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Bättre program i Nyköping

Förbundet har tagit fram ett nytt samordnat 
provtagningsprogram i nyköping. Efter analys av 
situationen har det konstaterats att reningsver
kets utsläpp huvudsakligen påverkar området 
under sommaren. det nya programmet fokuserar 
på denna period, och blir både billigare och mer 
relevant.

P Förbundets miljöanalysfunktion har under det gång-
na året tagit fram ett nytt provtagningsprogram för Ny-
köpings avloppsreningsverk Brandholmen, som drivs av 
Nyköping Vatten AB. Den nya provtagningen kommer att 
börja under sommaren 2012.

Grunda fjärdar och flera åar
Fjärdarna i anslutning till Nyköping är mycket speciella 
jämfört med övriga havsområden längs Svealandskusten. 
De är mycket grunda, medeldjupet är knappt två meter, 
med endast en smal, sex meter djup muddrad ränna som 
löper in till Nyköpings hamn. Här mynnar dessutom tre 
större vattendrag med stora tillrinningsområden; Nykö-

pingsån och Kilaån i Stadsfjärden, och Svärtaån i Sjösafjär-
den. Ute i Örsbaken förändras förhållandena drastiskt med 
större djup och exponering mot öppet hav.

Det är ovanligt med syrebrist eftersom området är grunt 
och omsättningstiden är kort. Statusen för klorofyll och 
näringsämnen i området är klassad som dålig eller otill-
fredställande.

Stor vattenomsättning
Årligen tillförs stora mängder sötvatten till området med 
de tre stora vattendragen. Detta tillsammans med den lilla 
vattenvolymen i havsfjärdarna (20 Mm3) gör att vattenom-
sättningen är stor. På vintern och våren, då flödet är som 
störst, är vattnets genomsnittliga omsättningstid i området 
mindre än en vecka, medan den under sommaren kan bli 
uppåt tre veckor.

Salthalten i ytvattnet varierar mellan 1 och 3 promille, 
vilket innebär att inflödet av saltvatten från Östersjön också 
är betydande. Det sker huvudsakligen genom en botten-
ström i rännan in mot Nyköpingsåns mynning.

✒ Jakob Walve och Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen
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Det stora vattenflödet med nyköpingsån gör att 
vattenomsättningen är stor i nyköpings grunda 
havsfjärdar.
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Liten påverkan på våren
Transporten med de tre stora vattendragen dominerar 
näringsämnesbelastningen till fjärdarna. På grund av den 
snabba vattenomsättningen kommer det mesta av den nä-
ring som tillförs under vintern att exporteras till öppna 
Östersjön. Den näring som tillförs under våren kommer 
visserligen vårblomningen till del, men även den kommer 
till stor del att exporteras och inte sedimentera i området. 
Därmed kommer inte särskilt mycket näring från vårblom-
ningen att återcirkuleras under sommaren, vilket är vanligt 
i andra, djupare och större områden. 

Reningsverket står under vintern och våren endast för 
en liten andel av näringsbelastningen. Det finns alltså ur 
recipientkontrollens synvinkel inte så stor anledning att 
följa näringshalterna i området under denna period. 

Under sommaren däremot, är vattenomsättningen låg, 
liksom halten direkt växttillgängligt kväve i vattendragen. 
Då står reningsverket för ungefär hälften av belastningen 
av växttillgängliga näringsämnen. 

Utökad provtagning på sommaren
Tidigare bestod programmet av en provtagning i mars-
april och en i början av september. Dessutom togs prover 
tolv gånger per år i ytvattnet på stationen i Skanssundet.

Provtagning kommer nu istället att ske fyra gånger 
under sommaren, varav två i samband med förbundets 
karteringar. Detta ökar möjligheten att både bedöma re-
ningsverkets påverkan och att upptäcka förändringar av 
miljöstatusen. En annan viktig förändring blir att program-
met utökas med klorofyll som mått på mängden växtplank-
ton. Förekomsten av tarmbakterier kommer inte längre att 
undersökas, utan enbart kontrolleras i utsläppsvattnet samt 
vid badplatser. Åmynningarna kommer liksom tidigare att 
provtas en gång per månad.

W de röda stationerna ingår i förbundets ordinarie program, 
de orangea är länsstyrelsens utökning och de gula är utökning 
för recipientkontrollprogrammet. de numera nedlagda statio
nerna i kontrollprogrammet är markerade med grått. 

i det nya kontrollprogrammet provtas alla de namngivna 
stationerna vid ytterligare två tillfällen under sommaren utöver 
de två tillfällena i samband med förbundets karteringar.

Flöde  
(Mm3/år)

kväve  
(ton/år)

Fosfor 
(ton/år)

nyköpingsån 790 760 34

Svärtaån 	85 158 12

kilaån 102 162 9

Brandholmen 5 	105 1
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