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Introduktion 
Många svenska kommuner erfar problem med höga nivåer av tillskottsvatten i VA-systemen. 
Problematiken medför exempelvis högre pumpkostnader samt nedsatt effektivitet för 
reningsverkens processer. I likhet med industrier och andra verksamheter kan också 
tillskottsvatten utgöra en källa för tungmetaller och andra föroreningar till systemen. För att 
uppskatta nivån av tillskottsvatten kan ett flertal metoder användas. En av de vanligaste är 
konventionell flödesmätning, men denna metod har visat sig vara krånglig och kostsam. En 
alternativ metod är att undersöka koncentrationer av vanligt förekommande ämnen i 
hushållspillvatten. Norrköping Vatten tillhör en av de kommuner som använt sig av metoden 
där man antar att koncentrationer av ammonium under 20 mg/l i spillvattnet indikerar 
utspädning och således stor förekomst av tillskottsvatten i ledningsnätet. Tillvägagångssättet 
bedömde man där vara lyckat för att identifiera kritiska områden samt för att vidare kunna 
planera åtgärder. Att på liknande sätt undersöka relativt stabila ämnen i spillvattnet kan också 
användas för att uppskatta massflöden av tungmetaller in i VA-systemet. Om massan av 
ämnen såsom ammonium kan påvisas vara i hög grad stabila i spillvattenfraktionen kan dessa 
jämföras mot motsvarande massa för tungmetaller. Om förhållandena ändras betydligt mellan 
näringsämnen och metaller kan detta tyda på större massinflöden av den senare kategorin.  
 
Gryaab AB, som ansvarar för reningen av avloppsvatten i Göteborgsregionen, har 
tillsammans med forskare från Stadens Vatten fördjupat sig i angreppsättet att använda 
förväntade koncentrationer av ämnen i spillvatten för att kartlägga förekomsten av 
tillskottsvatten och massflöden av tungmetaller. Genom förfarandet har man för det centrala 
avloppssystemet som ansluter till det största reningsverket, Ryaverket, lyckats kartlägga 
problematiska områden och också planerat åtgärder. Förfarandet kan något förenklat delas 
upp i fyra delsteg (se Figur 1): (i) Referensprovtagning av spillvatten – Representativa 
områden väljs ut och spillvatten därifrån analyseras med avseende på ett antal parametrar; (ii) 
Provtagningskampanj - Planering och utförande av provtagning för berörda områden; (iii) 
Vidare analys av resultatet från kampanjen – Mätvärdena från provtagningen analyseras för 
att vidare belysa problematiska områden (iv) Åtgärder på avloppsnätet – När områden har 
lokaliserats planeras åtgärder. Resterande del av artikeln syftar till att beskriva dessa fyra 
delsteg mer ingående så att förfarandet blir möjligt att reproducera för intresserade VA-
verksamheter. Varje delsteg förklaras under enskild rubrik, dels det generella förfarandet men 
också hur arbetet fortskred rent praktiskt när metoden testades av Gryaab och Stadens vatten.  
 

 
Figur 1. Det generella förfarandet att genom en undersökning av kvaliteten i spillvatten göra det möjligt att 
uppskatta och lokalisera källor till höga nivåer av tillskottsvatten och tungmetaller i avloppssystemet. 
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Referensprovtagning av hushållsspillvatten 
Referensprovtagningen syftar till att uppmäta koncentrationer av näringsämnen, metaller 
m.m. förekommandes i hushållsspillvatten som kan anses vara representativa över större 
områden. Det kan vara svårt att lokalisera sådana områden i praktiken då städer ofta är 
heterogena med olika socio-ekonomiska förutsättningar där exempelvis skillnader i diet kan 
komma att påverka spillvattnets komposition. Om man saknar möjlighet att genomföra 
provtagningar kan en billigare, fast inte lika pålitlig, lösning vara att istället söka igenom 
rapporter eller läroböcker för att hitta koncentrationer som kan användas som referenser. 
Provtagningarna bör utföras under dygn utan nederbörd, detta för att undvika inblandning av 
regn/dagvatten. Vid val av provtagningsutrustning är det av vikt att så långt så möjligt välja 
inerta material för att minimera riskerna för avbrott. Om man planerar att utföra provtagning i 
pumpbrunnar kan flödesproportionella prover erhållas om provtagaren styrs av pumpens 
tillslag. På grund av det stora antalet parametrar som kan vara nödvändiga att analysera kan 
större provvolymer vara nödvändiga att ta. 
 
I studien utförd av Gryaab och Stadens Vatten hämtades referensvärden från en undersökning 
utförd 2006/2007 där följande två bostadsområden i Göteborg ingick (se Figur 2): (i) 
Norumsgärde i Tuve - Bebyggelsen bestod här av 80 % flerfamiljshus och 20 % radhus samt 
ett litet affärscentrum. Invånarantalet var vid tiden för provtagningen drygt 2000 personer; (ii) 
Lyckhem i Askim (pumpstation Oxledsvägen) - Bebyggelsen bestod enbart av radhus och 
villor. Invånarantalet var ca 700 personer. Ett större antal parametrar för spillvattnets kvalitet 
innefattades av provtagningarna, se Tabell 1 för erhållna värden. Provtagning utfördes med 
ISCO 6700 provtagare. Munstycket/sonden till provtagaren har varit i syrafast, rostfritt stål 
och sugslangens insida utgjordes av teflon. Själva pumpslangen var i silikon. Glastunnor om 
10 liter användes som provtagningskärl. Provtagaren placerades i pumpbrunnen för respektive 
bostadsområde. Ett delprov togs varje gång pumpen startades och sögs till provtagningskärlet. 
En total provvolym om ca 30 liter per dygn togs. Proven uttogs mellan kl 8.00 dag ett till kl 
8.00 dag två, men varje dygn delades in i tre delar varvid provtagningskärlen á 10 liter byttes 
tre gånger per dygn. De tre provtagningskärlen hälldes sedan upp i ett större kärl och 
homogeniserades med skakmaskin för att därefter fördelas på de provflaskor som krävdes för 
varje enskild analysparameter. I Tabell 1 finns medelkoncentrationerna (referensvärde) för 
varje enskild parameter tillsammans med information om respektive analysmetod och 
korresponderande detektionsgräns. Det är dessa medelkoncentrationer som i fortsättningen 
alltså användes som referens för kvalitén på ett homogent spillvatten. 
 
Tabell 1. Parametrar analyserade under referensprovtagning tillsammans med använd analysmetod, metodens 
detektionsgräns samt erhållet referensvärde från provtagningen. 
Parameter Analysmetod Detektions-

gräns 
Referens-
värde 

Bly (Pb) (μg/l) SS 028150/ICP-MS 0,5 3,9 
Kadmium (Cd) (μg/l) SS 028150/ICP-MS 0,1 0,074  
Koppar (Cu) (μg/l) SS 028150/ICP-MS 1 79 
Krom (Cr) (μg/l) SS 028150/ICP-MS 1  2,6  
Nickel (Ni) (μg/l) SS 028150/ICP-MS 1  3,7  
Zink (Zn) (μg/l) SS 028150/ICP-MS 5  107  
Kvicksilver (Hg) (μg/l) EN 1483/AAS 0,1  0,10  
Silver (Ag) (μg/l) SS 028150/ICP-MS 0,5  1,0  
Antimon (Sb) (μg/l) SS 028150/ICP-MS 1  0,24  
Konduktivitet (Kond) (mS/m) EN 27888 2 69  
Totalfosfor(Tot-P) (mg/l) SS-EN ISO 15681-2:2005/TrAAcs 0,005 5,4  
Totalkväve (Tot-N) (mg/l)  EN ISO 11905-1/KONE 0,1 44  
Ammonium (NH4) (mg/l) EN ISO 11732:2007 0,01 40,5  
Suspenderat material (SS) (mg/l) EN 872 0,5 339 
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Provtagningskampanj för utvalt område 
Själva provtagningskampanjen kan väljas att innefatta varierande grad av parametrar 
beroende på vilka syftena är: Är det primärt att kartlägga massinflöden av tungmetaller eller 
är det att undersöka nivåer av tillskottsvatten, eller är det kanske båda delarna? Själva 
tidpunkten för kampanjens utförande bör också influeras av förutsättningarna: Härrör 
exempelvis tillskottsvattnet sannolikt från nederbörd eller uppstår det från andra källor 
(läckande dricksvatten, bakvatten in i systemet)? Många av de punkter som beskrevs under 
rubriken Referensprovtagning av hushållsspillvatten är viktiga att ha i åtanke även här, som 
exempelvis att välja inerta material för fältarbetet. 
 
I studien utförd av Gryaab AB och Stadens Vatten var intentionen att testa 
normaliseringsmetoden av värdena från referensprovtagningen utförd 2006/2007 för det större 
området som ansluter till Ryaverket. Eftersom det större avrinningsområdet varierar i stor 
grad med avseende på befolkningstäthet och typ av ledningssystem (vissa delar är 
kombinerade medan andra är separerade) ansågs området vara lämpligt för utvärdering av 
metoden. Ryaverket mottar spillvatten från ca 740 000 personer i Göteborgsområdet. Det 
större avrinnginsområdet kan grovt indelas i fyra delområden som alla ansluter genom enskild 
tunnel till verket. Varje delområde kan således få sitt spillvatten provtaget separat i inflödet 
till Ryaverket och utgör på sådant sätt en enskild provtagningssation. I artikeln kommer dessa 
områden/provtagningsstationer ges följande namn: ’Norra’, ’Södra’, ’Centrala’ och ’Västra’. 
Området ’Norra’ innehåller även området ’Östra’ vilket i sin tur till stor grad består av 
kombinerade system i centrala Göteborg Stad, se Figur 2. Områdena ’Södra’, ’Norra’, 
’Centrala’ och ’Östra’ hade alla befolkningstätheter omkring 30 till 40 invånare per hektar 
medan motsvarande siffra för ’Västra’  låg på 16 invånare per hektar (se Tabell 2). Separerade 
avloppssystem fanns till större grad i områdena ’Södra’ och ’Västra’ medan kombinerade 
system var vanligare för områdena ’Centrala’ och ’Östra’. 
 

 
Figur 2. Översiktlig bild av Ryaverkets avrinningsområde. Samtliga områden dränerar till Ryaverket genom 
enskild tunnel, ’Östra’ utgör dock här ett undantag då området dränerar till ’Norra’. Referensprovtagningen 
utfördes i Norumsgärde (stjärna) och Lyckem (kvadrat). 
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Tabell 2. Generell karaktär för områdena som ingick i studien med avseende på yta, befolkning och typ av 
avloppsnät. 
Parameter Södra Norra Centrala Västra Östra 
Invånarandel (%) 59 33 2 6 23 
Areaandel (%) 58 29 2 11 16 
Befolkningstäthet (Pers/ha) 29 33 38 16 40 
Typ av avloppssystem Separat Separat/ 

kombinerat 
Kombinerat Separat Kombinerat 

 
Då underliggande intention med provtagningskampanjen var att undersöka betydelsen av 
nederbörd för nivåerna av tillskottsvatten och massinflöden av tungmetaller togs beslutat att 
utföra kampanjen i två omgångar. Den ena omgången utfördes under två regniga veckor 
hösten 2012 och den andra under en vecka hösten 2014 vilken var nästan helt fri från 
nederbörd. Under de här sammanlagt tre veckorna utrustades Ryaverket, samt samtliga 
inflödestunnlar som representerade de olika avrinningsområdena, med automatiska provtagare 
(märke: Basic Solid). Vatten pumpades kontinuerligt från spillvattenflödet i tunnlarna till en 
sekundär volym där provtagarna tog tidsproportionella blandprover med ett intervall om 12 
minuter och en volym av 17 ml. Detta innebar att två liter uttogs dagligen för varje 
provtagningsstation. Samma 14 parametrar som uppmättes under referensprovtagningen 
analyserades även under de två provtagningsomgångerna. 
 
Medelvärdena från analysen av de 14 parametrarna kan ses i Tabell 3. Lägre koncentrationer 
av Hg och Ag och högre koncentrationer av Sb observerades för samtliga stationer när 
jämförelse gjordes mot referensprovtagningen. Detta kan antagligen förklaras genom att det i 
ett av referensområdena fanns tandläkarmottagningar påkopplade som sannolikt bidragit till 
förhöjda halter av Hg och Ag i den studien. Erfarenheten vad gäller antimonanalyser är att de 
är osäkra och framförallt har resultaten varit beroende av vilket laboratorium som har utfört 
analysen, dessa värden bör därför tas med försiktighet. Fem av de övriga metallerna (Pb, Cd, 
Cu, Ni och Zn) observerades överstiga referenskoncentrationerna för ’Östra’-stationen. 
Stationen ’Norra’ uppvisade också högre koncentrationer jämfört med referensprovtagningen 
för Cd och Ni. För stationen ’Centrala’ var det endast Cd som observerades ha en högre 
koncentration än motsvarande från referensstudien. För stationerna ’Södra’ samt ’Västra’ 
dokumenterades inga koncentrationer högre än de som tidigare uppmättes i referensstudien. 
Spillvattnet vid Ryaverket, ’Norra’ samt ’Västra’ observerades ha högre värden av 
konduktivitet än vad som uppmättes i referensprovtagningen. Alla uppmätta koncentrationer 
av Tot-P, Tot-N, NH4-N och SS visade sig vara lägre än de uppmätta i referensstudien, detta 
på grund av den generella utspädningen av ämnena som sker under transport i 
avloppssystemet.  
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Tabell 3. Uppmätta värden från provtagningskampanjen vid de olika stationerna där värden i fetstil indikerar 
att värdet från referensprovtagningen överstegs (jämför mot Tabell 1). Standardavvikelsen ges inom parentes. 
Parameter Ryarket Södra Norra Centrala Västra Östra 

Pb (μg/l) 2.7 (1.3) 2.1 (1.3) 3.5 (2.1) 2.2 (0.6) 1.2 (0.6) 6.2 (7.9) 

Cd (μg/l) 0.07 (0.04) 0.06 (0.04) 0.09 (0.05) 0.08 (0.03) 0.05 (0.02) 0.09 (0.10) 

Cu (μg/l) 44 (19) 44 (24) 47 (20) 41 (20) 37 (17) 105 (170) 

Cr (μg/l) 1.99 (1.00) 1.60 (1.13) 2.51 (1.44) 1.75 (0.84) 1.49 (1.00) 2.26 (1.82) 

Ni (μg/l) 4.7 (5.4) 2.4 (0.8) 9.8 (17.9) 2.5 (0.5) 3.7 (1.0) 11.5 (12.4) 

Zn (μg/l) 78 (30) 76 (35) 96 (44) 78 (24) 76 (26) 206 (339) 

Hg (μg/l) 0.02 (0.02) 0.04 (0.07) 0.02 (0.02) 0.01 (0.01) 0.01 (0.01) 0.01 (0.02) 

Ag (μg/l) 0.10 (0.07) 0.12 (0.13) 0.10 (0.06) 0.06 (0.04) 0.09 (0.19) 0.14 (0.26) 

Sb (μg/l) 0.60 (0.18) 0.53 (0.17) 0.73 (0.26) 0.66 (0.26) 0.73 (0.24) 0.59 (0.33) 

Kond (mS/m) 72.4 (18.1) 54.9 (12.0) 85.1 (16.9) 53.9 (12.3) 115.4 (56.3) 55.4 (12.0) 

Tot-P (mg/l) 2.4 (0.9) 2.1 (1.1) 2.2 (0.8) 2.4 (0.9) 2.3 (0.7) 2.4 (1.6) 

Tot-N (mg/l) 21.8 (10.3) 19.3 (9.3) 20.0 (7.6) 20 (10) 20.0 (10) 18.3 (7.0) 

NH4 (mg/l) 14.6 (6.2) 11.1 (6.3) 13.4 (4.4) 13.8 (7.0) 12.7 (6.5) 11.4 (4.3) 

SS (mg/l) 153 (54) 130 (63) 145 (61) 153 (29) 234 (430) 146 (111) 

 
För att undersöka till vilken grad de uppmätta värdena från provtagningskampanjen kunde 
användas för att uppskatta nivån av tillskottsvatten gjordes en jämförelse. Jämförelsen utgick 
ifrån att en god uppskattning av nivån av tillskottsvattnet skulle utgöras av att dividera flödet 
in till Ryaverket med försåld dricksvattenvolym. Om kvoten exempelvis skulle utgöras av 
siffran två betyder det att tillskottsvattenvolymen är lika stor som spillvattenvolymen. Av 
intresse var att jämföra denna kvot mot sådana som istället baseras på teoretisk 
utspädningsgrad utifrån koncentrationer av olika ämnen i spillvattnet. För att få fram dessa 
teoretiska utspädningsgrader för ämnena undersökta under föreliggande provtagning 
dividerades uppmätt koncentration härifrån med koncentrationen uppmätt under 
referensprovtagningen. Resultatet när dessa kvoter jämfördes kan ses i Figur 1 för de ämnen 
som uppvisade den bästa matchningen mot kvoten baserad på dricksvattenförbrukningen. 
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a) Provtagningskampanj utförd 2012 (regnig) 

 
b) Provtagningskampanj utförd 2014 (torr) 

 
Figur 3. Utspädningsgrad (y-axeln) baserad på dricksvattenförbrukningen (blått) och koncentrationerna för 
totalfosfor (rött), totalkväve (grönt) och suspenderat material (gult) vid Ryaverket över de två 
provtagningsomgångarna. Den regniga omgången utförd under 14 dagars tid 2012 ges i a) medan den mer torrare 
omgången utförd under 2014 kan ses i b). Då NH4-N uppvisade en variation som till hög grad följde Tot-N 
presenteras inte denna parameter i någon utav figurerna. 
 
Jämförandet av koncentrationer för att på sådant sätt göra uppskattningar av utspädningsgrad 
verkar ha underskattat den verkliga förekomsten av tillskottsvatten (om denna kan antas vara 
lika med flödet in till Ryaverket dividerat med försåld dricksvattenvolym) vid Ryaverket för 
perioden 2012. Utspädningen kunde antas ligga mellan 4-8 gånger för de flesta dagarna i den 
provtagningsomgången baserat på förbrukad dricksvattenvolym. Alla uppmätta parametrar 
indikerade istället utspädningsgrader som låg mellan 2-6 gånger för de flesta dagarna. En 
bättre överenstämmelse erhölls istället för omgången utförd under den torra veckan 2014 då 
utspädningsgrader strax över och under 2 dokumenterades för samtliga parametrar. Detta 
verkar tyda på att metoden att undersöka spillvattenkvalitet för att dokumentera höga nivåer 
av tillskottsvatten har sin största potential när endast basflöde belastar systemet. 
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Vidare analys av mätvärden 
När värdena för de provtagna parametrarna har inkommit kan primära slutsatser dras. Om det 
exempelvis uppmätts koncentrationer av metaller som avviker starkt från referensprov-
tagningen är förmodligen vidare analys av just dessa värden överflödig. Man kan emellertid 
erhålla mätserier som inte är lika enkla att dra slutsatser kring och då kan jämförelser och 
vidare analyser av datamaterialet bli nödvändiga. För att undersöka vidare om ett område 
uppvisar relativt förhöjda halter gentemot andra områden kan man räkna fram massflödet 
under provtagningsperioden för specifik metall genom att normalisera mot kvantiteten för 
Tot-P och Tot-N. Detta kan göras genom antagandet att massinflödet av dessa två ämnen är 
relativt stabilt till systemet och kan således ge en indikation på den relativa masstillförseln för 
exempelvis tungmetaller. Vad man behöver för att kunna utföra omräkningen är därför värden 
för hur mycket Tot-N och Tot-P en person bidrar med dagligen till VA-systemet (gram/ 
person/dag), se ekvationer (1) och (2). För att få en uppskattning av massinflöde som inte kan 
relateras till halter som ett konventionellt hushållsspillvatten innehåller behöver man också 
subtrahera just detta basvärde för metallerna, se ekvation (3). 
 

                  (1) 
 

          (2) 
 

                                     (3) 
 
Cuppmätt = Metalkoncentrationen uppmätt under provtagningskampanj (μg/l) 

Creferens = Metalkoncentrationen uppmätt i referensprovtagning (μg/l) 

Mreferens = Massflöde av näringsämnen (g/person/dag) 

Mberäknat (P) = Massflöde av tungmetaller beräknad från normaliseringen av Tot-P 

(g/person/dag) 

Mberäknat (N) = Massflöde av tungmetaller beräknad från normaliseringen av Tot-N 

(g/person/dag) 

Mmedel = Medelmassflöde av tungmetaller (g/person/dag) 

MHS = Massflöde av tungmetaller som kan antas finnas naturligt I konventionellt 

hushållsspillvatten (g/person/dag). 

Mnon = Massflöde av tungmetaller som inte kan antas finnas naturligt i konventionellt 
hushållsspillvatten (g/person/dag). 
 
Om man gjort en sådan framräkning av massflöden för olika områden kan man sedan 
statistiskt jämföra områdena och se om några signifikanta skillnader föreligger i nivåer av 
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metaller. Här kan ett stort antal statistiska tester komma på fråga beroende på hur 
förutsättningarna ser ut. 
 
I Gryaabs och Stadens Vattens studie av delområdenas bidrag av tungmetaller in till 
Ryaverket utfördes omräkningar till massflöden för de olika delområdena enligt ovanstående 
ekvationer. Värden för vad en person kan anses tillföra i fråga om Tot-N och Tot-P till 
Ryaverket dagligen antogs, baserat på tidigare undersökningar utförda av Gryaab, till 14 
respektive 1,8 gram/person/dag. Resultatet från uträkningarna kan ses i Tabell 4. Dessutom 
utfördes statistiska tester för att se mellan vilka provtagningsstationer signifikanta skillnader 
förelåg. Här var det nödvändigt att göra en uppdelning i stationer där det inte fanns någon 
inbördes koppling utan där stationerna var oberoende av varandra (’Norra’, ’Centrala’, 
’Södra’ och ’Västra’), samt den linje av stationer som belastades till varierande grad av 
samma spillvatten (’Östra’-’Norra’-Ryaverket), jämför mot Figur 2. För den första gruppen 
stationer användes de statistiska metoderna Kruskal-Wallis samt Mann-Whitney -testen för att 
kartlägga statistiskt signifikanta skillnader. För den andra gruppen användes testerna 
Friedmanns ANOVA samt Wilcoxcon-testet. 
 
För de stationer som inte hade någon inbördes koppling var det station ’Norra’ som uppvisade 
de högsta massflödena för metallerna Pb, Cd, Cr, Ni och Zn. Det förelåg statistiskt 
signifikanta skillnader i Pb-massflöden mellan denna station och stationerna ’Södra’ och 
’Västra’. Vidare dokumenterades statistiskt signifikanta skillnader i massflöden vid ’Norra’ 
jämfört med ’Västra’ för Cd samt ’Centrala’ för Ni, där alltså nivåerna var högre vid ’Norra’.  
Det största massflödet av Cu observerades dock vid station ’Södra’. Vidare noterades 
skillnaderna i massflöden för Ni och Zn vara statistiskt signifikanta mellan ’Östra’ och 
Ryaverket. Bland de stationer som kunde antas ha inbördes påverkan mellan sig var den 
station med de högsta massflödena av metaller station ’Östra’. Skillnaden i massflöden var 
statistiskt signifikant för Cu när ’Östra’ jämfördes med ’Norra’ och Ryaverket. 
 
Tabell 4. Medelvärden för massflöde av metaller (mg/person/dygn) beräknat för de stationer utan och med 
inbördes koppling. Massflöden för metaller i fet stil indikerar att statistiskt signifikanta skillnader förelåg mellan 
dessa gentemot de i kursiv stil. 
Provtagningsstation Pb Cd Cu Cr Ni Zn 

Stationer utan inbördes koppling       

Södra 0.49 0.03     12.75 0.43 1.13 33.17 

Norra 1.58 0.06     11.65 1.10 8.34 40.29 

Centrala 0.82  0.05       6.77 0.64 0.87 28.39 

Västra 0.11 0.02       4.55 0.41 2.12 27.23 

       
Stationer med inbördes koppling       

Ryaverket 1.40 0.04    7.52 0.66 3.02 24.44 

Norra 1.58 0.06 11.65 1.10 8.34 40.29 

Östra 3.17 0.05 43.69 0.89 9.74 109.07 
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Åtgärder på avloppsnätet 
Beroende på utfall från provtagningskampanjen kan åtgärder på avloppsnätet som syftar till 
att minska tillskottsvatten samt inflöde av metaller utföras. Det bör dock påpekas att resultatet 
från provtagningen inledningsvis kanske lämpar sig bäst för att sektionera för vidare 
undersökningar då man normalt börjar provta långt ner i systemet, kanske i närheten av ett 
reningsverk. Provtagning av områden som ligger långt uppströms kan vara problematiskt på 
grund av ett icke tillräckligt flöde och här kanske andra metoder är mer lämpliga, såsom TV-
inspektion.   
 
I studien utförd av Gryaab AB tillsammans med Stadens Vatten kunde resultatet från 
provtagningskampanjen användas för att lokalisera källor till tillskottsvatten och på så sätt 
planera åtgärder. De förhöjda värdena för konduktivitet observerade vid ’Västra’ hörde 
samman med inläckande havsvatten. Vad gäller tungmetallerna kunde analysen från prov-
tagningskampanjen specifikt peka ut två områden med höga nivåer: ’Norra’ och ’Östra’. De 
höga massflödestalen för Ni observerade vid ’Norra’ och ’Östra’ visa sig bero på utsläpp från 
en ytbehandlingsindustri. De här två provtagningsstationerna uppvisade vidare förhöjda halter 
av vanligt förekommande metaller i dagvatten. Det kan tyda på en mer diffus påverkan av 
förorenat dagvatten här på grund av den större förekomsten av kombinerade system för just 
dessa områden (jämför med Tabell 2).  

Slutsatser 
Gryaab AB och Stadens Vatten har utarbetat en metod för att kartlägga tillskottsvatten och 
inflöden av metaller till avloppsnätet. Metoden bygger på att kvaliteten i hushållsspillvatten 
kan normaliseras för större områden och på sådant sätt ge indikationer på om exempelvis 
inläckning eller punktutsläpp sker. Metoden består av följande steg: Referensprovtagning av 
spillvatten; Provtagningskampanj av områden man misstänker vara problematiska; Vidare 
analys av uppmätta parametrar; Åtgärder på avloppsnätet. Metoden testades på 
Göteborgsregionen som dränerar sitt avloppsvatten till Ryaverket. Vid Ryaverket provtogs 
spillvatten från olika delområden under två omgångar, en utförd under två regniga veckor 
2012 och en annan under en torr vecka 2014. Uppskattningarna av nivån av tillskottsvatten 
visade sig vara relativt stabila när Tot-N och Tot-P användes för den torra perioden. Metoden 
verkar således vara mest lämpad för uppskattning av tillskottsvatten i basflödet. Vidare visade 
sig metoden vara användbar för att lokalisera områden med stort inflöde av tungmetaller. 
Genom förfarandet har källor till förhöjda halter av bl a Ni kunnat lokaliseras. 
 
 



innovativ dagvattenhantering
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