppsvatten 

släpps ut till Mariestadssjön, där viss påverkan på närmiljön kan uppkomma. Orenat 

avloppsvatten innehåller framför allt näringsämnen (BOD, kväve, fosfor). Flödet ut från 

reningsverket är i genomsnitt 0,5 % av det genomsnittliga flödet i Tidan vilket betyder att 

ett eventuellt utsläpp av orenat avloppsvatten inte påverkar miljön i betydande 

omfattning. 

Ofrivilliga utsläpp kan förutom att påverka närmiljön i recipienten även orsaka 

smittspridning vid användning av ytvatten nedströms utsläppspunkten som dricksvatten 

eller för bad eller bevattning. Tidigare genomförda simuleringar visar att risken för detta är 

liten, se avsnitt 6.3.7 ovan. 

6.4.2 Kemikalieutsläpp  

Marken kan förorenas vid läckage av olja eller kemikalier. Risken för kemikalieläckage 

föreligger främst vid maskinhaverier eller vid felaktig hantering av processkemikalier. 

Vid dagens hantering av järnklorid föreligger liten risk för en eventuell olycka och 

konsekvenserna vid en överdosering är obetydlig med tanke på det stora flödet i Tidan 

respektive Mariestadssjön. 

6.4.3 Smittspridning 

Avloppsvattnets innehåll av smittförande ämnen kan påverka hälsan i form av 

lunginflammation, lindriga luftvägsinfektioner eller maginfektioner. Vid luftning i biosteget 

kan aerosoler (små vattendroppar) bildas och som kan spridas genom luften. Boverket 

skriver dock att ”redan på ett avstånd av 200 m från reningsverket är dock antalet 

bakterier obetydligt jämfört med normala förhållanden” (Boverket 1995). 

2010 har en biomedicinsk bedömning i samband med en tillståndsansökan för Lidköpings 

reningsverk tagits fram. Rapporten (Tondel, 2010) visar att vetenskapliga underlag för 

bedömning av smittspridning via aerosoler är begränsat. Hickey har 1975 publicerat två 

rapporter om hälsopåverkan av luftburna mikroorganismer från avloppsreningsverk. 

Tondel anger i sin rapport att ”bakteriekoncentrationen reduceras med 90 % av 30 meters 

avstånd i vindriktning. […] På 200-400 meters avstånd kan halten i luft ha minskat till 100-

400 organismer per m3”. 

Inga klagomål om smittspridning har kommit till verksamhetsutövarens kännedom. 

Eftersom Mariestads kommun planerar bostäder nära avloppsreningsverket med ett 

avstånd närmare 200 m har åtgärder för att minska risken för smittspridning utretts, se 

Bilaga 3.6. 
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6.4.4 Trafikolyckor 

Olyckor med fordon med samröre till verksamheten vid avloppsreningsverket kan inträffa 

längs de vägar som används vid till- och fråntransporter och vid lastning och lossning. 

Risken för olyckor är oförändrad. 

6.4.5 Hög vattennivå i Vänern/Översvämning  

Enligt SOU 2006:94 bör ny bebyggelse kring Vänern anpassas efter +47,57 m (RH2000). 

2010 följde SMHI upp de modellresultat som låg till grund för denna bedömning och det 

visade sig att översvämningsnivåerna kunde räknas ner. 100-års nivå reducerades från 

+46,67 m enligt SOU 2006:94 till +45,84 m, dimensionerande nivå reducerades från 

+46,87 m till +46,69 m (Andersson, Blumenthal, & Nyberg, 2013). 

Tabell 25: Översvämningsnivåer i Mariestad (RH 2000). (Andersson, Blumenthal, & Nyberg, 2013) 

100-års 100-års + vind Dimensionerande9 Dimensionerande + vind 

+45,84 m +46,49 m +46,69 m +47,34 m 

 

Reningsverkets dagvattenbrunnar och asfalterade ytor ligger på nivåer +46,3-5 m 

(RH2000), maskinhuset och maskinrummet för rötkammaren har golvnivån på +46,5 m 

(RH2000). Bassängerna för försedimentering, biosteg och mellansedimentering är delvis 

nedgrävda i marken, vattennivån ligger på +46,85 m (RH2000) och bassängkanterna 

ligger på nivån +47,5 m (RH2000). 

Samtliga maskinutrustning i maskinhuset står på upphöjda fundament. Vid en vattennivå 

på +46,5 m (RH2000) kan vattnet tränga in i maskinhuset. På marknivån uppstår i detta 

läge ingen direkt påverkan på den maskinella utrustningen, dock kan vattnet rinna ner i 

källaren, där pumputrustningen står. Om källaren fylls med vatten, slås pumparna ut och 

ingen rening av avloppsvattnet är möjlig. Maskinhuset kan skyddas med temporär 

invallning och utpumpning av vattnet. 

Utloppsledningens vattengång ligger på nivån +46,49 m (RH2000), vilket motsvarar 

100-års nivå med vindpåverkan. Vid +46,85, som motsvarar vattennivån i kemstegets 

utloppsränna, är utsläpp av renat avloppsvatten med självfall är inte längre möjligt. I detta 

läge kan utgående tryckledning, som installeras tillsammans med UV vid anläggande av 

badplats vid Karlsholme, användas som utloppsledning för att säkerställa en fungerande 

rening av avloppsvattnet. 

Vid dimensionerande nivå, som ligger på +46,69 m (RH2000), svämmas delar av 

reningsverket över och delar av reningsprocessen slås ut. 

                                                      
9 Dimensionerande nivå eller 10 000-årsnivå är en vattennivå som statistiskt sett inträffar i 

genomsnitt en gång på 10 000 år. Sannolikheten att den dimensionerade nivån inträffar under en 
100-årsperiod ligger på 1 %. (Andersson, Blumenthal, & Nyberg, 2013) 
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Vid +47,5 m (RH2000) ligger försedimentering, biosteg och mellansedimentering under 

vatten. Rening av avloppsvatten är inte längre möjligt. 

Kommunen har gjort en översiktlig konsekvensbedömning av hur högre vattennivåer 

påverkar ledningsnät och reningsanläggning. Med hänsyn till faktiska nivåer redovisas 

konsekvenser i Tabell 26. 

Tabell 26: Vänerns nivåer och konsekvenser på reningsverket. Höjder i RH 2000. 

Höjd Nivå 
Funktion i 

reningsverket 
Åtgärd Konsekvens 

+44,71 Normalvatten-

stånd sedan 

reglering 

   

+45,84 100-års    

+45,88  Bräddfunktion inom 

verket som träder i 

kraft vid flöden 

överstigande 

2 000 m3/h. 

Höjning av 

bräddnivå 

Vid flöden över 

2 000 m3/h kan 

bräddning inom 

verket inte ske. 

+45,99 Högsta 

vattennivå 

sedan 

reglering 

(januari 2001) 

Vatten steg upp i 

utloppsrännor 

(januari 2001) 

Pumpning av 

utgående 

avloppsvatten 

Ingen pumpning av 

utgående 

spillvatten krävdes 

denna gång. 

Däremot krävdes 

pumpning av 

dagvatten för att 

minska 

överläckage till 

spillvattennätet. 

+46,3  Nivå 

dagvattenbrunnar 

på 

reningsverksfastig-

heten 

Invallning, 

pumpning av 

dagvatten 

 

+46,49 100-års + vind Vattengång i utlopp 

från eftersedimen-

teringen 

 Vattnet rinner inte 

längre ut genom 

självfall 

+46,5  Marköversvämning. 

Vattnet kan tränga 

in i maskinhuset. 

Invallning Risk för att vatten 

rinner ner i 

pumprum 
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Höjd Nivå 
Funktion i 

reningsverket 
Åtgärd Konsekvens 

+46,69 Dim. Delar av ARV 

svämmas över 

 Delar av ARV kan 

slås ut 

+46,85  Vattennivå i för- 

och 

mellansedimenterin

g samt i biosteget 

  

+47,34 Dim. + vind    

+47,5  Försedimentering, 

biosteg och mellan-

sedimentering 

ligger under vatten. 

Invallning av 

hela 

fastigheten 

Hela ARV slås ut 

 

Det har tagits fram en klimatanpassningsplan för Mariestads kommun, där reningsverket 

och ledningsnätet omfattas. Planen identifierar ett antal anpassningsåtgärder. 

6.5 Avfall 

Vid Mariestads avloppsreningsverk uppkommer till största del avfall i form av rens, sand 

och rötat avloppsslam. Renset från den mekaniska reningen behandlas i en 

renstvättpress före uppsamling i sopkärl som töms vid ordinarie soptömningen. Renset 

transporteras till Lidköpings värmeverk för förbränning. Sanden avvattnas och 

transporteras till Kartåsens deponi i Lidköping där det används som del av 

sluttäckningsmaterial. Det rötade slammet transporteras till Bångahagens deponi där det 

används för sluttäckning av deponin. 

Farligt avfall i form av spillolja uppkommer normalt endast vid reparationer och oljebyten 

på maskinell utrustning. Uppsamlade spilloljor från samtliga reningsverk och 

pumpstationer förvaras i oljeförråd på Mariestads reningsverk, för vidare transport till 

miljöstationen på Mariestads avfallsanläggning, Bångahagen.  

Rester från COD-analyser innehåller kvicksilver förvaras i låst kemikalieförråd. Resterna 

sänds till tillverkaren för återvinning. 

Kasserade batterier, lysrör och elektronikskrot transport till miljöstationen på Mariestads 

avfallsanläggning, Bångahagen. 

Övrigt avfall tas om hand vid kommunal sophämtning. 
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6.6 Läkemedelsrening 

Läkemedel som kommer in till reningsverk är framför allt läkemedelsrester som följer med 

vid toalettbesök via urin eller avföring. Studier har visat, att aktiva substanser av vissa 

läkemedel kan hittas långt nedströms avloppsreningsverk, till och med ute till havs. 

(Barelse, 2015) 

Tre läkemedel omfattas av miljökvalitetsnormen ”God ekologisk status”, två östrogener 

samt diklofenak. Diklofenak är svårt och dyrt att rena med gängse metoder och Svenskt 

Vatten arbetar med att få receptbeläggning på detta läkemedel, som bland annat finns i 

Voltaren. Om läkemedelsverket receptbelägger läkemedel, som innehåller diklofenak, 

bedömer Svenskt Vatten att 20 – 40 % av inflödet av diklofenak till reningsverken skulle 

försvinna. De två nämnda östrogener är redan receptbelagda. (Sörngård, 2016) 

Diskussioner om läkemedelsrening har pågått i branschen under flera år och det är inte 

osannolikt att det på sikt kommer ett krav på att rena läkemedelsrester i avloppsvatten. 

Detta är dock mycket komplext då läkemedel i avloppsvatten avspeglar den konsumtion 

som sker i samhället och består av många hundra olika substanser med olika 

koncentration, egenskaper och toxicitet. Om ett krav skulle komma är det därför osäkert 

både vilka substanser som skulle inkluderas och vilka reduktionsgrader som skulle 

krävas. 

Många läkemedel är relativt lättnedbrytbara och reduktionsgrader i befintliga verk, utan 

särskild läkemedelsrening, kan för en del substanser uppgå till 50-60% men detta varierar 

kraftigt. Den vanligaste anledningen till reduktion är genom assimilering i 

aktivslamprocessen. Graden av avskiljning från avloppsvattnet står ofta i korrelation till 

anläggningens slamålder där högre slamålder binder flera kända läkemedel.  

För att nå högre reduktionsgrad krävs ytterligare processer. Idag testas olika metoder och 

den vanligaste är i nuläget ozonering. I stor skala produceras ozon normalt på plats och 

metoden är mycket energiintensiv. Andra metoder är avskiljning via aktivt kol, alternativt 

en kombination av både ozonering och aktivt kol. Aktivt kol kan tillämpas antingen genom 

dosering av pulveriserat aktivt kol (PAK) eller genom filtrering genom granuler (GAK). 

Eftersom varken kravspecifikationen eller tekniken är tydlig är det svårt att bedöma en 

anläggningskostnad. Som en jämförelse kan nämnas att Tekniska verken i Linköping 

planerar att driftsätta en ozonanläggning vid Nykvarnsverket under 2016. Anläggningen 

är dimensionerad för att rena 3 000 m3/h och därmed cirka 5 gånger större än Mariestads 

arv efter uppdimensioneringen. Beräknad anläggningskostnad för Nykvarnsverket är 

25 miljoner kronor. Anläggningskostnader för Mariestad är förmodligen lägre, men de är 

inte proportionella till dimensionerat flöde. Till detta tillkommer utredningskostnader, 

försök och eventuella pilotkörningar för att fastställa faktiska driftkostnader. Förväntad 

kostnad för ozon är mycket beroende av partikelhalten i det vatten som ska renas, men 

ligger kring 15 öre per kubikmeter (0,15 kr/m3) avloppsvatten för en process med 

avskiljning i skivfilter. För en process med avskiljning i membran antas kostnaden för 

ozon ligga 20-40% lägre per m3 vatten. För Mariestads förhållanden ligger de förväntade 

driftkostnaderna för ozonet då på runt 520 000 kr/år för 25 500 pe för en skivfilter lösning. 
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Vid avskiljning i membran förväntas driftkostnader för ozon ligga mellan 

310 000 kr och 410 000 kr10. Tillkommande är kostnader för avskiljning i skivfilter 

respektive membran, där kostnader för membranrening är betydligt högre än för skivfilter. 

I Holland har en kostnadssammanställning presenterats utifrån erfarenheter från 

Tyskland och Schweiz, som redovisas i den aktuella kunskapssammanställningen 

(Cimbritz, o.a., 2016). Följande grundläggande dimensioneringskriterier har använts: 

 Ozondos: 0,7 g O3/g DOC eller 7,7 mg O3/l. Uppehållstid 25 minuter. 

 PAK-dos: 1,1 g PAK/g DOC eller 12 mg/l. Uppehållstid 35 minuter. 

 GAK: Kontakttid: 30 minuter. Utbytestid kol: 6 månader. 

I Tabell 27 redovisas en kostnadsuppskattning för de tre ovan angivna reningsmetoder 

för ett avloppsreningsverk med en anslutning på 20 000 pe. Detta har räknats upp till 

Mariestads förhållanden uppräknat till 25 500 pe. Driftkostnaderna för rening av 

läkemedel med dem angiva metoder ligger mellan drygt 720 000 € (motsvarande ca 6,7 

Mkr/år) och 1 300 000 € (motsvarande 12 Mkr/år) för den ansökta dimensioneringen på 

25 500 pe. 

Tabell 27: Kostnadsuppskattning (€/m3) för holländska förhållanden. (Cimbritz, o.a., 2016) 

 20 000 pe 25 500 pe (3 430 000 m3/år) 

Ozon + sandfilter € 0,26 ± € 0,05 720 000 – 1 070 000 €/år 

PAK + Sandfilter € 0,30 ± € 0,04 900 000 – 1 170 000 €/år 

GAK € 0,33 ± € 0,05 960 000 – 1 300 000 €/år 

 

Eftersom varken reningskraven är tydliga från myndigheterna eller reningstekniken 

beprövad för svenska förhållandena anses det vara orimligt att installera ett ytterligare 

reningssteg för rening av läkemedel på Mariestads avloppsreningsverk. 

6.7 Hushållning med naturresurser 

6.7.1 Mark 

Nuvarande reningsverksområde upptar en yta av cirka 1,4 ha. Området är idag inte 

intressant för etableringar av andra verksamheter med hänsyn till det befintliga 

reningsverket som funnits på platsen sedan 1954 – 55. Den fortsatta verksamheten med 

utbyggnad av reningsverket tar ingen ny mark i anspråk. 

                                                      
10 Kostnadsuppskattning baserad på kostnadsuppskattning för Nykvarnsverket (0,15 kr/m3) och ett 

flöde på 3 430 0000 m3/år för 25 500 pe. 
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6.7.2 Vatten 

Renvattenförbrukningen (brutet vatten) i verket uppgick i genomsnitt till 10 400 m3/år 

under 2010 – 2014. Vattnet används i första hand i processen i avloppsreningsverket till 

renstvätt och till renspolning. Därutöver förbrukas vatten även i personalutrymmen. 

6.7.3 Råvaror 

De råvaror som främst hanteras vid avloppsreningsverket är processkemikalier, samt 

eventuella material för om-, till- och nybyggnation. 

Järnklorid används som fällningskemikalie. Polymerer används vid slamförtjockningen för 

både blandslam (Zetag 8125, som ersatte 8115) och rötslam (Zetag 8140). Kalciumnitrat 

används mot svavelvätebildning i ledningsnätet, KemFoamX (ersatte Bevaloid 5000) 

används som skumdämpningsmedel. 

I syfte att minimera förbrukning av kemikalier, energi m.m. sker kontinuerlig 

driftoptimering av reningsprocessen. Under åren 2010 – 2014 har i genomsnitt förbrukats 

65,4 g fällningskemikalie per kubikmeter renat avloppsvatten. I medeltal för åren 2010 – 

2014 används även cirka 2 kg polymer per ton TS slam för blandslammet och cirka 8,6 kg 

per ton TS slam för rötslammet. 

Tabell 28: Förbrukade mängder kemikalier vid Mariestads ARV under 2010 – 2014. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Järnklorid (ton/år) 
8011 

156 
178 212 192 168 

Polymer Zetag 8115 

(kg/år) 

0,98 1,1 1,33 0,975 - 

Polymer Zetag 8125 

(kg/år) 

- - - 0,23 1,0 

Polymer Zetag 8140 

(kg/år) 

2,43 3,38 3,53 3,32 3,1 

Kalciumnitrat 47 23,8 21,8 23,7 31,9 

Bevaloid 5000 (ton/år) 0,68 1,2 2,38 0,68 - 

KemFoamX (ton/år) - - - 0,18 0,78 

 

Förbrukade mängder kemikalier är i stort sett proportionerlig mot inkommande belastning 

och bedöms därför öka om verket uppdimensioneras och hela kapaciteten tas i anspråk. 

                                                      
11 Byte av fällningskemikalie från Ekas FeRRIFLOCK 138E (80 kg förbrukning) till Kemira PIX 111 

(156 kg) i mars 2010. 
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6.7.4 Energi 

Elförbrukningen vid Mariestads avloppsreningsverk uppgår under åren 2010 – 2014 till 

1 043 MWh/år. Blåsmaskiner för syresättning av biosteget och centrifug för avvattning av 

slam är de största elkonsumenterna i avloppsreningsverket. 

Slammet rötas i egen biogasanläggning och biogasen används för uppvärmning av 

reningsverkets lokaler. Biogasproduktionen har under åren 2010 – 2014 i genomsnitt 

legat på knappt 200 000 m3/år varav ungefär hälften har facklats bort. Men under 2017 

ansluts överskottsvärme från biogasförbränningen, som inte går åt till att värma upp 

processutrymmen, till fjärrvärmenätet. Det innebär att gas inte längre kommer behöva 

facklas bort. Det innebär också att värme kan tas från fjärrvärmenätet och därmed kan 

användningen av eldningsolja upphöra helt. Sedan 2004 då gaspannan installerades har 

olja använts när gasen inte räckt till. Och innan 2004 användes eldningsolja för all 

uppvärmning. Då förbrukades nära 50 m3/år. 

Tabell 29: Energiförbrukning för Mariestads ARV under 2010 - 2014. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Elenergi (MWh/år) 1 000 1 043 1 068 1 052 1 053 

Eldningsolja (m3/år) 2,3 10,2 3,6 4,6 0,5 

Biogasproduktion (m3/år) 206 795 159 696 200 344 216 455 211 390 

Gasens energiinnehåll 

(kWh/år) 
533 490 421 355 558 855 533 850 528 615 

Facklad mängd (m3/år) 100 097 75 452 88 573 109 685 105 667 

 

6.8 Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenser av huvudalternativet 

Huvudalternativet innebär fortsatt verksamhet vid det befintliga avloppsreningsverket. 

Fortsatt verksamhet vid avloppsreningsverket medför fortsatt utsläpp av renat 

avloppsvatten till Mariestadssjön i enlighet med föreslagen uppdimensionering. 

Vänerns vattenvårdsförbund låter utföra recipientkontroll i Mariestadssjön. 

Undersökningar utförs enligt kontrollprogram som omfattar vattenkemi och bottenfauna. 

Mariestadssjön, som är en del av Vänern, har ett pH-värde nära neutralt, mycket god 

buffertkapacitet, låga TOC- och fosforhalter, måttlig höga kvävehalter samt ett syrerikt 

tillstånd. 

Utsläpp av BOD7, fosfor och kväve från renat avloppsvatten bidrar till övergödning av 

Mariestadssjön. Utgående halter av BOD7, fosfor och kväve ligger dock på låga nivåer 

och reningsresultatet uppgår till 97 % för BOD7, 93 % för totalfosfor och 70 % för kväve 

(medelvärden för 2011 – 2014). 
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SLU:s undersökningar visar att bottenfaunan i Mariestadssjön nästan genomgående har 

en hög status. Det är oklart varför statusen i provtagningspunkt M1 år 2014 är 

otillfredsställande. 

Med den föreslagna uppdimensioneringen av verket kommer de totala 

utsläppsmängderna att öka motsvarande uppdimensioneringsgraden. 

Utsläppskoncentrationerna beräknas ligga på samma nivå som idag. 

Sammanfattningsvis leder detta till bedömningen att avloppsreningsverkets påverkan på 

Mariestadssjön vad gäller försurning och tillförsel av näringsämnen/organiskt material 

bedöms som mycket liten. 

Avloppsreningsverket samt transporter till och från verket bidrar till utsläpp till luft. 

Ungefär 930 transporter per år till och från verket förekommer varje år. Detta kan 

jämföras med cirka 11 000 fordon per dag på E20 förbi Mariestad varav cirka 2 200 

stycken är lastbilar. Antalet transporter kommer att öka i samband med anslutning av fler 

områden motsvarande tillkommande anslutning. Inga mätvärden för 

avloppsreningsverkets utsläpp till luft finns. Då mätvärdena för NOx, PM10, PM2,5, bly och 

kadmium i Mariestad ligger på mycket låga nivåer och verksamheten kommer att 

bedrivas på samma sätt som idag med uppdimensionering enligt förslag bedöms 

avloppsreningsverket inte ge upphov till avsevärda miljökonsekvenser avseende utsläpp 

till luft. 

Antalet transporter till och från verket bedöms vara proportionerligt mot belastningen. 

Anslutningen till Mariestads avloppsreningsverk planeras att höjas. Vid belastning enligt 

uppdimensioneringen kommer antalet transporter till och från verket öka till ungefär 1 080 

stycken per år. 

Indirekt medför produktionen av biogas att mängden fossila bränslen för uppvärmning 

kan minska, vilket medför minskade utsläpp av koldioxid och därmed en minskad 

klimatpåverkan. Verksamheten bedöms inte medföra risk för att miljökvalitetsnormer för 

luft överskrids. 

Huvudalternativet medför även buller från transporter till och från verket samt visst buller 

från fläktar etc. vid verket. Störningar på omgivningen från transportbuller samt buller från 

fläktar bedöms vara ringa. Inga klagomål har kommit till verksamhetsutövarens 

kännedom. Vid ökad anslutning kommer bullernivån inte ändras i märkbar omfattning. 

Påverkan på kulturmiljön bedöms vara obefintlig då inga forn-/kulturlämningar finns i 

omedelbar närhet och markanvändningen inte kommer att förändras. 

6.9 Miljökonsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet innebär att inget nytt tillstånd söks, vilket innebär att Mariestads 

avloppsreningsverk fortsätter sin drift enligt gällande tillstånd. 

Anslutningar av omvandlingsområdena och nyexploateringar är inte möjliga då detta inte 

ryms i gällande tillstånd. Anslutning av dessa områden behöver göras till andra 

avloppsreningsverk (t.ex. Lugnås, Töreboda eller Sjötorp). Miljökonsekvenserna av 
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nollalternativet är mångfaldiga och beskrivs endas översiktligt eftersom detta alternativ 

inte bedöms vara rimligt. 

För att pumpa avloppsvattnet till annat avloppsreningsverk behövs en ny ledning som 

medför betydande ingrepp i miljön. Pumpning av vattnet kräver byggnation av 

pumpstationer och pumpenergi. Ovan nämnda avloppsreningsverk har inte kapacitet att 

ta emot avloppsvatten från omvandlingsområdena och nyexploateringar och skulle 

behöva byggas ut. Under ombyggnadstiden påverkas omgivningen av buller och 

emissioner. 

Jämförs utsläpp av renat avloppsvatten till Mariestadssjön idag och enligt planerad 

nydimensionering bedöms det ökade utsläppet inte påverka Mariestadssjön i märkbar 

omfattning. 

Nollalternativet ändrar inte Mariestads avloppsreningsverks påverkan på kulturmiljön då 

påverkan på kulturmiljön bedöms vara obefintlig. 

Utsläpp av emissioner och buller kommer att ligga på samma nivå som idag. 

Sammantaget skulle nollalternativet alltså leda till en försämring för miljön. 

 

7 Avstämning mot miljöbalkens hänsynsregler 

Mariestads kommun har som verksamhetsutövare skyldighet enligt miljöbalken 2 kap. att 

visa förpliktelser enligt de allmänna hänsynsreglarna. I det följande redogörs för hur de 

allmänna hänsynsreglerna iakttas. 

Kunskapskravet 

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.” 

Ansvariga vid kommunens VA-avdelning och vid reningsverket håller sig kontinuerligt 

uppdaterade om krav och regler för avloppsrening. Vid behov inhämtas kunskap från 

externa resurser. 

Personal vid avloppsreningsverket har mångårig erfarenhet av skötsel och drift av 

avloppsreningsverk. Personalen vidareutbildas vid behov. 

Försiktighetsprincipen 

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.” 

Mariestads kommun strävar efter att hela tiden optimera reningsprocessen vid 

reningsverket för att uppnå högsta möjliga reningsgrad. 
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Genom kontinuerlig översyn av processen och utbyte av relevanta delar i processen 

eftersträvas en säker process med bästa möjliga teknik. Nedan visas en sammanställning 

av åtgärder som har vidtagits under de senaste åren för att säkra drift och 

kontrollfunktioner. 

2004 byttes renspressen till en renstvättpress. 

2009 ersattes oljeförbrukningen genom installation av en värmepump. 

2011 installerades en ny tvätt- och renspress. 

Sedan 2011 värms garage, verkstäder och kembyggnad med värme från gaspannan. 

2014 byttes inloppsventiler till slutsedimenteringen ut. 

Produktvalsregeln 

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.” 

För att tillämpa bästa möjliga produkt arbetar personalen efter substitutionsprincipen 

vilket innebär att sämre produkter kontinuerligt fasas ut. 

Hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen 

5 § - ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror 

och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand 

skall förnybara energikällor användas.” 

Avloppsslam innehåller fosfor, kväve och andra ämnen, som är viktiga näringsämnen i 

jordbruket. Från resurshushållningssynpunkt bör avloppsslammet därför återföras till 

åkermark för att minska jordbrukets beroende av handelsgödsel. Den del av det 

organiska materialet som inte omvandlats till biogas kan utnyttjas för jordförbättring och 

vid framställning av anläggningsjord. VA-avdelningens målsättning är att avloppsslam 

som produceras vid reningsverken inom MTG ska hålla en sådan kvalitet att det skulle 

kunna spridas på åkermark. 

För närvarande är intresset från lantbruket generellt sett lågt när det gäller användning av 

avloppsslam på åkermark. Det rötade slammet från Mariestads reningsverk används idag 

för sluttäckning av deponin vid Bångahagen. Slammet kommer att användas vid 

Bångahagen fram till 2024 och eventuellt längre om täckningen inte är klar då.  I och med 

MTG-samarbetet finns sedan möjligheten att utarbeta en gemensam långsiktig strategi i 

frågan om hur kommunernas avloppsslam ska avsättas. 

Hushållningen med resurserna i avloppsslammet kommer inte att påverkas av de 

förändringar vid Mariestads reningsverk som kommunen söker tillstånd för. 

De föreslagna förändringarna medför en marginell ökning av energiförbrukningen. 
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För uppvärmning av lokaler och processer använder Mariestads reningsverk i dagsläget i 

huvudsak biogas. Olja används bara för uppvärmning vid driftstörningar i rötkammaren. 

Förbättrad och ökad gasproduktion och ökad driftsäkerhet medför minskat oljeberoende. 

Lokaliseringsprincipen 

6 § - ”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska 

det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 

minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.” 

Att fortsätta verksamheten på nuvarande plats bedöms vara bästa möjliga lokalisering. 

Det finns inga andra konkurrerande intressen för området. 

 

8 Skyddsåtgärder 

8.1 Skyddsåtgärder 

Reningsverket övervakas via ett styrsystem (PLC). Larm går till 

driftövervakningsprogrammet VA-operatör samt till personsökare hos personalen. 

Systemet möjliggör fjärrövervakning och styrning. 

Vid leverans av kemikalier finns alltid personal från reningsverket på plats. Ögondusch 

finns vid alla platser där personalen kan komma i kontakt med kemikalier. Vid eventuellt 

spill vid lossning samlas det upp i den mån det är möjligt. 

8.2 Egenkontroll 

Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska verksamheter, 

som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11-14 kap. miljöbalken 

upprätta egenkontrollprogram. 

För verksamheten finns idag ett kontrollprogram fastställt 1991. I detta ingår ett 

provtagningsprogram, där framför allt provtagning på inkommande avloppsvatten har 

utökats sedan kontrollprogrammet fastställdes. Gällande provtagningsprogram finns i 

Bilaga 2.2. Nytt kontrollprogram kommer att tas fram i samband med att nytt tillstånd 

erhålls. 

Den samordnade recipientkontrollen som utförs av Vänerns Vattenvårdsförbund kommer 

också i fortsättningen utföras. 

8.3 Rapportering av driftstörning 

Driftstörningar, tillbud, olyckor eller andra händelser som kan ha betydelse för hälsa eller 

miljön ska omedelbart rapporteras till tillsynsmyndigheten genom telefonkontakt eller 

e-post. Rapportering under kontorstid ska ske genom telefonkontakt. Utanför kontorstid 

används e-post som följs upp med ett telefonsamtal så snart som tillsynsmyndigheten är 

tillgänglig. Det som ska rapporteras är vad som hänt samt när och hur det hände och 
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vilka miljökonsekvenser som kan bli följden. Vidare beskrivs vilka åtgärder som vidtogs 

samt vad som gjorts för att förhindra ett upprepande. 

Ansvarig för rapportering är driftpersonalen vid anläggningen. 

9 Miljömål 

Riksdagen har antagit mål för miljökvalitet inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet 

och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på 

lång sikt. Miljökvalitetsmålen syftar bland annat till att främja människors hälsa, värna den 

biologiska mångfalden och trygga en god hushållning med naturresurser. Strävan är att vi 

till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utarbetat regionala miljömål för länet. Dessa 

bygger på de delmål som satts upp av riksdagen. 

Nationella miljömål som berörs av verksamheten är i första hand ”Ingen övergödning”. 

Härutöver berörs ”Giftfri miljö”, ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ett rikt växt- och 

djurliv” i olika delar. Alla nationella mål har brutits ned till regionala miljömål för Västra 

Götalands län och kommunen har i den fördjupade översiktsplanen (antagen 2013-06-13) 

tagit ställning till de olika miljömålen.  

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har beslutat att de regionala miljömålen för 

miljöarbetet i länet ska finnas kvar som inriktningsmål även efter 2010. Detta i väntan på 

regeringens förslag till nya etappmål och strategier. Tabell 30 visar nationella och 

regionala miljömål och kommentarer hur verksamheten berörs och inverkar på 

möjligheten att miljömålen uppnås. 

De nationella miljömålen som är tagna av riksdagen gäller för hela landet. Många av de 

nationella målen är allmänt hållna och de behöver förtydligas och fördjupas för att kunna 

användas på Vänern. Vänerns vattenvårdsförbund har tagit fram en vattenvårdsplan för 

Vänern. Vattenvårdsplanens mål och åtgärder och bakgrundsdokument har antagits vid 

förbundets årsmöte i mars 2006. Vänerns vattenvårdsförbund har föreslagit några 

Vänermål. Förslag till Vänermål för näringsämnen innebär bl.a. att totalfosforhalten i 

Vänern ska fortsätta vara på samma låga nivå som i dagsläget (6 – 8 µg/l) och att 

kvävehalten i Vänerns utlopp ska minska till 0,6 mg/l från nuvarande halt på 0,7 – 0,8 

mg/l. För badvatten är målet att Vänerns vatten ska vara tjänligt som badvatten. (Vänerns 

vattenvårdsförbund, 2006) 

Följande miljömål bedöms inte påverkas av Mariestads avloppsreningsverk: 

1. Begränsad klimatpåverkan  

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 
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9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 
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Tabell 30: De regionala miljömål som direkt berörs av verksamheten. 

Nationellt mål Regionaliserat mål Lokala mål Kommentar 

4. Giftfri miljö 

"Förekomsten av ämnen i miljön som 

har skapats i eller utvunnits av 

samhället ska inte hota människors 

hälsa eller den biologiska 

mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll 

och deras påverkan på människors 

hälsa och ekosystemen är 

försumbar. Halterna av naturligt 

förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna." 

 

 

 

År 2020 ska förekomsten av 
nedanstående ämnen i slam och 
utgående vatten från 
kommunala reningsverk successivt 
minska jämfört med år 2010: 
- Cancerframkallande, 
arvsmassepåverkande och 
fortplantningsstörande ämnen, samt 
sådana ämnen som är 
hormonstörande eller kraftigt 
allergiframkallande, 
- Högfluorerade ämnen, nonylfenol, 
kadmium, kvicksilver och bly 
- Läkemedelsrester 

- Koppar, nickel, krom och zink 

(endast i reningsverk >20 000 

personekvivalenter) 
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Nationellt mål Regionaliserat mål Lokala mål Kommentar 

7. Ingen övergödning 

"Halterna av gödande ämnen i mark 

och vatten ska inte ha någon negativ 

inverkan på människors hälsa, 

förutsättningar för biologisk mångfald 

eller möjligheterna till allsidig 

användning av mark och vatten." 

 

År 2020 ska utsläppen av 

kväveoxider (NOX) ha minskat till 

17 000 ton per år. 

 

Totalfosforhalten i Vänern ska 

fortsätta vara på samma låga nivå 

som i dagsläget (6 – 8 μg/l). 

 

Mariestads avloppsreningsverk har 

låga halter på fosfor (0,22 mg/l) i 

utsläppt avloppsvatten. 

  

 

År 2020 ska utsläppen av ammoniak 

ha minskat till 7 000 ton per år. 

Kvävehalten i Vänerns utlopp ska 

minska till 0,6 mg/l från nuvarande 

halt på 0,7 – 0,8 mg/l. 

Mariestads avloppsreningsverk har 

låga halter på kväve (10 mg/l) i 

utsläppt avloppsvatten. 

  

   

 

 

 

 

 

 

År 2020 ska transporterna av kväve 

och fosfor i länets kustmynnande 

och Vänermynnande vattendrag vara 

minskande jämfört med 

referensperioden 2009 – 2015. 
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Nationellt mål Regionaliserat mål Lokala mål Kommentar 

8. Levande sjöar och vattendrag 

"Sjöar och vattendrag ska vara 

ekologiskt hållbara och deras 

variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk 

mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska 

bevaras, samtidigt som 

förutsättningar för friluftsliv värnas." 

 

År 2020 ska minst 50 procent av 
nationellt särskilt värdefulla vattnen 
med natur- och 

kulturmiljövärden som har 

skyddsbehov ha ett långsiktigt 

skydd. 
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BILAGA 3.1 – SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

Redogörelse för genomförda samråd med anledning av planerad tillståndsansökan för 
Mariestads avloppsreningsverk 

Samråd med myndigheter 

Den 11 februari 2016 gick en kallelse ut till Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
samt till kommunens Miljö- och byggnadsförvaltning för ett inledande samråd. 
Underlag för samrådet utgjordes av utkast till teknisk beskrivning samt 
miljökonsekvensbeskrivning (daterade 2016-02-11). 

Samrådet hölls i Mariestad den 3 mars 2016. Länsstyrelsen anförde i huvudsak 
följande punkter: 

• Smittspridning via aerosoler (se avsnitt 3.1.6 och 6.4.3 i MKB samt Bilaga 3.6) 

• Lukt och luktutredning (se avsnitt 3.1.5, 3.1.6 och 6.1.1 i MKB samt Bilaga 3.6) 

• Översvämningsrisk (se avsnitt 6.4.5 i MKB) 

• En redogörelse av möjlighet till läkemedelsrening (se avsnitt 6.6 i MKB) 

Den 2016-03-09 skickades mötesprotokollet till länsstyrelsen samt till 
kommunens miljöförvaltning. Se Bilaga 3.1.1 för protokoll från samrådet. 

I e-post (daterat 2016-03-15) ger länsstyrelsen sina skriftliga kommentarer till 
samrådet och samrådsunderlaget. Se Bilaga 3.1.1 för länsstyrelsens kommentarer. 

Efter myndighetssamrådet har miljökonsekvensbeskrivningen kompletterats.  
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Samråd med allmänhet och enskilda 

Verksamheten ska enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd anses medföra betydande miljöpåverkan. Enligt förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska utökat samråd hållas. 

Genomförande av samrådet  

Samråd med allmänhet och enskilda inklusive en utökad samrådskrets påbörjades 
i mitten av juli 2016 och pågick till den 1 september 2016. 

Följande samrådshandlingar utgjorde underlag för samrådet: 

- Samrådsunderlag inklusive försättsbrev (Bilaga 3.1.3) 

- Annons i Mariestads-Tidningen 2016-07-11 (Bilaga 3.1.2) 

- Information på hemsidan motsvarande den i samrådsunderlaget 

- Teknisk beskrivning (Samrådshandling daterad 2016-07-07) 

- Miljökonsekvensbeskrivning (Samrådshandling daterad 2016-07-07) 

Samrådsunderlaget tillsammans med ett försättsbrev skickades ut till ägare av 
fastigheter inom 1 000 meters radie från reningsverket samt till berörda 
myndigheter, organisationer och föreningar. Ett utkast till sändlista presenterades 
under myndighetssamrådet. Därefter gjordes några kompletteringar. Se Bilaga 
3.1.4 för sändlista. Utskicken gick iväg med A-post den 8 juli 2016. 

Allmänheten bjöds in till samrådet genom en annons i Mariestads-Tidningen den 
11 juli 2016. Annonsen innehöll information om den förestående 
tillståndsansökan och att verksamheten bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. Kontaktperson för ytterligare information och uppgifter om hur 
synpunkter skulle lämnas framgick också av annonsen. 

Under samrådstiden fanns den tekniska beskrivningen samt 
miljökonsekvensbeskrivningen tillgängliga som blädderexemplar på Stadshuset i 
Mariestad samt i digital form på kommunens hemsida (fr.o.m. den 11 juli 2016). 
På kommunens hemsida fanns även sammanfattad information om samrådet och 
den förestående tillståndsansökan motsvarande informationen i 
samrådsunderlaget.  
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Inkomna yttranden 

Inkomna yttranden återfinns i Bilaga 3.1.5. Här följer en sammanställning av de 
yttranden som kommit in. 

 Avsändare Datum Sammanfattning av yttrande 

1 Havs- och 
vattenmyndigheten 

2016-07-11 Myndigheten avstår från att lämna synpunkter 
på underlaget. 

2 Mann Teknik AB 
Sutaren 4 

2016-07-12 Fastighetsägaren ställer sig positiv till de 
planerade åtgärderna på reningsverket. 

3 Tom Lindeberg 
Filen 1 

2016-07-12 Fastighetsägaren har inga invändningar mot 
de planerade åtgärderna på reningsverket. 

4 Göran Wellman  
Lönnen 16 

2016-07-13 Fastighetsägaren störs inte av reningsverket i 
dag samt ifrågasätter behovet av en badplats. 

5 Folkhälsomyndigheten 2016-07-18 Myndigheten avstår från att delta i samrådet. 

6 Tomas Carlsson 
Vinbäret 1 

2016-07-22 Fastighetsägaren anser att befintligt verk bör 
läggas ned och att ett nytt ska byggas på 
annan plats. Dels för att verket är gammalt, 
dels för att dess lokalisering är opassande.  

7 Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg 
Renen 13 

2016-07-25 Räddningstjänsten har inget att erinra mot 
planerad ansökan. 

8 Aker, Anki och Leif  
Braxen 27 

2016-07-25 Fastighetsägare finner reningsverkets 
placering olämplig. Dels för att det negativt 
berör boende, dels för att läget är attraktivt för 
annan användning. 
Fastighetsägaren saknar förslag till alternativ 
placering av reningsverket. 

9 Stig-Göran Denisson och 
Ann-Catrine Enoksson 
Katten 9 

2016-08-12 Fastighetsägarna är positiva till att 
byggnation av bostäder möjliggörs. 

10 Trafikverket 
Gamla staden 3:1, Gärdet 
5:1, Madlyckan 4:1 

2016-08-24 Trafikverket förutsätter att ny bebyggelse inte 
placeras närmre än 30 meter från närmsta 
spårmitt. 

11 Mariestads församling 
Gamla staden 6:2, Hjorten 
3, Älgen 3 och 4 

2016-08-26 Fastighetsägaren har inte några synpunkter 
på den planerade tillståndsansökan. 

12 Miljö- och 
byggnadsförvaltningen i 
Mariestad, Töreboda och 
Gullspång 

2016-08-31 Förvaltningen lämnar ett antal kommentarer 
under rubrikerna Hållbarhetsperspektiv, 
Reningsfunktion, Driftsäkerhet, Alternativ 
lokalisering, Övrigt. 
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Bemötanden av yttranden 

VA-avdelningen bemöter här sådana synpunkter som är relevanta utifrån 
tillståndsansökan till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken.  

Yttrande nr 6 
Mariestads avloppsreningsverk byggdes ursprungligen på 1950-talet för att sedan 
byggas om och ut under 1970-talet och 1990-talet. Verket bedöms vara ett väl 
fungerande reningsverk med robust processutformning och goda reningsresultat. 
Genom kontinuerlig förnyelse och underhåll hålls reningsanläggningen i gott 
skick och behöver aldrig ”skrotas”. En flytt av reningsverket kan inte motiveras 
ekonomiskt utifrån att befintligt verk skulle vara gammalt.  

Yttrande nr 8 
Alternativ lokalisering, utsläppspunkt och utformning behandlas i avsnitt 
”4.3 Övriga alternativ” i miljökonsekvensutredningen. Avsnittet har 
kompletterats i vissa delar sedan samrådet. 

Yttrande nr 12 

Hållbarhetsperspektiv 
- Slamavsättning, uppströmsarbete:  
VA-avdelningens målsättning vad gäller slammets kvalitet är att det ska uppfylla 
de kvalitetskrav som gäller för att det ska få spridas på jordbruksmark. För att 
oönskade ämnen inte ska komma in till reningsverket ställer VA-avdelningen 
krav på anslutna industrier och verksamheter med utgångspunkt från 
kommunens ABVA1 och Svenskt Vattens P952. 
MTG-kommunerna har genom sitt kommunövergripande samarbete möjlighet 
att utforma en gemensam långsiktig strategi för slamavsättning, och kommer så 
göra. 

- Separation av avloppsvatten:  
Att separera urin och fekalier från övrigt vatten (BDT-vatten, processvatten från 
industrier etc.) i en tätort med befintliga konventionella anläggningar för 
omhändertagande och behandling av spillvatten skulle vara mycket komplicerat 
och kostsamt att genomföra. Och ej heller medföra en minskad total 
miljöpåverkan. 

Separation av klosett- och BDT-vatten kräver separata lösningar för avledning 
och behandling av delströmmarna. BDT-vatten är ”tunnare” än klosettvatten, 
dvs. näringsämneskoncentrationen är lägre och volymen är större. Klosettvattnet 
har normalt en liten volym, men höga näringsämneskoncentrationer, dvs. är ett 

                                                 
1 Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen 
av Kommunfullmäktige 2008-10-27. 
2 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Publikation P95. Svenskt Vatten, 2009. 
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”tjockare” vatten. Se det förväntade föroreningsinnehållet i orenat spillvatten i 
Figur 1. Utöver delströmmarna från hushåll tillkommer en del spillvatten från 
industrier och andra verksamheter, vilket inte kommer omnämnas ytterligare här. 

 
Figur 1 Specifik och total förväntad föroreningsbelastning I orenat avloppsvatten inkommande till en avloppsanordning.3 

Befintligt ledningsnät är konstruerat för att kunna avleda ett spillvatten bestående 
av både klosett- och BDT-vatten. Samma sak gäller reningsprocessen i befintligt 
reningsverk. Även om befintliga anläggningar skulle kunna anpassas för att avleda 
och behandla den ena av delströmmarna från hushållen så behöver hanteringen 
av den andra delströmmen lösas. För att inte ytterligare ledningsnät ska behöva 
anläggas måste den ena fraktionen samlas upp på respektive bostadsfastighet. 
Klosettvatten skulle kunna ledas till sluten tank och hämtas med slambil – med 
en stor ökning av tung trafik i tätorten som följd. BDT-vattnet skulle kunna 
avledas via befintligt ledningsnät. Det skulle däremot inte fungera med det tjocka 
klosettvattnet. Befintligt reningsverk skulle sedan behöva anpassas för den ena 
delströmmen och en ytterligare reningsanläggning skulle behöva byggas för den 
andra delströmmen. Det hela ter sig inte rimligt. 

Vid exploatering av nya större områden kan nya tekniklösningar övervägas. Även 
i befintlig bebyggelse på landsbygden kan separation av urin och fekalier från 
övrigt vatten vara ett alternativ. Klosettvatten skulle då kunna samlas i en tank 
och hämtas med slambil, medan BDT-vatten skulle omhändertas lokalt, t.ex. via 
infiltrationsanläggningar. Vid den här lösningen måste man vara medveten om att 
näringsämnesreduktionen vid lokalt omhändertagande av BDT-vatten är sämre 
jämfört med om reningen sker i ett konventionellt avloppsreningsverk.  

Tabell 1 visar reduktionen av näringsämnen i en infiltrationsanläggning jämfört 
med den genomsnittliga reduktionen för Mariestads avloppsreningsverk. 
Skillnaden syns framförallt för fosfor- och kvävereduktionen, där reduktionen på 
Mariestads avloppsreningsverk är avsevärd mycket högre. 

                                                 
3 Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar (NFS 2006:7). Naturvårdsverkets författningssamling. 
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Tabell 1: Reduktionsgrader i infiltrationsanläggning4 respektive Mariestads avloppsreningsverk (genomsnitt 2010-2014). 

 Reduktion infiltration  Reduktion Mariestads arv 

BOD7 90 – 95 % 97 % 

Tot-P 25 % 93 % 

Tot-N 20 – 40 % 70 % 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att separering av urin och fekalier från övrigt 
vatten (BDT-vatten, processvatten från industrier etc.) inte är en lämplig lösning 
för de områden som är anslutna till Mariestads avloppsreningsverk. 

- Rötgas:  
Under slutet av 2016 har överskottsvärme från biogasförbränningen anslutits till 
fjärrvärmenätet. I framtiden kommer gas därför inte behöva facklas bort mer än 
i undantagsfall. 

Reningsfunktion 

- Mikroplaster: 
Mikroplaster är plastpartiklar som är mindre än 5 mm. Mikroplaster, som når 
recipienten, kan tas upp av plankton och smådjur, men även sväljas av större 
organismer. 

Kunskapen om mikroskräp i sötvatten är skral och det finns inga undersökningar 
av recipienten Vänern. Majoriteten av utförda studier har gjorts i marina miljöer. 
Därför pågår ett projekt, som genomförs i samverkan mellan ett flertal olika 
aktörer, som rör omfattningen av förekomsten av mikroskräp i de stora sjöarna i 
Sverige. 2015 gjordes en inledande studie i Vättern och under 2017 kommer 
Örebro universitet utföra en kartläggning av förekomsten av mikroskräp i 
Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Studien syftar till mäta förekommande 
halter och jämföra dessa med uppmätta halter i andra studier; påvisa troliga källor 
och troligt ursprung av mikroskräp; påbörja miljöövervakningsprogram av 
mikroskräp; bereda underlag för forskning om effekter av mikroskräp. 

IVL Svenska Miljöinstitutet5 har gjort en kunskapssammanställning där man fann 
att de största utsläppen av mikropartiklar till miljön kommer från slitage av 
vägbanor och däck, följt av granulat från konstgräsplaner. Dessa mikroplaster 
transporteras med dagvattnet. Studien kunde dock inte avgöra hur stor del av 
mikroplasterna som transporteras till vattenrecipienter och hur stor del som 
permanent deponeras i marken nära utsläppspunkten. Mikroplaster, som kommer 
in till avloppsreningsverk, härstammar från bland annat hudvårds- och 

                                                 
4 http://husagare.avloppsguiden.se/infiltration.html 
5 IVL Svenska Miljöinstitutet. (2016). Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment. 
Report C 183. 
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rengöringsprodukter samt sköljs ut med vattnet vid tvätt av textilier av 
syntetmaterial. 

I en annan studie från IVL6 har man undersökt förekomsten av mikroskräp i 
avloppsvatten samt hur väl det avskiljs i olika reningsprocesser. I studien ingick 
fyra reningsverk av olika storlek och med olika reningstekniker. Några av de 
viktigaste slutsatserna från denna undersökning är: 

o Reningsverken tar emot stora mängder mikroskräp, och trots att 
merparten, ofta över 90 %, avskiljs är utsläppen i recipienten ansenliga.  

o Ungefär en tiondel av mikroskräpet i inkommande vatten består av olika 
sorters plaster medan resten är icke-syntetiska antropogena fibrer, t.ex. 
bomull. 

o Reningsverken avskiljer större partiklar (>300 μm) mer effektivt än 
mindre partiklar (<300 μm). Detta gällde både mikroplast och icke-
syntetiska antropogena fibrer.  

o Reningsverken avskiljer icke-syntetiska fibrer mer effektivt än 
plastpartiklar.  

När mikroplaster avskiljs i avloppsreningsverk hamnar de oftast i slammet. 
Plasterna följer med slammet när det används som jordförbättring eller som 
sluttäckningsmaterial. Därför bör åtgärder uppströms vidtas för att minska 
utsläpp av mikroplaster till reningsverket och därmed även till recipienten och 
miljön.  

- Biologisk fosforrening:  
Dosering av fällningskemikalie (PIX 111) i Mariestads reningsverk ligger på 87 
ml/m3 renat avloppsvatten (medelvärde för 2011-2014). Jämfört med andra verk 
är detta att se som en låg förbrukning av fällningskemikalie. Liknande verk brukar 
ligga på 100 - 200 ml/m3 renat avloppsvatten. 

För att minska mängden tillsatt kemikalie men bibehålla bra reningsresultat med 
avseende på fosfor krävs en processomläggning till biologisk fosforrening 
(Bio-P), där bland annat fosfor assimileras i slammet i stället för att fällas bort. En 
processomläggning till Bio-P på Mariestads reningsverk skulle kräva 
ombyggnationer av befintlig process vilket innebär stora investeringskostnader. 
Reduktion av fosfor med hjälp av biologisk rening är också en mer komplicerad 
process jämfört med konventionell kemisk fällning, vilket även skulle innebära 
ökade kostnader i form av personalresurser. Det är inte heller en så robust 
processlösning som kemisk fällning är. 

I slambehandlingen tillsätts polymer till slammet för att förbättra slammets 
sedimenterings- och avvattningsegenskaper. Vid Mariestads reningsverk tillsätts 
                                                 
6 IVL Svenska Miljöinstitutet. (2014). Mikroskopiska skräppartiklar i vatten från avloppsreningsverk. Rapport B 2208. 
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polymer i samband med förtjockningen och avvattningen av slammet. Vid 
förtjockningen doseras cirka 2 kg polymer per ton TS blandslam (medelvärde för 
2010 – 2014), vilket är en normal nivå jämfört med liknande verk. Vid avvattning 
i centrifug doseras cirka 8 – 9 kg polymer per ton TS rötslam vilket är lågt jämfört 
med liknande verk. Slam från Bio-P-anläggningar är generellt svårare att avvattna 
än slam från konventionella anläggningar med kemisk fällning av fosfor vilket 
skulle öka polymerförbrukningen samt antalet slamtransporter. 

Sammanfattningsvis kan man säga att kemikalieförbrukningen ligger på en låg 
nivå jämfört med andra verk samt att ytterligare biologisk rening (Bio-P) inte är 
ekonomiskt hållbart för avloppsreningsverk i Mariestads storlek. 

Alternativ lokalisering 
Avsnittet ”4.3.1 Alternativa lokaliseringar” i miljökonsekvensbeskrivningen har 
kompletterats. 

Övrigt 
- Luktmätning:  
VA-avdelningen har låtit utreda vilka åtgärder som behövs för att hantera de 
luktkällor som förekommer. Utgångspunkten är således att störande lukt inte ska 
uppstå under normala driftförhållanden.  
Uttag av prov och analys av luktkoncentration med olfaktometri enligt standard 
innebär att man får ut ett momentanvärde på lukten från varje luktkälla. 
Provtagningen sker under någon minut. Analys görs med hjälp av en provpanel, 
bestående av ett antal tränade och godkända personer, som får lukta på proverna 
med olika utspädningsgrader. För att sedan bedöma eventuell 
omgivningspåverkan måste spridningsberäkningar göras. Provtagning och analys 
utförs av ackrediterade luktlaboratorier. 
Att införa ett så avancerat och kostsamt moment i kontrollprogrammet och som 
dessutom bara ger ett momentanvärde anses inte vara rimligt eller nödvändigt. 

- Statusbedömning av ledningsnätet:  
Beskrivningen och statusbedömningen av ledningsnätet har gjorts mer 
omfattande än den var i samrådshandlingarna. Se Bilaga 2.5 till Teknisk 
beskrivning. 

- Utredningsmaterial:  
Utredningen Simulering av framtida vattenkvalité i Mariestadssjön (DHI Sverige AB, 
2008) läggs som Bilaga 3.4 till miljökonsekvensbeskrivningen. 
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Ändringar av underlagen efter genomfört samråd 

Följande är de främsta revideringarna som har gjorts av underlagen efter 
genomfört samråd: 

- Figur 1 i MKB respektive TB har ändrats. Cirklarna som visar olika avstånd 
från reningsverket hade fel storlek. 

- Avsnitt 3.5 TB har kompletterats med en tabell med antal bräddtillfällen på 
ledningsnätet under 2010 – 2015.  

- Figur 3 (avsnitt 3.1.2 i MKB) samt Figur 4 (i avsnitt 4.1 i MKB) har ändrats. 
Den nya skyddszonens avgränsning föreslås ligga 90 meter från 
reningsverkets fastighetsgräns. I samrådshandlingarna hade bara den del av 
den befintliga skyddszonens gräns som berör det planerade bostadsområdet 
justerats till 90 meter. 

- Avsnitt 4.3.1 i MKB har kompletterats. 
- Åtgärden att ansluta överskottsvärme från biogasproduktionen genomfördes 

i slutet av 2016. Underlagen har således kompletterats med information om 
det. 

- Bilaga 2.5 Beskrivning av ledningsnätet tillhörande Mariestads reningsverk 
har kompletterats. 

- Rapport som sammanställer resultaten av simuleringar av framtida 
vattenkvalitet i Mariestadssjön som genomfördes 2007 har lagts till som 
Bilaga 3.4. 

- Utredningar av åtgärder för uppdimensionering av verket; för att minska 
risken för eventuell lukt och smittspridning; för att minska risken för negativ 
påverkan på badvatten- respektive råvattenkvalitet har lagts till som bilagor 
3.5 - 3.7. 
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Bilagor 

Bilaga 3.1.1 – Protokoll från myndighetssamråd samt länsstyrelsens skriftliga kommentarer efter 
samrådet 

Bilaga 3.1.2 – Tidningsannons om samråd  

Bilaga 3.1.3 – Utskick av samrådsunderlag 

Bilaga 3.1.4 – Sändlista vid samråd 

Bilaga 3.1.5 – Inkomna yttranden    
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Johanna Klingborn

Från: Leif Aker <leif.aker@icloud.com>
Skickat: den 25 juli 2016 12:39
Till: Johanna Klingborn
Ämne: Tillstånd för avloppsreningsverk

Hej 
Har tagit del av samrådshandlingarna med följande synpunkter: 
 
Miljöpåverkan kommer fortsatt att finnas med föreslagen lösning som negativt berör boende i stora delar av 
centrala Mariestad. Ur planeringssynpunkt kan det på sikt inte vara lämpligt att ha kvar och utveckla reningsverket i 
detta centrala läge som har ett attraktivt läge för andra användningar. 
Vi saknar förslag till alternativ placering av reningsverket som jämförelse med den föreslagna lösningen där 
ekonomiska, tekniska, miljö‐ och planeringsmässiga lösningar belyses för bästa alternativ för kommunen och dess 
invånare. Vi anser därför att ansökan måste kompletteras med sådant alternativ. 
 
Vänligen 
Anki och Leif Aker 
Annedalsgatan 29 
Mariestad 
 
Skickat från min iPhone 
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 2016-08-23 Dnr: 2016.Ma0244 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad 
Tel: 0501-756005, 756020, 756030 
E-post: mbn@mariestad.se 

Tekniska förvaltningen MTG 
att. Johanna Klingborn 
 

Mariestad Reningsverket 1 - Yttrande om tillstånd för brandfarlig vara 

Yttrande 
Miljö- och byggnadsförvaltningen avstår från att yttra sig formellt innan en ansökan är 

inlämnad till länsstyrelsen. Då kommer yttrandena avse såväl en begäran om komplettering 

som en slutlig bedömning av inlämnad komplett ansökan. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen väljer istället att kommentera samrådshandlingar som 

inkommit i syftet att bistå tekniska förvaltningen i sin ansökan.  

———— 

Bakgrund 
Tekniska förvaltningen har inbjudit Miljö- och byggnadsförvaltningen att delta i samråd 

med allmänheten om Mariestads reningsverk. Yttrande får lämnas in senast 2016-08-31.  

Prövningsmyndigheten är Länsstyrelsen Västra Götalands län vid ansökan om tillstånd 

enligt miljöbalken. Miljö- och byggnadsförvaltningen är remissinstans. Förvaltningen har 

därmed möjligheten att först yttra sig till länsstyrelsen om ev. kompletteringar och senare 

om den fullständiga ansökan.  

Kommentarer 
Med anledning av att gällande tillståndsbeslut fattades år 1995 är förvaltningen positiv till att 

en ny tillståndsprövning görs. Miljö- och byggnadsförvaltningen vill framlägga ett flertal 

synpunkter/förslag som finns kring samrådshandlingarna och den tänkta ombyggnaden av 

reningsverket. Sannolikt kommer kommentarerna att bli underlag för framtida remissvar till 

länsstyrelsen.  

Hållbarhetsperspektiv 

Förvaltningen saknar övergripande ett hållbart framtidsperspektiv i samrådshandlingarna.  

Deponering av slam omtalas som en lösning fram till år 2024. Det är väl kortsiktigt. 

Målsättningen måste vara att tillvarata slammet för återföring till jordbruksmark. Det är 

önskvärt att kvalitetssäkring av slammet eller frivilliga certifieringar såsom ”REVAQ” 

behandlas utförligare samt möjligheter för att nå under gränsvärdena för metaller och 

generera ett slam som verkligen lämpar sig för återföring till jordbruket. Förvaltningen anser 

att det är en självklar målbild att ha en kretsloppsanpassad syn på ett slam som en produkt 

mailto:mbn@mariestad.se
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snarare än ett avfall. Inte minst är behovet återanvändningen av fosfor en realitet då det 

finns klara signaler om att fosforn är en ändlig resurs- 

I sammanhanget vill förvaltningen lyfta fram möjligheten att separera urin och fekalier från 

övrigt vatten (BDT-vatten, processvatten från industrier etc.). Nya bostäder som installerar 

den typen av separering bidrar med mindre belastning på reningsverket. Utsikten skulle vara 

att få ett lätthanterligare inflöde, mindre kemikalietillsats, mindre mängder svårhanterligt 

restavfall (deponiomkostnader), mindre miljöpåverkan från ovidkommande förorenat 

avloppsvatten/ev. bräddning och lägre underhållskostnader på reningsverk och avloppsnät 

mm.  

Tekniska förvaltningen i rollen av huvudman kan också överväga i vilken grad industri ska 

tillåtas anslutning till det kommunala avloppet. Ska industri utan egen rening få ansluta sig 

överhuvudtaget? 

En minskad belastning på reningsverket redan vid källan borde vara en långsiktig 

utgångspunkt vid planering av stadens spillvattenhantering för att sänka kostnader och 

minska miljöpåverkan.  

En redovisning av rötgasrester finns med i handlingarna. Omfattande mängder energi (0,5-1 

GWh) facklas idag av. Ett sätt att kunna bruka energin, t.ex. genom anslutning till 

fjärrvärmenätet, uppvärmningskulvert av närliggande fastigheter eller förädling av gasen för 

bruk som drivmedel borde undersökas och redovisas. Ser man till de hänsynsreglerna i 

miljöbalken (2kap 5§) så ska hushållning gynnas och förnyelsebara energikällor ska främjas. 

Verksamheten har förutsättningar att leverera en samhällsnyttig produkt. 

Reningsfunktion 

Ett resonemang har förts om hantering av medicinrester. Förvaltningen är positiv till de 

framsteg som nu görs inom området och till att detta ska ligga till grund för hur eventuellt 

reningsverket ska anpassas, dimensioneras och utformas.  

Mikroplaster (<5 mm) har på senare tid uppmärksammats som ett omfattande 

miljöproblem. Plasterna härstammar från t.ex. nylonkläder, tandkräm och annat plastavfall 

och når ofta vattenvägarna via avlopp. Förvaltningen saknar resonemang kring hanteringen 

av mikroplaster i samrådshandlingarna.  

Förvaltningen vill också efterfråga möjlighet till ytterligare biologisk rening och därmed 

reducera behovet av tillsatta kemikalier och utfällt slam.  

Driftsäkerhet 

Placeringen av reningsverket är idag lite oroande ur driftsäkerhetssynpunk vid höga 

vattennivåer i Vänern. Vattennivå beror på nederbörd, regleringen av tillflödena, vind samt 

klimatförändringen som generellt talar för att nederbörden kommer att öka i framtiden. 



Vänerns vattennivå är därmed förenat med en rad osäkerhetsfaktorer vilket kan ses mot den 

riskbedömning om driftsäkerhet vid olika vattennivåer som finns att tillgå i 

samrådshandlingarna.  

Förvaltningen upprepar från sitt yttrande om ny detaljplan i katthavsviken att reningsverkets 

funktionsduglighet måste prioriteras över nybyggnad av bostäder. Reningsverkets funktion 

är idag vital för hela orten, för att inte tala om eventuella planer som finns på att ta emot 

avloppsvatten från andra orter.  

Förvaltningens syn på prioriteringsordningen bottnar i hur lagstiftningen fungerar. Vid 

klagomål om olägenhet (t.ex. lukt) föreskriver lagen att verksamhetsutövaren har skyldighet 

att avhjälpa olägenheten. Reningsverket kan därmed inte genom hävd undgå ansvar för t.ex. 

luktolägenhet. Förvaltningen vill således understryka vikten av att säkerställa att ingen 

olägenhet uppkommer som kan äventyra reningsverkets funktion.  

Alternativ lokalisering 

I det fall kommunen avser att omforma området till bostadsbebyggelse eller en utökning av 

stadskärnan måste frågan ställas om kostnaderna för en ombyggnad är motiverade utifrån 

förutsedda risker i området. Huvudalternativet, att behålla samma plats för verksamheten, är 

tillsynes stridande mot kommunens exploateringsambitioner. Frågan kan ställas om en 

alternativ lokalisering utanför Mariestads tätort kan vara en långsiktigt hållbarare investering. 

Förvaltningen tycker att utreda för en alternativ lokalisering är särskilt intressant i den nu 

aktuella tillståndsansökan. Kostnaderna som nu redovisas i samrådshandlingarna och som 

alternativa lokaliseringar genererar, precis som handlingarna också framhåller, synes vara 

orealistiska och därmed ganska intetsägande. En noggrann kostnads- nyttoanalys hade varit 

intressant mellan olika lokaliseringsalternativ.  

Övrigt 

I samband med samrådet har en badstrand vid Karlsholme diskuteras. Även om platsen kan 

tyckas attraktiv för ändamålet är omständigheterna, särskilt ur förorenings- och 

smittskyddsrisk, tillräckliga för att avråda projekteringen ett strandbad inne i viken i 

dagsläget.  

Vid anläggandet av bostäder vid Katthavsviken skulle det kunna vara rimligt att införa i 

kontrollprogrammet uppföljande olfaktometriska kontroller (dvs. standardiserad 

luktmätning) eller motsvarande för att säkerställa att boende inte upplever luktolägenhet. 

Vid en olfaktometrisk mätning utgår mätningen från spädning av modermaterialet snarare 

än plats där lukten påträffas. Den här mätmetoden används inom kontrollprogram i Sverige 

idag.  

På det tidiga samrådet (2016-03-03) diskuterades möjligheten att inkludera en översiktlig 

statusbedömning av avloppsnätet. Förvaltningen tror att det skulle kunna vara värdefullt 
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även om det blir baserat på aktuell information (med begränsad giltighetstid) som inte kan 

svara för hela nätet. Statusbedömningens kvalité är beroende på de resurser som står till 

förfogande för filmning och kontroller. Förvaltningen skulle vidare vara intresserad av en 

upprättad prioriteringsordning som kunde hjälpa till att styra förvaltningens miljötillsyn. På 

längre sikt skulle tillsynen effektivare kunna begränsa mängden av t.ex. miljöfarliga 

föroreningar som når reningsverket.  

Slutligen skulle den simulering av olika spridningar av föroreningar som utförts när det 

gäller Tidan och Mariestadssjön vara av stort värde att ha lätt tillgång till såväl för 

myndighetsgranskningen som eventuellt övriga samrådsparter.  

På Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag 
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1 Sammanfattning 

Med hjälp av en numerisk modell har spridningen och nedbrytningen av E. coli-

bakterier simulerats i Mariestadssjön. Syftet med simuleringarna har varit att undersöka 

effekterna av den planerade Sjöstaden på badvattenkvalitén vid det planerade Citybadet 

innanför Karlsholme samt råvattenkvalitén vid Lindholmens vattenverks råvattenintag. 

Resultaten ska utgöra underlag till den MKB som håller på att tas fram. 

Ett antal olika alternativ med avseende på placering av utlopp av dagvatten, renat av-

loppsvatten samt bräddutlopp, extra rening i avloppsreningsverket samt alternativa ut-

formningar av vågbrytaren i Mariestad har simulerats. Modellen har validerats mot till-

gängliga badvattenprover och en känslighetsanalys har genomförts. 

Av resultaten framgår att en badplats innanför Karlsholme i dagsläget skulle ha åter-

kommande problem med dålig badvattenkvalité. Avloppsreningsverkets utsläpp utgör 

det största problemet, följt av lokala bräddutlopp och dagvattenutlopp. Avloppsrenings-

verkets påverkan blir nästan försumbart om UV-rening införs i avloppsreningsverket 

samt utloppet flyttas från nuvarande plats innanför Karlsholme. Om endast en förläng-

ning av utloppsröret genomfördes skulle situationen förbättras avsevärt innanför Karls-

holme men råvattenkvalitén skulle kunna påverkas negativt, om än i liten omfattning. 

Även om UV-rening införs så kan återstående brädd- och dagvattenutlopp fortfarande 

ge upphov till förhöjda bakteriehalter innanför Karlsholme (”tjänligt med anmärkning”), 

trots de planerade dagvattendammarna. Dagvattendammarnas effekt på badvattenkvali-

tén innanför Karlsholme är inte tillräcklig för att garantera tjänligt vatten om uppehålls-

tiden blir 24 timmar. 

Alternativa utformningar av vågbrytaren hade ingen märkbar effekt på bakteriehalterna. 

Råvattenkvalitén vid Lindholmens vattenverks intag påverkas inte om UV-rening införs 

i avloppsreningsverket. Simuleringarna tyder också på att både råvattenintaget och 

Sandvikens badplats påverkas av okända bakteriekällor, sannolikt lokaliserade söder om 

Mariestad. Dessa bör eftersökas. 

De extra provtagningar av dagvattennätet som DHI rekommenderade påvisade extremt 

höga E. coli-halter i ”brunn 2”. Detta bör åtgärdas. 

DHI rekommenderar en bräddstudie för att komma tillrätta med återstående påverkan på 

badvattenkvalitén innanför Karlsholme. En simulering av dagvattendammarnas cirkulat-

ion och effekt på bakteriehalterna kan också utföras. 
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2 Bakgrund och syfte 

I Mariestad planeras för utbyggnaden av den s.k. Sjöstaden. I Sjöstaden ingår en an-

läggning av en ny badplats i centrum. I anslutning till utbyggnaden av området skall en 

tillståndsansökan lämnas in till Miljödomstolen för bl.a. anläggandet av ny badplats. För 

tillståndansökan skall en MKB upprättas och i den måste förutsättningarna för den nya 

badplatsen redovisas med avseende på vattenkvalitet. Läget för den nya badplatsen har 

tidigare studerats av Mariestads kommun, med stöd av DHI. 

I arbetet som nu pågår med att formulera tillståndsansökan och MKB för projektet har 

Mariestads kommun pekat på behovet av en förnyad utredning om vilka förutsättning-

arna är för den nya badplatsen utifrån de förändringar som utbyggnaden av området 

medför. 

Vid möte, 070628, med Ulf Wallgren från Mariestads kommun och Bo Jonsson, WSP 

Sverige, projektledare för upprättande av tillståndsansökan, diskuterades förutsättning-

arna för en sådan utredning. Baserat på dessa diskussioner offererade DHI Sverige AB 

den aktuella utredningen. 

Syftet med utredningen är att besvara frågan huruvida de planerade förändringarna kan 

ge förutsättningar för ett tjänligt badvatten i anslutning till den nya badplatsen. Ett antal 

olika alternativa lösningar avseende avloppsreningsverkets utlopp samt olika utform-

ning av vågbrytaren har undersökts med hänsyn till badvattenkvalitén vid den nya bad-

platsen. 

Under utredningens gång framkom även frågan huruvida de planerade förändringarna 

kunde påverka råvattenintaget vid Lindholmens vattenverk. Utredningen har därför utö-

kats för att även beakta förändringar i vattenkvalitén i närheten av råvattenintaget. 
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3 Metodik 

Studien är baserad på tredimensionell datormodellering av spridning samt nedbrytning 

av bakterier. Modelleringen genomfördes med hjälp av olika moduler i systemet 

MIKE 3. Sedan tidigare finns en tredimensionell strömningsmodell upprättad för när-

området i anslutning till Mariestad och den nya badplatsen, inklusive en vattenkvali-

tetsmodell för beskrivning av spridningen och nedbrytningen av E. coli från utsläppen 

till Vänern i anslutning till Tidan och Mariestad1. Denna modell ligger till grund för 

genomförandet. 

För att besvara studiens frågeställningar har fokus lagts på att jämföra nuvarande situat-

ion med alternativa framtida förhållanden. Det är alltså framför allt den relativa föränd-

ringen – blir badvattenkvalitén bättre eller sämre för de framtida alternativen – som ut-

värderas. Fördelen med detta är också att eventuella brister i underlag inte får så stor 

effekt på slutresultatet. Den relativa effekten av en förändring torde kunna beskrivas väl 

om samma brister i underlag finns för både den nuvarande och den framtida situationen. 

I och med att olika alternativa framtida utbyggnader och lösningar kan simuleras så ger 

den valda metodiken goda förutsättningar för att hitta en lämplig lösning utifrån per-

spektivet badvattenkvalité. Det går även att identifiera olika källors relativa påverkan på 

badvattenkvalitén. 

Den numeriska modellen har i görligaste mån validerats utifrån de badvattenprover som 

funnits tillgängliga. För att kvantifiera modellens känslighet för variationer i de viktig-

aste modellparametrarna har två känslighetsanalyser genomförts. Validering och käns-

lighetsanalys är viktiga moment för att säkerställa modellens tillförlitlighet. Slutligen 

har både den valda simuleringsperiodens och den valda indikatorbakteriens representa-

tivitet undersökts. 

3.1 Numerisk modell 

En befintlig tredimensionell strömningsmodell för det aktuella området utnyttjades. 

Modellen består av två modeller med olika utsträckning och upplösning. Tanken är att 

man beskriver området för den planerade Sjöstaden mer detaljerat medan resten av Ma-

riestadssjön beskrivs med en lägre upplösning. Den större modellen (75 m horisontell 

upplösning) matar den mer detaljerade modellen (25 m horisontell upplösning) med 

randdata, d.v.s. förhållandena på de yttre, öppna modellavgränsningarna. Samtliga mo-

deller har en vertikal upplösning på en meter. Den större modellen, som täcker Mari-

estadssjön, hämtar i sin tur randvillkor från en modell som täcker hela Vänern. Denna 

modell, som körts inom ramen för tidigare projekt, har en upplösning på 500 m. 

Beräkningen av hur den fekala indikatorbakterien E.coli sprids och bryts ner genomför-

des med MIKE3 ECOLab där nedbrytningen av bakterier beräknas som funktion av 

bl.a. temperatur och solinstrålning. Se mer utförlig beskrivning av principerna i bi-

laga 7.2. 

Beräkningarna genomfördes för en utvald period under sommaren 2004, närmare be-

stämt 2004-06-01 till 2004-08-31. 

                                                           
1 ”Studie av vattenkvaliteten kring en möjlig badplats i centrala Mariestad”, Mariestads kommun samt 

DHI Water & Environment AB, 2005-04-21. 
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3.2 Underlag 

Här beskrivs det underlag som använts som indata till modellsimuleringarna. Fyra typer 

av underlag krävs: 

1. Batymetri, d.v.s. kartor eller ritningar som beskriver djupförhållanden och 

strandlinjens utseende både för nuvarande situation och framtida alternativa ut-

byggnader. 

2. Meteorologisk och hydrografisk drivning, d.v.s. data som anger hur de hydrody-

namiska förhållandena varierar på begränsningsytorna mot atmosfären och Vä-

nern (s.k. randvillkor). 

3. Lokala tillflöden, t.ex. åar, dagvatten och andra utsläpp. 

4. Utsläppskällor för E. coli. 

3.2.1 Batymetri 

Underlag för bottendjup (batymetri) och strandlinjens sträckning är hämtade från digi-

tala sjökort som DHI har tillgång till via ett avtal med C-Map (numera Jeppesen Ma-

rine; se http://www.dhigroup.com/Software/Marine/MIKECMAP.aspx). Sjöfartsverkets 

sjökort 133 i pappersformat har använts för att kontrollera och finjustera resultaten från 

den digitala behandlingen. 

Utöver detta har Mariestads kommun tillhandahållit kartmaterial som beskriver såväl 

nuvarande hamn och strandområde samt situationen efter den planerade utbyggnaden. 

Detta underlag innefattar även en VA-karta samt Planbeskrivning respektive Miljöbe-

dömning för planområdet. Materialet har använts dels för att justera i detalj nuvarande 

strandlinje för Mariestads närområde, dels för att beskriva den tänkta framtida strandlin-

jen för Sjöstaden, inklusive konstruktioner såsom hamnpirar, dagvattendammar, m.m. 

3.2.2 Meteorologisk och hydrografisk drivning 

Vinddata inhämtades från befintliga mätstationer i Såtenäs (SMHI) samt Töreboda (Luft 

i Väst). Data från mätstationen vid Såtenäs består av uppgifter var tredje timme som är 

10 minuters medelvärden. Vinddata från Såtenäs användes för Vänermodellen under 

perioden 2004-06-01 till 2004-08-31, samt i modellen över Mariestadssjön för perioden 

2004-06-01 till 2004-06-30. Data som inhämtades från mätstationen i Töreboda består 

av beräknade medelvärden för varje timma och användes i modellen över Mariestads-

sjön under perioden 2004-07-01 till 2004-08-31. Vid båda stationerna registreras vinden 

på en höjd av 10 m över marken. I figur XX presenteras den tidserie för vindens hastig-

het och riktning som använts för att driva modellen över Mariestadssjön. 

För att beräkna värmeutbytet mellan vattenytan och atmosfären behövs även de meteo-

rologiska parametrarna lufttemperatur, relativ fuktighet och relativ molnighet. Mätning-

ar av lufttemperaturen hämtades från brandstationen i Mariestad. Fuktigheten samt mol-

nigheten sattes till konstanta värden som ska representera en typisk sommarperiod, 

nämligen 60 % för fuktigheten och 30 % för molnigheten. Värdena bestämdes utifrån 

information inhämtad från SMHI:s hemsidor. 

http://www.dhigroup.com/Software/Marine/MIKECMAP.aspx
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Den hydrografiska drivningen på ränderna ut mot Vänern utgörs av vattenstånd och 

vattentemperatur. Vattenståndsvariationen har beräknats med hjälp av den storskaliga 

Vänermodellen och anges som tidserier för varje öppen rand. Vattentemperaturen är 

hämtad från mätningar av temperaturen på ingående råvatten i Lindholmens vattenverk 

för den aktuella perioden. Det har alltså inte ansatts någon temperaturskiktning vid rän-

derna. Under sommarmånaderna bedöms Mariestadssjön vara i huvudsak oskiktad eller 

svagt skiktad ner till 10 m. Detta grundas på temperaturdata från Vänerns vattenvårds-

förbunds två mätstationer i sjön (M1 och M2). Vid ca 75 % av mättillfällena under juni 

t.o.m. augusti för åren 1982-2006 var temperaturskillnaden mellan ytan och 10 m 

mindre än tre grader (data hämtade från Institutionen för Miljöanalys, SLU: 

http://info1.ma.slu.se/db.html). 

3.2.3 Tillflöden 

Totalt belastas modellen av 16 flödeskällor, varav nio är dagvatten från totalt knappt 

490 ha hårdgjorda ytor, ett är reningsverket, tre är bräddavlopp på spillvattennätet 

(sammanslagning av 15 st), ett är enskilda avlopp (sammanslagning av ca 100 st), ett är 

Tidan och ett är kylvattenutsläpp från pappersbruket Metsä Tissue. I Figur 3-1 och Fi-

gur 3-2 illustreras källornas placering jämte maximala flöden för dagvatten under som-

maren 2004. 

 

 

Figur 3-1. Utsläppskällor som finns med i modellen över Mariestadssjön. Figuren indikerar deras 

placering samt för dagvatten (Dv) maxflödet under sommaren 2004 (m3/s). 
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Figur 3-2. Utsläppskällor som finns med i den detaljerade modellen för Mariestads närområde. 

Figuren indikerar deras placering samt för dagvatten (Dv) maxflödet under sommaren 

2004 (m3/s). ARV står för avloppsreningsverkets utlopp. Observera att 

avloppreningsverkets brädd inte beaktas då ingen bräddning skett under den simulerade 

perioden. 

I Figur 3-3 illustreras avrinningen från Tidan. Eftersom data från 2004 inte fanns till-

gängliga då detta underlag togs fram så bygger tidserien på ett statistiskt underlag. 

Veckomedelvärden för flödet har beräknats med SMHI:s PULSE-modell för åren 1992-

2003. Därefter har medianvärdet för varje vecka beräknats utifrån hela denna 12-

årsperiod, vilket resulterar i ett ”medianår”. Utifrån detta medianår har sedan värdena 

för juni, juli och augusti extraherats och använts som Tidans tillflöde i modellen. Som 

framgår av figuren så täcker simuleringsperioden in tydliga variationer i flödet. 
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Figur 3-3. Statistiskt beräknade veckovärden för vattenflödet i Tidan under sommaren 2004. 

Uppmätt utflöde från reningsverket för sommaren 2004 visas i Figur 3-4. Observera att 

ingen bräddning verkar ha skett från avloppsreningsverket under simuleringsperioden, 

varför denna källa inte tagits med. 
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Figur 3-4. Dygnsvärden för utflödet från avloppsreningsverket i m3/dygn. 

Flödesbelastning från dagvattenutsläpp beräknades baserat på hårdgjord yta och regn-

data från Mariestad. Sammanslagning av dagvattenytorna utfördes eftersom inte till-

räckligt detaljerat underlag fanns för att motivera noggrannare beräkningar. Figur 3-5 

illustrerar hur dagvattenytorna har slagits samman i modellen. 

Flöde från bräddavloppen har uppskattats utifrån inspektioner i samband med ett tillfälle 

med kraftigt regn den 8 augusti 2004. De verkliga bräddavloppen har slagits samman 

till tre stycken – ett för bräddavlopp i Tidans mynning, ett för bräddavlopp väster om 

Tidan och ett för de öster om Tidan – och samma flöde har ansatts i alla tre under hela 

dygnet den 8 augusti. 

Uppgifter om enskilda avlopp hämtades från miljökontoret samt tekniska kontorets fas-

tighetsregister. 

Kylvattenflödet har satts till det konstanta värdet 0,0833 m3/s med en temperatur på 

32 °C enligt uppgift från pappersbruket. Övriga tillflöden har getts en temperatur på 

17 °C, vilket ungefär motsvarar lufttemperaturen under perioden i fråga. 
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Figur 3-5. Karta över avrinningsområden för dagvatten. Färgerna visar hur ytorna har slagits 

samman. Nummer i cirklar refererar till sammanslagna dagvattenområden (Dv 1, Dv 2, 

o.s.v.). 

 

3.2.4 Utsläppskällor 

Av ovanstående 16 tillflöden utgör 15 källor för E. coli. Endast kylvattenutsläppet från 

pappersbruket antas inte tillföra några bakterier till Mariestadssjön. 

Källkoncentrationerna har uppskattats utifrån mätningar, bl.a. de som genomförts i dag-

vattenbrunnar på förslag från DHI (se Tabell 7-1). I Tabell 3-1 sammanfattas de käll-

koncentrationer som ansatts för de olika utsläppskällorna, deras medelflöden samt vad 

den uppskattade källkoncentrationen baseras på. 

Tabell 3-1. Valda källkoncentrationer för E. coli samt tillhörande medelflöde. För bräddning anges 

inget medelflöde eftersom bräddning endast sker vid enstaka tillfällen. Valda värden 

baseras på följande underlag: 1) provtagning vid bron över E20 vid två tillfällen, 2) 

provtagning av från ARV utgående renat spillvatten vid två tillfällen (se Tabell 7-1), 
3) uppskattat utifrån provtagning av till ARV ingående spillvatten, provtagning av dagvatten 

uppenbart påverkat av orenat spillvatten (se Tabell 7-1) samt ett antagande om ungefär 

tiofaldig utspädning i samband med kraftig bräddning, 4) medianen av sex provtagningar i 

dagvattenbrunnar (se Tabell 7-1), samt 5) uppskattat utifrån provatgning av till ARV 
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ingående spillvatten och dagvatten uppenbart påverkat av orenat spillvatten (se Tabell 

7-1). 

Källa Tidan ARV Bräddning Dagvatten Enskilda 

avlopp 

E. coli-halt 

(cfu/100 ml) 

100 35 000 100 000 900 1000 000 

Medelflöde 

(m3/s) 

10,5 0,086  0,016 0,0005 

Underlag 1) 2) 3) 4) 5) 

 

Ovanstående koncentrationer är uppskattningar från ett mycket begränsat underlag och 

därmed inte exakta, men bör vara av någorlunda korrekt storleksordning. Observera att 

det är produkten av flöde och koncentration som bestämmer omfattningen på en viss 

källas påverkan. Tidan har en relativt låg bakteriehalt men stort flöde, medan enskilda 

avlopp har en mycket hög koncentration av E. coli medan flödet är mycket litet. Tidan, 

enskilda avlopp, samt avloppsreningsverkets utsläpp har kontinuerliga, om än varie-

rande, flöden medan flöden från dagvattenområden och bräddningar är nederbördsbero-

ende och därmed episodiska. 

Bakgrundshalten i Mariestadssjön samt eventuella halter av E. coli i Vänern har satts till 

noll, d.v.s. endast ovan listade källor beaktas. 

3.3 Beräkningsfall 

Ett antal olika simuleringar, s.k. beräkningsfall, har utförts. Dessa består av nuläget 

samt ett antal framtida alternativ avseende utformningen av Sjöstaden samt utsläppskäl-

lornas egenskaper. De parametrar och förhållanden för vilka olika alternativ har simule-

rats är: 

 Lokaliseringen av ARV:s utlopp. 

 Nedbrytningen av E. coli i dagvattendammarna. 

 Vågbrytarens längd. 

 Ett extra steg med UV-rening i ARV. 

Dessutom har känslighetsanalys utförts för de två justerbara parametrarna horisontell 

dispersion av E. coli (påverkar den horisontella spridningen av bakterierna) respektive 

första ordningens nedbrytningshastighet för E. coli (bestämmer hur fort bakterierna 

bryts ner i sötvatten; se bilaga 7.2). Beräkningsfallen sammanfattas i Tabell 3-2. 
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Tabell 3-2. Lista över samtliga beräkningsfall som simulerats. 

Nr Beteckning Beskrivning 

0 Nuläge Grundfall; nuvarande situation 

1 Framtid 01 Framtida batymetri, dagvatten leds till dagvattendammar, ARV 

utlopp på nuvarande plats, ingen nedbrytning i dammarna. 

2 Framtid 02 Framtida batymetri, dagvatten leds till dagvattendammar, ARV 

utlopp förlängt 600 m, ingen nedbrytning i dammarna. 

3 Framtid 03 Framtida batymetri, dagvatten leds till dagvattendammar, ARV 

utlopp leds till dagvattendammar, ingen nedbrytning i dammar-

na. 

4 Framtid 04 Framtida batymetri, dagvatten leds till dagvattendammar, ARV 

utlopp förlängt 600 m, nedbrytning i dammar (jfr. Framtid 02). 

5 Framtid 05 Framtida batymetri, dagvatten leds till dagvattendammar, ARV 

utlopp leds till dagvattendammar, nedbrytning i dammar (jfr. 

Framtid 03). 

6 Framtid 06 Framtida batymetri, dagvatten leds till dagvattendammar, ARV 

utlopp förlängt med 600 m, nedbrytning i dammar, vågbrytare 

till hälften borttagen (jfr. Framtid 04). 

7 Framtid 07 Framtida batymetri, dagvatten leds till dagvattendammar, ARV 

utlopp förlängt med 600 m, nedbrytning i dammar, vågbrytare 

helt borttagen (jfr. Framtid 04). 

8 Framtid 08 Framtida batymetri, dagvatten leds till dagvattendammar, ARV 

utlopp förlängt 600 m, nedbrytning i dammar, extra UV-rening i 

ARV (jfr. Framtid 04). 

9 Framtid 09 Framtida batymetri, dagvatten leds till dagvattendammar, ARV 

utlopp leds till dagvattendammar, nedbrytning i dammar, extra 

UV-rening i ARV (jfr. Framtid 05). 

KA-1 Känslighet 

dispersion 

Känslighetsanalys; som grundfallet men med 10 ggr högre hori-

sontell dispersion av E. coli (jfr. Nuläge). 

KA-2 Känslighet 

nedbrytning 

Känslighetsanalys; som grundfallet men med halverad nedbryt-

ning av E. coli (jfr. Nuläge). 

 

Av ovanstående beräkningsfall kommer resultaten Framtid 02 och Framtid 03 (kursive-

rade) inte att presenteras eftersom dessa ersätts av Framtid 04 respektive Framtid 05 där 

hänsyn tas till nedbrytningen av bakterierna i dagvattendammarna. I modellen antas att 

dagvattendammarnas effekt är att minska E. coli-halterna till 40 % av källkoncentrat-

ionerna (se bilaga 7.2). 
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4 Resultat 

Resultaten presenteras på två sätt. För det första som kartor över den maximala E. coli-

halten i ytan (ca 0-1 m) som uppnås under hela simuleringsperioden. Detta visar hur de 

olika lösningsalternativen påverkar förekomsten av E. coli i Mariestadssjön samt påver-

kansområdet för bakterierna. Skalan är anpassad så att gränserna för ”tjänligt med an-

märkning” (halten överstiger 100 cfu/100 ml men understiger 1000 cfu/100 ml) respek-

tive ”otjänligt” (halten överstiger 1000 cfu/100 ml) är tydligt identifierbara2. Observera 

att dessa kartor inte säger något om hur ofta höga halter uppnås, utan det är bara maxi-

mala halten som anges oavsett hur ofta eller när den uppnåddes. 

För det andra presenteras tidserier över de beräknade E. coli-halterna i två punkter: en 

punkt i nära anslutning till den planerade badplatsen innanför Karlsholme och en punkt 

vid råvattenintaget vid Lindholmens vattenverk. Eftersom den planerade badstranden 

sträcker sig över ett område inom vilket bakteriehalten varierar så är det svårt att defini-

era en representativ punkt som ger en bra bild av badvattenkvaliténs tidsutveckling för 

samtliga beräkningsfall. Istället har den maximala halten inom vattenområdet innanför 

Karlsholme extraherats för varje tidpunkt. Genom denna metod riskerar man inte att 

underskatta eventuella problem med badvattenkvaliteten. 

För valideringen har statistiska metoder använts vilka presenteras nedan. 

4.1 Validering 

Tyvärr har DHI inte kunnat finna mätvärden från sommaren 2004. De provtagningar 

som tillhandahållits är från somrarna 2005-2007. Istället har en statistisk jämförelse 

gjorts. Av analystekniska skäl är ett antal mätvärden endast angivna som 

”< 50 cfu/100 ml”. Det är alltså omöjligt att avgöra om E. coli-halten i verkligheten var 

0 eller 49 cfu/100 ml. Det blir därmed svårt att beräkna medel- respektive minvärdet för 

en provtagningsserie. Lösningen på detta är att jämföra de relativa fördelningarna för 

uppmätta respektive beräknade E. coli-halter, där frekvensintervallet är 50 cfu/100 ml. 

På så sätt får man en bild av om beräkningarna ger rimliga värdena jämfört med prov-

tagningarna. 

I Figur 4-1 till Figur 4-6 visas relativa frekvensfördelningen av uppmätta respektive 

beräknade E. coli-halter på de platser där provtagning av E. coli utförts. Platserna är 

Karlsholme (17 prov), Marieholmsbron (18 prov), badplatserna Snapen (21 prov), 

Ekudden (21 prov) och Sandviken (22 prov), samt bron över E-20 (2 prov). Beräknade 

halter är för fall 0, d.v.s. nuläget, och innehåller ca 1800 timvärden. 

                                                           
2 Gränserna är tagna från Smittskyddsinstitutets föreskrifter (se http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se). 
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Figur 4-1. Relativ frekvensfördelning av bakteriehalter från provtagningar respektive beräkningar vid 

Karlsholme. 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0
-5

0

1
0

1
-1

5
0

2
0

1
-2

5
0

3
0

1
-3

5
0

4
0

1
-4

5
0

5
0

1
-5

5
0

6
0

1
-6

5
0

7
0

1
-7

5
0

8
0

1
-8

5
0

9
0

1
-9

5
0

cfu/100 ml

F
re

k
v
e

n
s

Provtagning

Beräknat

 

Figur 4-2. Relativ frekvensfördelning av bakteriehalter från provtagningar respektive beräkningar vid 

Marieholmsbron. Observera att ett ensamt mätvärde på 2000 cfu/100 ml inte syns i figuren. 

 



Badvattenkvalité Mariestad 

DHI Water & Environment AB / SIGN/ 
Simulering vattenkvalitet Rapport_2720 DHI 2008-01-29.doc Uppdragnsnr: 2720
Revideringsdatum: 2008-01-29 
 

14 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0
-5

0

1
0

1
-1

5
0

2
0

1
-2

5
0

3
0

1
-3

5
0

4
0

1
-4

5
0

5
0

1
-5

5
0

6
0

1
-6

5
0

7
0

1
-7

5
0

8
0

1
-8

5
0

9
0

1
-9

5
0

cfu/100 ml

F
re

k
v
e

n
s

Provtagning

Beräknat

 

Figur 4-3. Relativ frekvensfördelning av bakteriehalter från provtagningar respektive beräkningar vid 

Snapen. 
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Figur 4-4. Relativ frekvensfördelning av bakteriehalter från provtagningar respektive beräkningar vid 

Ekudden. 
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Figur 4-5. Relativ frekvensfördelning av bakteriehalter från provtagningar respektive beräkningar vid 

Sandviken. 
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Figur 4-6. Relativ frekvensfördelning av bakteriehalter från provtagningar respektive beräkningar vid 

bron över E20. Observera att endast två provtagningar ingår i underlaget. 
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För råvatteintaget vid Lindholmen saknas mätvärden, men enligt uppgift (Anneli Wils-

son, e-brev 2008-01-04) har E. coli-halten under 2007 varierat mellan < 1 och 

9 cfu/100 ml, med medelvärdet 3,4 och medianvärdet 1. Motsvarande statistiska para-

metrar för de beräknade halterna är minvärde 0, maxvärde 0,5, medelvärde 0,01 och 

medianvärde 0,00002 cfu/100 ml. 

4.2 Badvattenkvalité 

I Figur 4-7 till Figur 4-14 visas den maximala beräknade E. coli-halten i ytan under si-

muleringsperioden i den detaljerade modellen, d.v.s. Mariestads närområde, för beräk-

ningsfallen 0, 1 och 4-9. Blåa nyanser representerar tjänligt vatten, gröna nyanser samt 

orange tjänligt med anmärkning och rött otjänligt. 

 

 

Figur 4-7. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 0 (nuläge). 
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Figur 4-8. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 1 (framtida situation med endast 

dagvattenutlopp i dagvattendammar). 

 

 

Figur 4-9. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 4 (framtida situation med förlängt ARV 

utlopp). 
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Figur 4-10. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 5 (framtida situation med ARV utlopp i 

dagvattendammar). 

 

 

Figur 4-11. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 6 (framtida situation med förlängt ARV 

utlopp samt halverad vågbrytare). 
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Figur 4-12. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 7 (framtida situation med förlängt ARV 

utlopp samt borttagen vågbrytare). 

 

 

Figur 4-13. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 8 (framtida situation med förlängt ARV 

utlopp samt UV-rening). 
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Figur 4-14. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 9 (framtida situation med ARV utlopp i 

dagvattendammar samt UV-rening). 

 

Figur 4-15 till Figur 4-17 visar hur den maximala beräknade ythalten av E. coli vid den 

planerade badplatsen innanför Karlsholme varierar i tiden för de olika beräkningsfallen. 
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Figur 4-15. Tidserier för ythalten av E. coli innanför Karlsholme för beräkningsfall 0 (nuläge) samt tre 

framtida situationer: endast dagvatten i dagvattendammarna (fall 1), förlängt ARV utlopp 

(fall 4) samt ARV utlopp i dagvattendammarna (fall 5). 
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Figur 4-16. Tidserier för ythalten av E. coli innanför Karlsholme för beräkningsfall 0 (nuläge) samt tre 

framtida situationer: förlängt ARV utlopp (fall 4), förlängt ARV utlopp inklusive UV-rening 

(fall 8) samt ARV utlopp i dagvattendammarna inklusive UV-rening (fall 9). 
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Figur 4-17. Tidserier för ythalten av E. coli innanför Karlsholme för beräkningsfall 0 (nuläge) samt tre 

framtida situationer: förlängt ARV utlopp (fall 4), förlängt ARV utlopp och halverad 

vågbrytare (fall 6) samt förlängt ARV utlopp och borttagen vågbrytare (fall 7). 
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4.3 Råvattenkvalité 

I Figur 4-18 till Figur 4-22 visas den maximala beräknade E. coli-halten i ytan under 

simuleringsperioden i hela Mariestadssjön för beräkningsfallen 0, 1 och 4, 8 och 9. Blåa 

nyanser representerar tjänligt vatten, gröna nyanser samt orange tjänligt med anmärk-

ning och rött otjänligt. Intagsledningen vid Lindholmen visas också med huvud- och 

reservintag markerade med ringar. 

 

 

Figur 4-18. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 0 (nuläge). 
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Figur 4-19. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 1 (framtida situation med endast 

dagvattenutlopp i dagvattendammar). 

 

 

Figur 4-20. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 4 (framtida situation med förlängt ARV 

utlopp). 
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Figur 4-21. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 8 (framtida situation med förlängt ARV 

utlopp samt UV-rening). 

 

 

Figur 4-22. Maximala ythalten av E. coli för beräkningsfall 9 (framtida situation med ARV utlopp i 

dagvattendammar samt UV-rening). 

 

Tidsvariationerna av E. coli-halten vid huvud- och reservintaget för de aktuella beräk-

ningsfallen presenteras i Figur 4-23 och Figur 4-24. I detta fall är det halterna på inta-

gens djupnivå som presenteras, inte ythalterna. 
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Figur 4-23. Tidserier för halten av E. coli vid Lindholmens råvattenintag för beräkningsfall 0 (nuläge) 

samt fyra framtida situationer: endast ledning av dagvatten till dagvattendammar (fall 1), 

förlängt ARV utlopp (fall 4), förlängt ARV utlopp inklusive UV-rening (fall 8) samt ARV 

utlopp i dagvattendammarna inklusive UV-rening (fall 9). Observera skalan. 
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Figur 4-24. Tidserier för halten av E. coli vid Lindholmens reservvattenintag för beräkningsfall 0 

(nuläge) samt fyra framtida situationer: endast ledning av dagvatten till dagvattendammar 

(fall 1), förlängt ARV utlopp (fall 4), förlängt ARV utlopp inklusive UV-rening (fall 8) samt 

ARV utlopp i dagvattendammarna inklusive UV-rening (fall 9). 
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4.4 Påverkansområden 

För att visa den relativa påverkan av de dominerande bakteriekällorna presenteras i Fi-

gur 4-25 och Figur 4-26 den maximala beräknade E. coli-halten i ytan under simule-

ringsperioden i hela Mariestadssjön, men där bidragen från Tidans respektive från av-

loppsreningsverket redovisas separat. Resultaten är från beräkningen av nuläget (beräk-

ningsfall 0). I Figur 4-27 presenteras den maximala beräknade E. coli-halten i ytan un-

der simuleringsperioden i den detaljerade modellen, d.v.s. Mariestads närområde, för 

beräkningsfallen 4-9, men endast bidraget från bräddavlopp som leds till de planerade 

dagvattendammarna. Blåa nyanser representerar tjänligt vatten, gröna nyanser samt 

orange tjänligt med anmärkning och rött otjänligt. Intagsledningen vid Lindholmen vi-

sas också med huvud- och reservintag markerade med ringar. 

 

 

Figur 4-25. Maximala ythalten av E. coli som härstammar från Tidan för nuläget (fall 0). 
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Figur 4-26. Maximala ythalten av E. coli som härstammar från ARV för nuläget (fall 0). 

 

 

Figur 4-27. Maximala ythalter av E. coli som härstammar från bräddning på dagvattensystemet, med 

utlopp i de planerade dagvattendammarna (fall 4-9). 
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4.5 Känslighetsanalys 

I Figur 4-28 och Figur 4-29 presenteras resultaten av känslighetsanalysen såsom tidse-

rier av E. coli-halten vid den planerade badplatsen innanför Karlsholme samt råvattenin-

taget för Lindholmens vattenverk. Känslighetsanalysen har gjorts för nuläget (beräk-

ningsfall 0). 
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Figur 4-28. Tidserier för halten av E. coli innanför Karlsholme för beräkningsfall 0 (nuläge), KA-1 

(förhöjd horisontell dispersion) samt KA-2 (reducerad nedbrytning). 
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Figur 4-29. Tidserier för halten av E. coli vid Lindholmens råvattenintag för beräkningsfall 0 (nuläge), 

KA-1 (förhöjd horisontell dispersion) samt KA-2 (reducerad nedbrytning). 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Modellens kvalité 

Valideringen tyder på att modellen ger rimliga värden. Uppmätta och beräknade fördel-

ningar har liknande utseende både avseende E. coli-halterna max- och minvärden samt 

fördelningarnas tyngdpunkt. De beräknade värdena ligger oftast lite mer samlade, med 

få stora värden, jämfört med mätvärdena. Detta är rimligt eftersom de beräknade vär-

dena styrs av halterna som ansatts för källorna. Eftersom dessa källhalter är konstanta 

medelvärden så kan modellen aldrig uppnå samma variabilitet som verkligheten. 

Den enda tydliga avvikelsen mellan beräknade och uppmätta värden är vid Sandvikens 

badplats (Figur 4-5). I modellen ligger samtliga värden mellan 0 och 50 cfu/100 ml me-

dan det finns mätvärden som hamnar i intervallet 351-400 cfu/100 ml. Sandviken är den 

sydligaste provtagningspunkten och det verkar därför sannolikt att det finns källor för E. 

coli söder om Mariestad som inte finns med i modellen. Detta stöds av att de uppmätta 

E. coli-halterna vid Lindholmens vattenintag överstiger de modellerade med flera stor-

leksordningar. En rekommendation är därför att undersöka vad dessa källor kan tänkas 

vara, framför allt med tanke på råvattenintaget. 

Känslighetsanalysen fokuserade på två parametrar som är viktiga för spridningen av E. 

coli i modellen: den horisontella dispersionen samt den primära nedbrytningshastighet-

en för E. coli i sötvatten. Den horisontella dispersionen styr hur mycket ett ämne ska 

spridas horisontellt i modellen relativt det horisontella utbytet av momentum. Dispers-

ionen sätts ofta till ca en tiondel av det horisontella utbytet av momentum, vilket har 

flera orsaker. Rent teoretiskt är det däremot inte orimligt att sätta denna lika med det 

horisontella utbytet av momentum. Därför gjordes en beräkning där den horisontella 

dispersionen för E. coli ökades en faktor 10. Likaså utfördes en beräkning där nedbryt-

ningshastigheten i sötvatten halverades för att beskriva ett ”värsta fall” utifrån denna 

parameter. 

Som framgår av Figur 4-28 och Figur 4-29 så blir effekten synnerligen liten. En ökad 

dispersion skulle kunna tänkas ge ökad utspädning och därmed lägre halter, vilket an-

tyds vid Karlsholme i slutet av juni (se Figur 4-28). Å andra sidan kan en ökad dispers-

ion innebära att E. coli-bakterier sprids till ett område där de annars inte uppträder, vil-

ket då skulle innebära högra värden. Detta skulle kunna förklara t.ex. de små topparna 

vid Karlsholme i slutet av juli (se Figur 4-28) respektive toppen vid Lindholmens reser-

vintag den fjärde augusti (se Figur 4-29). 

Effekten av en halverad nedbrytningshastighet är mer tydlig, särskild för platser på 

längre avstånd från de dominerande källorna eftersom nedbrytning då hinner få effekt. 

Därför ser man ingen större påverkan på halterna vid Karlsholme (Figur 4-28) men där-

emot en tydlig förhöjning av bakteriehalterna vid Lindholmens reservintag (se Figur 

4-29). Det är uppenbart att nedbrytningshastigheten är en viktig parameter vars bety-

delse ökar med avståndet från källorna. I Mariestads närområde är resultaten däremot 

relativt okänsliga för parametervärdet. 

Slutsatserna som kan dras avseende modellens kvalité är att simuleringarna ger rimliga 

värden och att resultaten för Mariestads närområde är relativt okänsliga för variationer i 

parametervärden. På längre avstånd från bakteriekällorna bör däremot de beräknade E. 
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coli-halterna inte tas för exakta, utan man bör räkna med en felmarginal på åtminstone 

en faktor två. 

5.2 Badvattenkvalité 

Det är uppenbart att nuvarande situation inte är optimal med tanke på badvattenkvalitén 

vid den planerade badplatsen innanför Karlsholme (se Figur 4-7). Under simuleringspe-

rioden uppnås maxhalter som ligger över gränsen för otjänligt vatten (1000 cfu/100 ml). 

För den framtida situationen (Figur 4-8) blir det ännu något värre, om inget görs åt av-

loppsreningsverkets utlopp (se även Figur 4-15). Avloppsreningsverket är den klart do-

minerande källan till höga bakteriehalter (se Figur 4-26), även jämfört med Tidans till-

skott (Figur 4-25). 

Situationen förbättras väsentligt om avloppsreningsverkets utlopp flyttas längre ut 

(Figur 4-9). Det uppstår fortfarande halter inom intervallet ”tjänligt med anmärkning” 

(>100 cfu/100 ml men <1000 cfu/100 ml) men orsaken är nu utloppen av dagvatten och 

bräddvatten från dagvattendammarna respektive dagvattenutlopp nordost om dammarna 

(se t.ex. Figur 4-27). Dessa tre källor bidrar ungefär lika mycket till de beräknade bakte-

riehalterna innanför Karlsholme. Flyttar man även avloppsreningsverket utlopp till dag-

vattendammarna så försämras badvattenkvalitén (Figur 4-10) eftersom nedbrytningen i 

dammarna inte är tillräcklig (ca 60 % bryts ner om uppehållstiden i dammarna är 24 

timmar). 

Bäst badvattenkvalité utifrån de simulerade alternativen fås om UV-rening införs som 

ett fjärde steg i avloppsreningsverket. Det spelar då knappt någon roll huruvida utloppet 

förläggs längre ut i Mariestadssjön eller i dagvattendammarna (se Figur 4-13 respektive 

Figur 4-14 samt Figur 4-16). Det uppstår fortfarande halter som innebär att vattnet, san-

nolikt i samband med ett bräddningstillfälle, blir tjänligt med anmärkning. Återigen är 

orsaken utlopp av dagvatten och bräddvatten i dammarna samt nordost därom. 

Effekten på badvattenkvalitén innanför Karlsholme av att förkorta eller helt ta bort våg-

brytaren är relativt liten (se Figur 4-11 respektive Figur 4-12 samt Figur 4-17), jämfört 

med situationen med ett förlängt utlopp från avloppsreningsverket (beräkningsfall 4). 

Möjligen kan en viss försämring av badvattenkvalitén skönjas, troligen p.g.a. att våg-

brytaren hindrar vatten från avloppsreningsverkets utlopp från att tränga in innanför 

Karlsholme. 

5.3 Råvattenkvalité 

Som framgår av Figur 4-18 så bör råvattenintaget vid Lindholmen vara opåverkat av E. 

coli-utsläpp i nära anslutning till Mariestad. Däremot kan reservintaget påverkas vid 

särskilda tillfällen, sannolikt vid en kombination av bräddning och nordliga vindar. En 

förlängning av avloppsreningsverkets utlopp utan att UV-rening införs (beräkningsfall 

4; se Figur 4-20) kan ge en viss försämring av råvattenkvalitén, framför allt vid reserv-

intaget (se även Figur 4-23 och Figur 4-24). 

Av de simulerade alternativen fås bäst råvattenkvalité om UV-rening införs som ett 

fjärde steg i avloppsreningsverket. E. coli-halterna vid råvattenintaget p.g.a. utsläpp i 

nära anslutning till Mariestad blir då försumbara (se Figur 4-23) och halterna vid reserv-

intaget låga (se Figur 4-24). Däremot finns sannolikt andra bakteriekällor som inte be-

aktats här. 
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5.4 Periodens representativitet 

I Figur 5-1 visas den uppmätta nederbörden i Mariestad för juni-augusti 2004. Statisti-

ken i Tabell 5-1 visar en jämförelse med medelnederbörden under samma månader för 

normalperioden 1961-1990. Det framgår att augusti var blötare än normalt. Under ett 

dygn i augusti föll regn motsvarande hela månadens normalvärde (se Figur 5-1) varför 

månadsmedelvärdet blev nästan dubbelt så högt som medelvärdet för 1961-1990. Totalt 

blir nederbörden för hela sommaren 2004 ca 140 % av medelnederbörden för normalpe-

rioden 1961-1990. 
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Figur 5-1. Uppmätt nederbörd i Mariestad sommaren 2004. 

 

Tabell 5-1. Jämförelse av nederbörden (mm) mellan normalperioden 1961-1990 och 2004, samt den 

relativa skillnaden (%). 

Period Juni Juli Augusti 

1961-1990 58 62 60 

2004 62 75 117 

Relativ skillnad (%) 107 121 195 

 

Uppmätt vind från Såtenäs för perioden juni-augusti 2004 (Figur 5-3) har jämförts med 

motsvarande period för åren 1990-1999 (Figur 5-2). Vindrosorna visar att fördelningen 

av vindar var normal för 2004, möjligen med en liten tendens till mer sydliga och nord-

liga vindar än sydvästliga och västliga. Lugnare perioder förekom marginellt oftare och 
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medelvindhastigheten var därför något lägre än normalt. Observera de omvända färg-

kodningarna 

 

 

Figur 5-2. Vindros från Såtenäs för åren 1990-1999 och månaderna juni till augusti. 

Medelvindhastigheten var 4,11 m/s. 
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Figur 5-3. Vindros från Såtenäs för året 2004 och månaderna juni till augusti. Medelvindhastigheten 

var 3,8 m/s. Den relativa frekvensen för vindstilla situationer (”calms”) var 3,67 %. 
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Sammanfattningsvis kan simuleringsperioden betraktas som representativ jämfört med 

ett normalt år, både avseende på vind och nederbörd. Att nederbörden är högre än me-

delvärdet, samt att skillnaden framför allt härrör till ett tillfälle med skyfall, är bra ef-

tersom vi då inte riskerar att underskatta tillförseln av E. coli, vilket skulle ha varit fallet 

om simuleringsperioden var mycket torr. Det är just sådana här enstaka skyfall som på 

grund av bräddning på avloppsnätet kan ge upphov till stora utsläpp av E. coli och som 

därför bör ingå i simuleringen. 

5.5 Indikatorbakteriens representativitet 

Enligt Smittskyddsinstitutets föreskrifter provtas tre mikrobiologiska variabler: totalt 

antal koliforma bakterier, fekala koliforma bakterier eller E. coli samt fekala strep-

tokocker. Den sista variabeln behöver inte alltid provtas. I Mariestadssjön provtas samt-

liga variabler, förutom vid Sandvikens badplats där fekala streptokocker (kallas också 

intestinala enterokocker) inte provtas. 

På Smittskyddsinstitutet hemsida kan man läsa sig till att koliforma bakterier är en 

bakteriegrupp som finns både i avföring men även naturligt. Höga halter av koliforma 

bakterier betyder därför inte alltid att det är en fekal påverkan på vattnet. Eschirichia 

coli ingår i de koliforma bakterierna men är ett bättre mått på fekal påverkan eftersom 

den finns i mycket stort antal i mänsklig och animal avföring. Fekala streptokocker (FS) 

finns i mänsklig avföring ca 1 på 10 E coli. De tillväxer inte i vatten men deras överlev-

nad stämmer bättre stämmer överens med olika sjukdomsframkallande organismers än 

E. coli vilket gör den lämplig som indikator på risken för förekomst av sådana i vattnet. 

Fåglar kan ha ett mycket stort antal FS vilket kan förklara vissa prov där FS överskrider 

E. coli. 

I DHI:s modeller för nedbrytning behandlas fekala streptokocker och E. coli på ungefär 

samma sätt. Däremot är nedbrytningshastigheten högre för E. coli än för FS. Detta in-

nebär att användandet av E. coli skulle kunna underskatta problemet om FS ofta ger 

upphov till dålig vattenkvalité. Totala antalet koliforma bakterier finns för närvarande 

ingen modell för, då detta är en blandning av olika bakteriearter. Vissa koliforma bakte-

rier kan ju, som framgår ovan, uppstå naturligt samt till och med tillväxa i vatten. 

En analys av totalt 77 badvattenprover från somrarna 2005-2007 (på de platser där även 

FS provtagits, d.v.s. Karlsholme, Marieholmsbron, Snapen och Ekudden) visar att pro-

ven uppnått halter motsvarande otjänligt eller tjänligt med anmärkning vid 28 tillfällen. 

Av dessa tillfällen så har proven för FS visat på otjänligt vatten vid två tillfällen och 

tjänligt med anmärkning vid fem tillfällen. Samtliga dessa prov är tagna vid Karlsholme 

eller Marieholmsbron. Vid fem av dessa tillfällen uppvisar även E. coli eller koliforma 

bakterier höga halter. Det är alltså vid två av 28 tillfällen som FS ensamt utgör proble-

met. Vid åtta tillfällen utgör endast E. coli problemet och vid lika många tillfällen är det 

endast totala koliformer som uppvisar höga halter. Vid resterande tio tillfällen är det två 

eller flera av de provtagna variablerna som uppvisar höga halter. 

Det är svårt att dra någon säker slutsats avseende användandet av E. coli som ensam 

indikator för vattenkvalité. Det vore naturligtvis önskvärt att även simulera FS, men 

detta kräver då att man känner till källorna för fekala streptokocker. Skillnaden i ned-

brytningshastighet som finns i modellerna för E. coli respektive FS skulle sannolikt vara 



Badvattenkvalité Mariestad 

DHI Water & Environment AB / SIGN/ 
Simulering vattenkvalitet Rapport_2720 DHI 2008-01-29.doc Uppdragnsnr: 2720
Revideringsdatum: 2008-01-29 
 

35 

av underordnad betydelse med tanke på andra felkällor, särskilt avseende källkoncent-

rationerna. Vidare är det framför allt skillnaden mellan nuvarande förhållanden och de 

framtida alternativen som är syftet med denna studie. Förändringarna i de fysiska förut-

sättningarna är ju desamma för E. coli som för FS och det är därför sannolikt att skillna-

den mellan olika alternativ är ungefär desamma för de två indikatorbakterierna. Slutlig-

en så tyder provtagningarna på att det är sällan som FS ensamt ger upphov till dålig vat-

tenkvalité. Det är vanligare att koliforma bakterier såsom E. coli är boven i dramat eller 

att höga halter uppstår i alla tre variabler samtidigt. Sammantaget är därför DHI:s be-

dömning att användandet av E. coli som ensam indikatorbakterie är en rimlig förenkling 

av verkligheten. 

5.6 Källkoncentrationernas representativitet 

De ansatta källkoncentrationerna är låga om man jämför med den sammanställning som 

DHI utfört för danska Miljøstyrelsen3 samt erfarenheter från andra projekt. Till exempel 

rekommenderas i nämnda rapport en E. coli-halt på ca 10 000 cfu/100 ml i dagvatten 

och ca 45 000 000 cfu/100 ml i orenat spillvatten. Detta ska jämföras med de halter som 

uppmätts inom detta projekt i Mariestad (se Tabell 7-1). Det är uppenbart att de halter 

som använts för att ange källkoncentrationerna i modellen ligger ungefär en tiopotens 

under de schablonvärden som anges i DHI:s rapport till danska Miljøstyrelsen. 

Valideringen mot badvattenproverna visar däremot inte på någon stor avvikelse mellan 

beräknade och uppmätta halter, åtminstone inte av storleksordningen en tiopotens. Slut-

satsen måste därför bli att de källkoncentrationer som uppmätts i Mariestad och använts 

i modellen är realistiska. 

                                                           
3 Erichsen, A. C., et al. 2006: ”Etablering af badevandsprofiler og varslingssystemer i henhold til EU's 

nye badevandsdirektiv”. DHI, Miljøprojekt Nr. 1101 för Miljøministeriet – Miljøstyrelsen. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Utifrån de analyser och simuleringar som genomförts kan man dra följande slutsatser: 

 Den dominerande källan som orsakar dålig badvattenkvalité i Mariestads närom-

råde är Avloppsreningsverkets (ARV) utlopp. Dess nuvarande placering är sär-

skilt olämplig med tanke på den planerade badstranden innanför Karlsholme. 

 Att förlänga utloppet från ARV förbättrar situationen innanför Karlsholme men 

kan ha en liten försämrande effekt på råvattenkvalitén vid Lindholmens vatten-

verks intag, särskilt reservintaget. 

 Den planerade flytten av dagvattenutlopp från bukten innanför Karlsholme till 

västra hamnen gör att detta utlopp får minimal påverkan på badvattenkvalitén 

innanför Karlsholme. 

 Omledningen av dagvattenutlopp samt bräddutlopp till dagvattendammar har en 

begränsad positiv effekt, men en uppehållstid på 24 timmar är för liten för att 

nedbrytningen i dammarna ska kunna eliminera negativ påverkan på badvatten-

kvalitén innanför Karlsholme från dessa källor. Detsamma gäller om ARV:s ut-

lopp leds om till dammarna utan extra UV-rening. 

 Av de simulerade alternativen är de med UV-rening i ARV (ett fjärde renings-

steg) de mest gynnsamma. ARV-utloppets påverkan på både badvatten- och rå-

vattenkvalité försvinner nästan helt, under förutsättning att utloppet flyttas från 

nuvarande position, d.v.s. antingen förlängs eller leds om till de planerade dag-

vattendammarna. 

 Om UV-rening genomförs så finns fortfarande risk för förhöjda E. coli-halter 

innanför Karlsholme (”tjänligt med anmärkning”). Detta beror på brädd- och 

dagvattenutlopp via dagvattendammarna samt dagvattenutlopp nordost om dag-

vattendammarna. 

 Simuleringarna tyder på att Lindholmens vattenverks råvattenintag samt Sand-

vikens badplats påverkas av bakteriekällor som inte finns med i modellen, troli-

gen lokaliserade söder om Mariestad. 

 Att förkorta eller ta bort vågbrytaren ger inga påvisbara positiva effekter. 

 De provtagningar av dagvatten som initierats av DHI i samband med denna stu-

die visar att det finns ett uppenbart problem med kontinuerlig bräddning av 

spillvatten till dagvattennätet i den del av ledningsnätet som provtagits via 

”brunn 2”. 

Slutsatserna ovan leder till följande rekommendationer avseende åtgärder samt eventu-

ella fortsatta studier: 

 UV-rening bör införas och ARV:s utlopp flyttas, antingen förlängas eller ledas 

till de planerade dagvattendammarna. 

 Bräddningarna i dagvattenledningarna (”brunn 2”) bör åtgärdas. 
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 Eventuella okända bakteriekällor lokaliserade söder om Mariestad bör eftersö-

kas. 

 Om möjligt bör uppehållstiden i dagvattendammarna förlängas. En uppehållstid 

om två dygn skulle innebära att ca 80-90 % av E. coli bryts ner innan det släpps 

ut jämfört med drygt 60 % för uppehållstiden ett dygn. Detta kan däremot bli ett 

problem om ARV:s utlopp också ska ledas till dagvattendammarna. DHI kan er-

bjuda simuleringar av strömning och E. coli-halter för alternativa utformningar 

av dagvattendammarna, inklusive effekter av varierande vattenstånd i Vänern. 

 DHI kan erbjuda en bräddutredning för att undersöka vad som kan göras åt de 

återstående problemen kring bräddutlopp i dagvattendammarna. DHI har goda 

erfarenheter av sådana utredningar, vilka brukar leda till flera konkreta och upp-

följningsbara åtgärdsförslag. Har man sedan en modell kan man räkna årlig 

bräddning och redovisa för t.ex. länsstyrelsen. Även dagvattenutloppen nordost 

om de planerade dagvattendammarna kan utredas närmare. 

 Nuvarande modell kan lätt kompletteras med en beräkning av spridningen av fe-

kala streptokocker, under förutsättning att rimliga källkoncentrationer kan be-

stämmas, företrädelsevis utifrån uppmätta halter. 
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7 Bilagor 

7.1 Resultat av mätningar av E. coli-halt 

 

Tabell 7-1. Resultat av mätningar av E. coli-halt (cfu/100 ml) i tre dagvattenbrunnar samt 

avloppsreningsverket ingående och utgående spillvatten. 

Datum Dagvatten ARV 

Brunn 1 Brunn 2 Brunn 3 Ingående Utgående 

2007-10-22 100 1 200 000 900   

2007-11-01 700 200 000 900   

2007-11-09    420 000 37 000 

2007-11-13 7000 700 000 900 1 200 000 16 000 

 

Enligt uppgift från Anneli Wilsson (e-post 2008-01-04) ska provtagning av utgående 

renat spillvatten från avloppsreningsverket under hösten 2007 gett ett medelvärde på 

120 000 cfu/100 ml samt ett medianvärde på 33 000 cfu/100 ml. 

7.2 Nedbrytningen av E. coli 

Nedbrytningen av E. coli beskrivs utifrån E. coli-koncentrationen C med ekvationen 

KC
dt

dC
 . 

Här är K nedbrytningshastigheten (dygn-1) som beror av ljusintensiteten, temperaturen 

och salthalten. Formeln för K är 

I

I

S

S

T

TKK  
20

0  

Här är T temperaturen, S salthalten och I ljusintensiteten på djupet ifråga. K0, T, S och 

I är konstanter vars standardvärden anges i Tabell 7-2. Konstanten K0 är nedbrytnings-

hastigheten i sötvatten (S = 0) vid temperaturen 20 °C och mörker. 

Tabell 7-2. Standardvärden på konstanter i formeln för nedbrytningshastigheten. 

K0 (dygn-1) T S I 

0,8 1,09 1,006 7,4 
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Ljusintensiteten beror på tiden på dagen, latituden, molnigheten samt ljusutsläckningen 

genom vattenpelaren. Dessa formler redovisas inte här. 

Vi kan uppskatta nedbrytningen i dagvattendammarna på följande sätt. Om vi betraktar 

ytvattnet i Vänern en sommardag så kan vi ansätta en temperatur på ca 20 °C och en 

salthalt på 0 psu. Solinstrålningen vid ytan mitt på dagen kan approximeras med ca 

0,1 kW/m2 (standardvärdet i ECOLabs WQ-mall). 

Parametern K blir då ungefär 

122,1118,0 K  

Lösningen av den ordinära differentialekvationen för nedbrytningen är 

KteCC  0
 

där C0 är koncentrationen vid t = 0. Observera att ECOLab räknar i dygn, d.v.s. t anges i 

dygn. Koncentrationen efter ett dygn blir då 

  1

01  eCtC  

Det betyder att den relativa återstående koncentrationen efter ett dygn är 

 
37.0

11

0




eC

tC
. 

En realistisk approximation av dagvattendammarnas effekt i Mariestad, om uppehållstiden är ett 

dygn, är därmed att E. coli-koncentrationen minskat med drygt 60 % innan de utsläpp som görs 

i dammarna går ut i Mariestadssjön. 
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