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Sammanfattning 
 

Bräddning har blivit ett vanligt förekommande problem över hela landet när man pratar om 

avlopp och avloppsvatten. Eftersom bräddning är utspädning av avloppsvatten som tvingas 

släppas ut utan rening, leder detta till utsläpp av bland annat näringsämnen, miljö- och 

hälsostörande ämnen och patogena organismer i recipienten. Detta kan vara särskilt 

allvarligt om recipienten är en dricksvattentäkt. Det är därför viktigt att samhället arbetar 

med att förhindra att bräddning sker. Syftet med denna studie är därför att undersöka på 

vilket sätt kommuner arbetar med att identifiera i vilken omfattning bräddning sker och hur 

de arbetar för att åtgärda problemet. I undersökningen har därför en genomgång av 

lagstiftning inom området gjorts och VA-planer från 10 svenska kommuner har granskats 

för att identifiera åtgärdsområden. Vetenskaplig litteratur och rapporter har använts för att 

bedöma omfattning av problem internationellt och nationellt samt för att bedöma om de 

åtgärder som görs är tillräckliga. 

 

Bräddning sker på grund av hydraulisk överbelastning eftersom vattenmängderna är större 

än ledningsnätets och reningsverkets kapacitet. Dessa överbelastningar uppkommer till följ 

av ökad nederbörd, avsmältning, lagring av fett, sediment eller rötter som tränger in i 

ledningsnäten. Allt detta försvårar avledningen av vatten vid höga flöden. EU:s 

vattendirektiv har som syfte att minska farligt utsläpp till vatten och det sker främst genom 

övervakning, bättre hantering av slam, information och rapporter över utsläppen. Många av 

just de här punkterna är återkommande åtgärder i de åtgärdsplaner som vi har granskat.  

 

Till följd av klimatförändringarna måste kunskapen om bräddning öka och det är viktigt att 

hantera dagvattnet i separata system där det är möjligt t.ex. i nya bostads och 

industriområden. Samtidigt måste reningsverkens och ledningsnätens kapacitet ses över i 

form av övervakning, då åtgärdstakten inte är tillräckligt hög idag. 
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Abstract 
 

Combined Sewer Overflow (CSO) has become a common problem across the country when 

talking about sewage and wastewater. Since CSO is dilution of wastewater that is forced to be 

discharged without treatment, this leads to emissions of, inter alia, nutrients, environmental and 

health disturbing substances and pathogenic organisms in the recipient.  

 

This can be particularly serious if the recipient is a drinking water source. It is therefore 

important that society works to prevent the CSO. The purpose of this study is therefore to 

investigate how municipalities work to identify the extent to which overflow occurs and how they 

work to correct the problem. In the survey, therefore, a review of legislation in the area has been 

made and water plans from 10 Swedish municipalities have been reviewed to identify areas of 

action. Scientific literature and reports have been used to assess the extent of problems 

internationally and nationally and to assess whether the measures that are being taken are enough.  

 

Overflow occurs due to hydraulic overload, as the amounts of water are greater than the capacity 

of the pipeline network and the treatment plant. These overloads result from increased 

precipitation, melting, storage of fat, sediment or roots that penetrate the conduit networks. All of 

this makes it difficult to divert water at high flows. The purpose of the EU Water Directive is to 

reduce hazardous emissions to water, and this is mainly done through monitoring, better 

management of sludge, information and reports on the emissions. 

 

Many of these points are recurring actions in the action plans we have reviewed. The stormwater 

management is an important aspect, while the capacity of the treatment plants and the pipeline 

network must be reviewed in the form of monitoring, as the rate of action is not high enough 

today. 
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Ordlista 

 
 

ARV – Avloppsreningsverk. 

Avloppsvatten - Samlingsnamn för dagvatten och spillvatten. 

Avrinningsområde - Landområde, inklusive sjöar, som avvattnas via samma vattendrag. 

Dagvatten - Vatten som tillfälligt avrinner från markytan eller från annan konstruktion, till 

exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten eller framträngande grundvatten.  

Kombinerat ledningsnät - När spill- och dagvatten samlas i samma ledning och inte delas upp i 

de olika kategorierna spillvatten och dagvatten.  

Recipient – Vattenområde som används som mottagare av orenat och renat avloppsvatten och 

dagvatten. Det kan vara sjö, å eller hav. 

Sekundär rening – Rening av avloppsvatten från bebyggelse, där reningen främst består av 

biologisk rening med sekundär sedimentering. 

Spillvatten - Vatten från hushållsavlopp, WC samt bad, dusch, disk och tvätt.  

Tillskottsvatten - Är dränerings- och grundvatten som läcker in i otäta ledningar, dagvatten som 

leds in genom felaktigt anslutna rännstensbrunnar, stuprör eller överläckage från trasiga 

dagvattenledningar.  

Utjämningsmagasin – används för att utjämna de kraftigaste flödestopparna i ett 

avloppsledningsnät. De används exempelvis för att förhindra mark- och källaröversvämningar, 

belastning på anläggningar och reningsverk eller bräddning av obehandlat avloppsvatten. 

VU – Verksamhetsutövare 
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1 Inledning 
 

Under detta kapitel behandlas de delar som är nödvändiga för att formulera arbetets 

problemformulering och syfte. 

1.1  Bakgrund 
 

Bräddning har blivit ett vanligt förekommande problem över hela landet när det gäller 

avlopp och avloppsvatten. Under år 2016 uppgick mängden obehandlat avloppsvatten som 

bräddats från ledningsnät och avloppsreningsverk upp till 5 822 300 m3 (VASS, 2016).  

Eftersom bräddning utgörs av utspätt avloppsvatten som släpps ut utan rening, så leder det 

till utsläpp av bland annat näringsämnen och smittämnen. Det förekommer även 

användning av bräddrecipienter som dricksvattentäkter. Dessa orenade utsläpp ger upphov 

till hälsorelaterade risker eftersom bräddvatten innehåller ohälsosamma föroreningar och 

mikroorganismer (Bengtsson Sjörs, 2014). 

 

När avloppsvatten bräddas följer det oundvikligt med spillvatten, matrester, toalettpapper, 

fekalier m.m. ut (gäller kombinerat avloppssystem). Dessa är biologiskt nedbrytbara som 

kräver tillgång till syre för att kunna brytas ner. När detta sker bidrar det till en reduktion 

av syre i recipienterna och en ökning av bakterier startar, som i sin tur leder till sämre 

vattenkvalité.  I värsta fall kan det leda till syrebrist och döda bottnar (Jiverö & 

Torstensson, 2006).   

 

De näringsämnen som tillförs i hushållsavloppen kommer främst från urin, BDT-vatten och 

fekalier. Tabell 1 visar hur många % kväve och fosfor som finns i respektive källa. 

 

Tabell 1. Visar hur stor % av näringsämnena som finns i urin, BDT-vatten och fekalier. Uppgifter grundade 

från Naturvårdsverket, 1995. 

 Urin BDT-vatten Fekalier 

Fosfor 50 % 25 % 25 % 

Kväve 80 % 10 % 10 % 
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Det är främst fosfor som orsakar övergödning i sjöar, vattendrag och närmast kusterna. Ute 

i havet kan det vara kväve och fosfor som bidrar till övergödning (Bengtsson Sjörs, 2014). 

Förutom spillvatten som innehåller biologiskt nedbrytbart material kan dagvatten samtidigt 

föra med sig olika persistenta organiska föroreningar som kan vara både miljö- och 

hälsostörande.  

 

Det är möjligt att dagvatten innehåller miljögifter som polyaromatiska kolväten, olja, PCB 

och bromerade flamskyddsmedel. Vissa av dessa föroreningar är bioackumulerande och 

giftiga eller cancerframkallande för växter och djur (Miljösamverkan, 2014).  

 

Den ökade mängden dagvatten har blivit en av de största orsakerna till bräddning, vilket 

kan bero på att det finns mer hårdgjorda ytor i städerna och i framtiden förväntas vi få mer 

nederbörd och intensivare regnperioder. Det behövs mer kunskap inom riskbedömningen 

av miljömässiga och hälsorelaterade risker. 

1.2 Syfte 

Studien syfte är att undersöka omfattningen av problematiken med bräddning i Sveriges 

kommuner, och utifrån ett internationellt perspektiv uppskatta skalan av problemet. När väl 

problemet behandlats undersöks vilka möjliga lösningar som finns tillgängliga, samt hur 

respektive kommun arbetar för att lösa problemet i dagsläget, men även på sikt. Denna del 

kommer utgöras av en jämförande studie, därefter undersöka hur kommunerna arbetar med 

att lösa problemet. 

1.3 Frågeställningar 

Arbetet kommer att besvara följande frågeställningar: 

 

• Vilka är de vanligaste orsakerna till att bräddning sker i svenska kommuner? 

• Vad har bräddning för påverkan på miljö och hälsa? 

• Vilka lösningar finns tillgängliga för att motverka, eller lindra effekterna av bräddning? 

• Hur arbetar svenska kommuner med att hantera problematiken med bräddning? 
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1.4 Avgränsningar & begränsningar 

Författarna har valt att göra följande avgränsningar av arbetet: 

 

• Endast bräddning i kombinerade system i större kommuners i Sverige behandlas 

• Vid internationell jämförelse av problematiken undersöks endast EU-regionen. 

• Endast de direkta resulterande effekterna på miljön på grund av bräddning behandlas 

• Endast de vanligaste förekommande lösningarna för att motverka och lindra bräddning 

undersöks. 

 

Till följd av tids- och resursbegränsningar begränsas arbetet av följande aspekter: 

 

• Antalet kommuner som undersöks har begränsats till 10 st. 

 

2 Material och Metod 
 

Arbetet utgörs av en litteraturstudie och har baserats på en insamling och sammanställning 

av svenska rapporter om bräddning. Vetenskapliga material och fakta som använts under 

arbetens gång har erhållits via Högskolan Halmstads databas, Summon, Google Scholar 

och Svensk Vattens databas. 

 

Bräddning är en problematik som existerat länge, men det är först på senare år som det 

uppmärksammats mer och undersökningar av det har ökat. Arbetet kommer att fokusera på 

den svenska bräddningens orsaker, konsekvenser och kommunala åtgärder mot detta. 

Eftersom det finns flera faktorer som kan vara orsaken till bräddning så kommer arbetet att 

behandla samtliga orsaker, men primärt fokusera på tillskottsvatten. 
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3 Teori 
 

3.1 EU direktiv 
 

De två EU-direktiven Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG), också 

kallat avloppsdirektivet, och Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) har störst betydelse när 

det gäller kraven på utsläpp av avloppsvatten (Naturvårdverket, 2016) 

Enligt Europaparlamentet och Rådets direktiv 2000/60/EG lades det 1996 fram förslag om 

att inrätta en ram för europeisk vattenpolitik. Den beskriver att när medlemsländerna i EU 

tar fram sin miljöpolitik ska de ta hänsyn till olika länders geografiska placering (för- och 

nackdelar), den ekonomiska och sociala utvecklingen i EU som helhet, utvecklingen i 

länderna och till sist fördelar och kostnader som kan komma att uppstå om det görs en 

åtgärd eller inte. Det krävs särskilda lösningar beroende på omständigheter och behov och 

hänsyn till detta bör alltid göras. Syftet med direktiven är att gradvis kunna minska de 

farliga utsläppen till vattnet. 

 

”Beslut bör fattas så nära de platser där vattnet påverkas eller används som möjligt. 

Åtgärder som ligger inom medlemsstaternas ansvarsområde bör prioriteras genom 

utarbetande av åtgärdsprogram som är anpassade till regionala och lokala 

förhållanden”.  

(Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG) 

 

”Övervakning av reningsverk, recipienter och hanteringen av slam är ett måste för 

att garantera att miljön skyddas från skadliga ämnen genom utsläpp av 

avloppsvatten. Information i form av periodiska rapporter över utsläppen är att 

föredra”.  

(Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG) 

 
 

3.2 Miljömål 
 

Det finns tre av våra totalt 16 miljömål som berör bräddning och de konsekvenser som blir 

pga. de orenade utsläppen. Miljömålen är baserade på FN:s framtagna miljömål för 2020. 

Informationen är hämtad från Sveriges Miljömål. 
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Ingen övergödning  

Riksdagens definition av miljömålet lyder: ”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” (Sveriges 

Miljömål, 2018). 

Övergödning gör att växtligheten förändras successivt och de arter som trivs i 

näringsfattiga miljöer tar stor skada. Övergödningen är ett allvarligt hot mot framförallt 

haven och bräddning bidrar till utsläpp av b.la kväve och fosfor. Klimatförändringar 

medför ökad nederbörd och kraftigare regn i Sverige. Efterföljande översvämningar kan ge 

utsläpp av avloppsvatten via bräddning, översvämning av betesmark och därmed ökad risk 

för att dricksvatten och badvatten förorenas av virus, bakterier och parasiter. (Hayley et. al. 

2018). 

 

Sveriges Miljömål som bedrivs via Naturvårdsverket rekommenderar kommunerna 

runtomkring i Sverige att bedriva tillsyn och prövning av utsläppen, fortsätta utveckla 

tekniken för rening och utsläpp, ansluta fler små avlopp till kommunalt VA, förbättra 

dagvattenhanteringen. I grund och botten eftersträvas en bra VA-planering.  

 

Giftfri Miljö  

Riksdagens definition av miljömålet: ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats 

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.” 

Varor, byggnader och produkter kan alla innehålla kemiska ämnen som är farliga att ta upp 

för människor, djur och växter. Studier visar att det finns många olika kemikalier i 

människors kroppar som inte borde finnas där. Några av dessa kemikalier är b.la. PCB, 

bromerande flamskyddsmedel och högfluorerande ämnen. Högfluorerande ämnen (de två 

kändaste är PFOS och PFOA) har på senare år upptäckts i dricksvattentäkter i Sverige och 

dem här ämnena är väldigt svåra att brytas ner. Flertalet av de ämnena som vi får i oss är 



Miljö- och hälsoskydd Examensarbete  

hormonstörande.  
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Levande sjöar och vattendrag 

Riksdagens definition: ” 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.” 

Idag utsätts våra sjöar och vattendrag för påverkan från skogsbruk, jordbruk, industrier och 

vattenkraft. Vattenmiljöerna har många viktiga funktioner, dels för växt och djurlivet, fiske 

och dricksvatten men dels som rekreation för oss människor och värdefulla kulturminnen. 

Vattenkraft är idag ett stort hot mot den biologiska mångfalden pga. de förstör miljöerna 

för djuren och växterna och detta kan leda till att arten försvinner helt. Ett annat problem 

som främst vår dricksvattenförsörjning utsätts för är föroreningar orsakade av bakterier och 

andra mikrobiologiska patogener. Klimatförändringen vi står inför kan på sikt ge ökade 

hälsorisker då förorenade ämnen och sjukdomsbringande organismer sprids. Att återställa 

vatten som är utsatt för allt detta går långsamt och för att det ska kunna bli verklighet måste 

de ekonomiska och juridiska förutsättningarna förstärkas, då hälften av Sveriges sjöar och 

vattendrag inte uppnår kraven för god vattenstatus (Havs och Vattenmyndighetens rapport 

2014:1) 

 
 

3.3 Bräddning 
 

Bräddning är orenat avloppsvatten som släpps till recipienter utan rening (Miljösamverkan, 

2014). Vatten som bräddas är en blandning mellan dagvatten och BDT-vatten (står för bad, 

dusch och tvätt), samt urin och fekalier (Naturvårdsverket, 1995). I föreskrifterna om 

kontroll av utsläpp från reningsverk (1990:14) definieras bräddat avloppsvatten som: 

 

”Avloppsvatten som vid enstaka tillfällen (t ex vid överbelastning) avleds (bräddas) 

för att avlasta magasin, bassäng eller ledning.” 

 

Naturvårdsverkets Allmänna råd (93:6) har under år 1993 förtydligat definitionen till: 

 

”Utsläpp som endast sker vid haveri eller underhållsarbete t ex på grund av 

strömavbrott, brott på huvudledningar eller spolning av ledningar definieras här 
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som nödutsläpp och omfattas inte av föreskrifterna.” 

 

3.4 Allmänt om avloppssystem 

 
Avloppssystemen är stora system som ligger gömda under marken. I Sverige har vi drygt 1 

700 reningsverk och totalt 101 000 km ledningsrör, vilket motsvarar två och ett halvt varv 

runt ekvatorn (Mattson J & Hedström, 2012). Under 1860-talet lade svenska städer ner 

avloppsledningar under jorden i s.k. “kloakledningar”. Dessa ledningar ledde avloppsvatten 

till närmaste sjö eller vattendrag. De äldre kloakledningarna kopplades samman med nya 

ledningar i samband med utbyggnad av reningsverken under 1950 talet. Avloppsvatten 

leddes då i kombinerade system (Allmänna råd, 1993) där spill- och dagvatten leds i 

samma ledning (Persson, 2005). I figur 2 visas avrinningen till och från dess kombinerade 

system. Från mitten av 1950-talet skedde förändringar som gjorde att de kombinerade 

systemen började ersättas av duplikata system eller separata system (Allmänna råd, 1993), 

där spillvatten och dagvatten avleds i separata ledningar (Persson, 2005). Idag består 13 % 

av avloppsledningsnäten av kombinerade system (Naturvårdsverket, 2016) I figur 1 visas 

avrinningen till och från dess separata system. Till skillnad från duplikata system hanteras 

dagvatten i de separata systemen genom avledning till diken (Miljösamverkan, 2014). 
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Figur 1: Separata systemet, där dagvatten och spillvatten leds i olika ledning (Bild baserad från Åström 

& Petterson, 2009,). 

 

 

 

Figur 2: Kombinerade system, där dagvatten och spillvatten leds i samma ledning (Bild 

omgjord från Åström & Petterson, 2009). 
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Alla avloppsreningsverk har samma funktion, det vill säga att rena vattnet, men oftast är de 

lite olika utformade. Nedan följer en enkel beskrivning av hur ett avloppsreningsverk 

fungerar. Beskrivning är hämtad från Miljöskyddsteknik-Strategier och teknik för att 

hållbart miljöskydd (Persson, 2005)  

 
 

 

3.5 Mekanisk rening 

 

När avloppsvattnet når avloppsreningsverket måste det passera ett galler. Gallret rensar bort 

större föremål som slängts i avloppet och som inte hör hemma på reningsverket t ex 

bomulls tops, papper och bindor. 

 

Nästa steg i den mekaniska reningen är sandfånget. Där rensas sand, grus och andra grövre 

partiklar bort från avloppsvattnet genom att de sjunker ner till botten och kan sedan pumpas 

bort. 

 
 

3.6 Biologisk rening 
 

Efter sandfånget följer processer för att rena bort det syreförbrukande organiska materialet i 

det biologiska steget. I dessa bassänger finns det minimala varelser som kallas för 

mikroorganismer, främst bakterier, som får "arbeta" för att rena vattnet. Om 

mikroorganismerna trivs i de biologiska bassängerna förökar de sig och växer till, därmed 

konsumerar de mycket organiskt material. För att kunna arbeta effektivt behöver 

mikroorganismerna syre, därför tillförs luft till dessa bassänger.  

 

Mikroorganismerna sjunker sedan till botten i de så kallade sedimenteringsbassängerna. I 

bassängerna är vattnet lugnt och stilla så att mikroorganismerna sakta hinner sjunka ner. En 

del av mikroorganismerna pumpas sedan bort från botten tillbaka i de biologiska 

bassängerna, medan resten pumpas ut ur reningsprocessen till en särskild 

slambehandlingsdel. 

 

På vissa reningsverk kan även kvävet renas bort i det biologiska steget. Kväverening är en 
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relativt komplicerad process och förekommer främst i större reningsverk eller där det finns 

känsliga recipienter. Genom att vattnet förs mellan olika bassänger, vissa med syre och 

andra bassänger utan syre, skapas trivsamma miljöer för olika sorters mikroorganismer. 

Dessa mikroorganismer kan omvandla kvävet i vattnet till gasformgenom denitrifikation så 

att det avgår till luft. Luften består naturligt till stor del av kväve så det lilla extra från 

avloppsreningsverken skadar inte människor eller naturen. 

 

 
 

3.7 Kemisk rening 
 

Nästa steg är den så kallade kemiska reningen, där kemikalier tillsätts för att ta bort fosfor. 

Dessa kemikalier bildar flockar, som binder näringsämnet fosfor till sig, vilka därefter 

sjunker till botten av bassängen. Därmed kan det skrapas ihop och pumpas bort från 

bassängen till en särskild slambehandlingsdel. 
  

3.8 Kontroll 
 

Prover tas på utgående vatten från avloppsreningsverket innan det når vattendraget. Prover 

analyseras även på inkommande vatten till avloppsreningsverket. Det som kontrolleras är 

bl.a. organiskt material, pH, fosfor och kväve.  

 

Varje reningsverk måste uppfylla en viss grad av rening av vattnet. Reningskraven är 

beroende på hur mycket vatten som släpps ut och hur känsligt vattendraget är för 

föroreningar. Kraven på hur rent vattnet måste vara ut från reningsverket bestämmer 

miljödomstolen och/eller tillsynsmyndigheten. (Naturvårdsverket, 2018) 

 

Figur 3 illustrerar hur flödet för vattnet fungerar och rör sig i samhället. 

Tillsynsmyndigheten kan vara Länsstyrelsen eller miljöenheten i kommunen (Persson, 

2005). 
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Figur 3: Vattenflödet i samhället (Bild modifierad från Persson, 2005) 

 

3.9 Åtgärdsplan 
 

En åtgärdsplan är föreslagna åtgärder som ges till en s.k. kommunal VA-plan. 

Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner som ska vidta de åtgärder 

som behövs. Oftast innebär det att myndigheter och kommuner ställer krav på andra 

aktörer, till exempel verksamhetsutövare, att genomföra de fysiska åtgärder som krävs för 

att följa miljökvalitetsnormerna (Vattenmyndigheten, 2016). VA-planens innehåll varierar 

från kommun till kommun och detta beror på hur stort behov av planering som finns i 

respektive kommun (Havs och Vattenmyndigheten, 2014) 

 

”Med kommunal VA-plan menas ett styrdokument som beskriver hur VA-

försörjningen ska ordnas i hela kommunen d.v.s. både inom och utanför kommunalt 

verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning samt 

omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt 

dagvatten, ibland även dräneringsvatten” 

(Rapport 2014:1). 
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För att uppnå status behöver den kommunala VA-planeringen uppfylla följande krav: 

 

 

 VA-planen ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete och 

vara väl politiskt förankrad. 

 VA-planen ska innehålla en beskrivning av VA-försörjningen och dess 

påverkan på vattenstatus, motsvarande en VA-översikt enligt denna 

vägledning. 

 VA-planen ska innehålla en VA-policy eller motsvarande politiskt 

beslutad viljeyttring med principer för prioriteringar mellan 

åtgärder och mellan geografiska områden. 

 VA-planen ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av 

föreslagna åtgärder. 
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En kommunal VA-plan ses som kommunens egna styrmedel eftersom den saknar rättsligt 

bindande verkan (Rapport, 2014:1). Miljöbalken, Vattentjänstlagen och Plan- och 

Bygglagen kräver inte att kommunerna ska ha s.k. kommunala VA- planer, men däremot 

bör man ha någon form av fungerande VA-planering och utveckling av VA-planer 

(Miljösamverkan, 2014). En VA-plan kan innehålla andra strategier och olika benämningar 

eller tydligt kopplas till andra styrdokument som t.ex. vattenförsörjningsplan, förnyelseplan 

för allmänt VA, dagvattenstrategi, VA-policy etc (Havs- och vattenmyndighetens rapport 

2014:1). 

 

 
 

Figur 4: visar att en VA-plan kan innehålla fler strategier och även styrdokument som visar olika 

avgränsningar och benämningar. Styrdokumentet kan också finnas mer eller mindre än de som visar på 

bilden. Modifierat från Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1. 

VA-PLAN 

VA-utbyggnadsplan 

Vattenförsörjningsplan 
Dagvattenstrategi 

Strategi för enskilt VA 
Drift- underhålls- och 

förnyelseplaner 
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4 Resultat 

 

4.1 Litteraturstudie – effekterna av bräddning 
Orsaken till att bräddning sker är på grund av hydraulisk överbelastning, då 

vattenmängderna är större än ledningsnätets och reningsverkets kapacitet, se tabell 2 för 

översikt av vattenleverans och bräddning under år 2014 till år 2016. Överbelastningen 

beror bland annat på förhöjda flöden som ska avledas eller reducerad kapacitet att avleda 

vattnet (Rapport 2009:1). Dessa överbelastningar förekommer vid ökad nederbörd 

(Andreassons & Larsson, 1992) eller avsmältning (Persson, 2005), men även lagring av 

fett, sediment eller rötter som tränger in och resulterar i att ledningsröret förträngs, vilket 

försvårar avledningen av vatten vid höga flöden. (Rapport 2009:1) Figur 5 visar mängd 

tillskottsvatten från år 2012 till år 2016 och samma tidsperiod visar figur 6 

vattenförbrukningen och mängden spillvatten som är behandlad. 

 

Tabell 2: Statistik av vattenleverans och bräddning under år 2014 till 2016. Utdrag från VASS. 

 

 2014 2015 2016 

Vattenleverans, 
miljoner m3 

856  857 886 

Behandlat 

spillvatten, 

miljoner m3 

 

1145  
 

1 181  

 

1 113  

Bräddvolym från 

avloppssystem, 

miljoner m3 

 

12, 7 
 

9, 3 
 

5, 8 

Bräddvolym i % av 

total vattenleverans 

 

0,99 
 

0,99 
 

0,99 

Bräddvolym i % av 

behandlad mängd 

spillvatten 

 
1,1 

 
0,8 

 
0,7 
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Figur 5: Mängden tillskottsvatten under år 2012 till 2016 (Modifierad bild från VASS, 2016)  
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Figur 6: Vattenförbrukning och behandlat spillvatten, siffror omgjorda från VASS, 2016 
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Konsekvenserna av bräddning delas in i två delar: korttids- och långtidseffekter. 

Korttidseffekter orsakar en ökad syreförbrukning, bakterietillväxt eller estetisk påverkan, 

såsom utseende och lukt (Allmänna råd 93:6, 1993). Dessa korttidseffekter kan påverka 

recipienterna upp till ett dygn. Långtidseffekter är effekter som varar under längre tid som 

exempelvis ackumulering av toxiska ämnen i djur eller övergödning (Jiverö & Torstensson, 

2006). Bräddning har erkänts som en orsak till vattenförsämring, förorening av 

dricksvattenförsörjningen och minskningen av den ekologiska statusen (Morgan et al., 

2017)  

 

Bräddvatten kan föra med sig föroreningar såsom näringsämnen (kväve och fosfor) och 

smittspridande ämnen (bakterier och virus) (Naturvårdsverket, 1995), men också 

föroreningar som bland annat suspenderat material, olja, polycykliska aromatiska kolväten 

och tungmetaller (koppar, zink, kadmium, bly, nickel och krom). Hur bräddvatten kan 

påverka en recipient under tid illustreras figur 7. På grund av att bräddningsvattnet 

potentiellt kan innehålla smittspridande ämnen och föroreningar har bräddning blivit en 

föroreningskälla som resulterar i negativ påverkan på recipienter (Wennberg et al., 2017). 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

0 1 timme 1 dag 1 vecka 1 månad 1 år 10 år 

 
Bakteriell förorening Näringsämne Syreförbrukning Toxiska ämnen 

 
 

 

Figur 7: Bräddvatten påverka på recipient (Omgjord bild från Bengtsson Sjörs, 2014) 
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Metaller som kan tänkas finnas i avloppsvatten är bland annat, bly (Pb), kadmium (Cd), 

koppar (Cu), krom (Cr), kvicksilver (Hg), nickel (Ni) och zink (Zn). Trots sin toxicitet är 

metaller livsnödvändiga för människor och natur (Jiverö & Torstensson, 2006). 

 

Bräddvatten påverkar stora vattendrag mindre än de små och det beror på att de stora 

vattendragen har större utspädningsförmåga. Konsekvenserna av bräddning varierar 

beroende på faktorer som bräddningsstorlek, placering av bräddavlopp, recipientens storlek 

och känslighet.  

 

Klimatförändringarna kommer att medföra extra belastning på vattensystemen och faktorer 

som kan spela in vid bräddningens konsekvenser är regn, årstidsvariationer, spridning vid 

regnoväder och bebyggelse inom tätorter. (Havs och Vattenmyndigheten, 2014).  

 

Ett exempel är Staden Cork i Irland som saknar övervakningsdata eftersom mindre än 10 % 

av systemen är försedda med flödes- eller spillregistreringsutrustning. Ett verktyg vid namn 

POST (Priority Overflow SelectionTool) användes till studien och delades in i tre 

prioriteter; där 1 krävde snabb installation av övervakningsutrustning, 2 krävde ytterligare 

undersökningar för att fastställa behovet av övervakning och 3 där övervakning för 

närvarande inte prioriterades. Studien visade den sannolika omfattningen av övervakningen 

av bräddning krävs i Irland och detta kan vara tillämpligt på andra EU-länder. Övervakning 

av vattensystemen är dessutom något som bör tillämpas för att bedöma effekterna av 

bräddning (Morgan et al., 2017). 

 

Föroreningskoncentrationen som når recipienter är också varierande. Det är inom vilka 

tidsramar som nederbörd inträffar i anslutning till bräddningstillfället som styr 

koncentrationen av föroreningar. Koncentrationen är högst vid starten av nederbörden 

(Jiverö & Torstensson, 2006). Om det bräddas stora volymer och flera gånger är oftast 

bräddvatten mycket utspätt och då sjunker föroreningshalten (Bengtsson Sjörs, 2014).  
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I en studie som gjordes i de nordöstra delarna av USA konstaterades att en ökad bebyggelse 

i det utsatta området ökade effekterna av bräddning och blev högre under våren, vilket 

tyder på att det är säsongsberoende. Vid en uppmätt nederbörd av ca 50 mm steg effekterna 

av bräddning avsevärt. (Hayley et. al., 2018) 

 

Det finns även risker för spridning av föroreningar till dricksvattentäkter. Patogener 

kommer oftast från fekalier och avloppsutsläpp, men det förekommer också från dagvatten 

som dras med via hårdgjorda ytor och som i sin tur kan transportera mängder med bakterier 

och andra mikroorganismer (Åström & Pettersson, 2009). Eftersom nederbörden ökar som 

följd till klimatförändringarna ger detta översvämningar som kan ge utsläpp via bräddning. 

Det finns en ökad risk för att badvatten och dricksvatten förorenas av virus, bakterier och 

parasiter som exempelvis Cryptosporidium och Giardia (Havs och Vattenmyndighetens 

rapport 2014:1).  

 

I studien High levels of sewage contamination released from urban areas after storm 

events: A quantitative survey with sewage specific bacterial indicators (Hayleyet. al., 2018) 

försökte forskarna kvantifiera bräddning kopplat till mängden nederbörd. Som måttstock 

hade de valt indikatorer bestående av två typer av bakterier; Lachnospiraceae och bakterier 

från människans tarmar, som de analyserade i par (tandem). Valet av just dessa bakterier 

grundade sig på att de bättre representerade de patogener som kan kopplas till människans 

avföring än t.ex. E. coli som även kan komma från andra källor.  

 

Den valda indikatorn med tandem-patogener (Lachnospiraceae och bakterier från 

människans tarmar) är troligtvis en mer pålitlig metod för att indikera bräddning än 

exempelvis E. coli, då dessa kunde uppmätas vid bräddningsincidenter trots att de uppmätta 

värdena av E. coli var låga. I tabell 3 ser man vilka vattenburna patogener som är vanligast 

och orsakar sjukdomsfall. Flertalet av de patogena organismer som anges i Tabell 3 sprids 

via direktkontakt med människor eller via maten oftare än konsumtion av förorenat 

dricksvatten, exempelvis infektion från badvatten eller kontaminerade grönsaker.  
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Antalet patogener som krävs för att bli infekterad bestäms av infektionsdos, det vill säga 

patogenspecifik, alltså känsligheten (immunitet) hos personen som infekteras, samt 

infektionsväg och miljöfaktorer (Åström & Pettersson, 2009). 

 

Ytterligare ett exempel på bräddningens inverkan på dricksvatten finns i den Kanadensiska 

studien Cumulative effects of fecal contamination from combined sewer overflows: 

Management for source water protection. Undersökningen genomfördes genom att samla 

in och övervaka data över koncentrationer av E.Coli vid ett antal bräddningsincidenter och 

därefter jämföra detta mot data över bräddningskoncentrationer mellan 2009 och 2012. 

Utifrån denna jämförelse upprättades en transport/spridnings-modell som kalibrerades med 

insamlad data från bräddningstillfällen och data från bedömningar av dricksvattenkvalitet 

nedströms. 

 

Resultatet från modellen pekar på vikten av att ta hänsyn till de kumulativa effekterna på 

kvalitén av dricksvatten vid bräddningsincidenter. Hantering av ärenden för 

dricksvattenkvalitet grundar sig dock oftast i punktmätningar för bedömningar. Detta skulle 

kunna resultera i felbedömningar, då flertalet samtidiga bräddningsincidenter kan ge 

upphov till förhöjda värden av E.Coli i anslutning till friskvattentäkter till följd av 

kumulativa effekter. Dessutom kan enskilda bräddningar ge upphov till oproportionell 

inverkan på uppmätta topp-koncentrationer av E.Coli vid enskilda vattentäkter. (Jallifer-

Verne et. al. 2016) 

 

När det gäller miljörelaterade effekter av bräddning så utgörs dessa primärt av påverkan 

från miljöfarliga ämnen som tungmetaller och framförallt näringsämnen som orsakar 

övergödning. Sådana ämnen förekommer i avloppsslam och figur 8 och 9 redovisas 

uppmätta halter av de primära näringsämnena kväve och fosfor, samt olika tungmetaller, i 

avloppsslam.  

 

Detta är alltså den mängd näringsämnen/ tungmetaller mellan åren 2000 – 2014 som 

potentiellt skulle kunna spridas till miljön vid extrem bräddning. En exakt siffra på hur stor 

andel av dessa ämnen som faktiskt hamnar i miljön till följd av bräddning finns i dagsläget 

inte. 



Miljö- och hälsoskydd Examensarbete  

Tabell 3: Vattenburna patogena organismer som har orsakat sjukdomsfall i Sverige. Sjukdom antalet har 

registrerad under 2006. (Infektionsförmåga är tid för möjlig detektorn av infektionsorganism i vatten 

vid +20 grader). Tabellen är reproducerad utifrån rapport från SVU 2013:22. 

 

Patogen Överlevnad i 

Vattensystem 

Infektions 

förmåga 

Rapporterade 

sjukdomsfall 

Bakterier    

Campylobacter spp. Vecka - månad Måttlig 6 074 

E.coli Vecka - månad Hög 268 

Legionella spp. kan föröka sig Måttlig 105 

Salmonella typhi/paratyphi Vecka - månad Låg 12/31 

Shigella spp. < vecka Måttlig 428 

Vibro choteare/ andra 
vibrio 

< vecka Låg 1/41 

Yersinia spp. > månad Låg 558 

Virus    

Hepatit A > månad Hög 79 

Hepatit E > månad Hög 6 

Parasiter    

Entamoeba histolytica Vecka - månad Hög 252 

Cryptosporidium spp. > månad Hög 103 

Giardia spp. Vecka - månad Hög 1 277 
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Figur 8: Uppmätta halter av näringsämnen i avloppsslam i Sverige (mg/kg) i Sverige under åren 

2000 till 2014. Diagrammet är baserat på statistik från Statistiska Centralbyrån. 

 
 

 

Figur 9: Uppmätta halter av tungmetaller i avloppsslam i Sverige (mg/kg) i Sverige under åren 2000 

till 2014. Diagrammet är baserat på statistik från Statistiska Centralbyrån. 
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Kvantifiering av bräddningsproblematiken försvåras av en hög förekomst av mörkertal i 

statistiskt underlag. Det finns två typer av mörkertal; okända bräddpunkter och 

oregistrering av bräddvolym vid kända bräddpunkter samt felregistrering på grund av 

mättekniska brister. Enligt Åsa Bengtsson Sjörs så kommer vi troligtvis aldrig få full koll 

på vart bräddningen sker, alltså de okända bräddpunkterna (Bengtsson, 2014). 

 

 

4.2 Undersökningsresultat – kommunernas åtgärder 
 

Nedan följer en översiktlig sammanställning av de undersökta kommunernas åtgärder 

utifrån vad respektive kommun anger i sin VA-plan. Se figur 10 och 11 på följande sidor.
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Alvesta X - - X - - - - - - - - 

Haninge - - X X X X X - X - X - 

Helsingborg - X - X X - - - - - - - 

Leksand X - X X X - - - - - - - 

Malmö - X X X X - - - - - X X 

Mora X - - - X - - - X X X - 

Mörbylånga X - X - - - - - - - - - 

Norrtälje - X X X - - - - - - - - 

Värmdö - - X X - X X X X - - - 

Trelleborg X - - - - - - - - - X X 

 

: Åtgärd anges i kommunens åtgärdsplan som en del i arbetet att motverka bräddning. 

: Anges ej i åtgärdsplan 
Figur 10. Egen sammanställning av vilka åtgärder som de 10 undersökta kommunerna uppger sig tillämpa för att motverka bräddningsproblematiken i respektive 

kommun. Information är hämtad utifrån vad kommunerna anger i respektive VA-plan. 

X 

- 
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Figur 11: Egen sammanställning av de andelar av de undersökta kommunerna som uppger att de arbetar med en 

viss typ av åtgärd för att motverka bräddning. De angivna åtgärderna har delats in i fem huvudområden i 

diagrammet ovan. Information är hämtad utifrån vad kommunerna anger i respektive VA-plan. 

 

Figur 10 och 11 ovan sammanfattar kommunerna och deras åtgärder för att motverka bräddning. I 

figur 8 anges vilka åtgärder som respektive kommun uppger sig tillämpa för att motverka bräddning, 

enligt respektive kommuns VA-plan. I figur 11 åskådliggörs hur stora andelar av kommunerna som 

anger en specifik åtgärd för att motverka bräddning. Figur 11 ger en bild av vilka åtgärder som är 

vanligast bland de 10 kommunerna och vilken primär approach som tillämpas för att motverka 

bräddningsproblematiken majoriteten av de undersökta kommunerna verkar ha. 

 

Utifrån figur 11 framgår att den i särklass vanligaste typen av åtgärder för att motverka bräddning 

uppges vara olika former av nybyggnation/upprustning av anläggningar och ledningsnät. Figur 12 

nedan visar tydligt förnyade och nyanlagda nät i Sverige under år 2012 till år 2016. 
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Figur 12. Förnyade och nyanlagda ledningsnät från år 2012 till 2016, modifierad från VASS 2016 

 

För att ytterligare förstå hur respektive kommun arbetar med bräddningsproblematiken följer nu en 

kortare beskrivning av kommunernas metoder och arbetssätt. 

 

Alvesta 

Alvesta kommuns VA-plan bygger på att underhålla befintliga ledningsnät och se över sina 

kommunala avloppsreningsverk och därigenom rusta upp om behovet finns. 

 

Haninge 

Haninge kommun vill öka kunskapen i kommunen när det gäller dagvattenhanteringen. Detta ska dels 

göras genom hydrauliska modeller och fältmätningar men dels genom teoretisk kunskap. Dessutom 

vill kommunen se över vilka ledningsnät som behöver rustas upp, men de vill även undersöka var det 

kan anläggas nya ledningsnät. De befintliga pumpstationerna ska ses över, deras kapacitet ska utredas 

och planering för nya pumpstationer finns med i VA-planen. 

 

Helsingborg 

Återigen ses åtgärden att se över befintliga ledningsnät och underhålla dessa hos Helsingborgs 

kommun. Många äldre områden i Helsingborg har kombinerade system och dessa ska successivt 

byggas om till separerade. I och med detta kartläggs lednings kapaciteten för avloppsledningarna och 
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beslut tas om underhåll, ombyggnad eller nybyggnation. 

Leksand 

Leksands kommun gör stora ansträngningar för att se över sina reningsverk. Deras byggnader ses 

kontinuerligt över och detta kan medföra ombyggnation men även att vissa reningsverk kan behöva 

byggas ut. Utbyggnationen kan grundas på större belastning på reningsverken pga. ökad befolkning 

och turism. Ledningsnätet ska underhållas och förnyas och då utreds också lednings kapaciteten. 

Malmö 

Malmö stad siktar på i sin VA-plan att se över ledningsnätet; alltifrån underhåll, förnyelse och att 

separera de kombinerade ledningsnäten som finns i kommunen. Detta kräver en omfattande 

inventering av ledningsnäten och att kunskapen för dagvattenhantering höjs, men kommunen vill 

också bygga utjämningsmagasin. 

Mora 

Mora kommun eftersträvar ett lokalt omhändertagande av dagvatten, s.k. LOD. LOD innebär att 

dagvatten, regn- och smältvatten tas omhand på plats. Om kunskapen ökas finns möjligheter för en 

hållbar dagvattenledning och en hållbar kommun. Förutom detta planerar de att kunna införa 

övervakningssystem för att effektivare kunna upptäcka överbelastning och andra fel. 

Mörbylånga 

Mörbylånga vill se över sina avloppsreningsverk och bygga om/ut dessa om behov finns. De vill 

också förnya ledningsnäten runtom i kommunen. 

Norrtälje 

Planen för Norrtälje kommun är att separera de kombinerade avloppssystemen och att fokusera på 

sina avloppsledningsnät i form av underhåll och förnyelse. 

Värmdö 

Värmdö arbetar löpande med att underhålla, förbättra och utveckla deras ledningssystem. En 

handlingsplan för pumpstationer finns innefattande deras kapacitet, utrusta dem med larm (om inte 

sådant redan finns) och att anlägga fler pumpstationer. I deras vardagliga drift och utbyggnad av både 

ledningsnät och pumpstationer analyseras risken för bräddning. 

Trelleborg 

Trelleborgs kommun vill bygga om/ut avloppsreningsverken men också öka kunskapen inom 

dagvattenhanteringen. Till detta ska tilläggas att planen också visar att det ska anläggas 

utjämningsmagasin i kommunen. 
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5 Diskussion 
 

Bräddning sker till följd av stora vattenmängder som inte hinner ledas bort av 

reningsverk/ledningar. EU:s vattendirektiv har som huvudsyfte att på sikt 

kunna minska de farliga utsläppen till vatten. Detta vill de ska ske genom 

främst övervakning, bättre hantering av slam och information och rapporter 

över utsläppen. Många av dessa punkter kommer igen i de åtgärdsplaner vi 

granskat. 

 
 

Figur 6 visar mängden behandlat spillvatten som är större än 

förbrukningsvolymen och detta beror på mängden tillskottsvatten som leds 

till reningsverket. Om vi jämför andelen tillskottsvatten från figur 5, mellan 

år 2015 och 2016, så kan man se att år 2016 har mängden tillskottsvatten 

ökat jämför med år 2015, men i tabell 2 visar mängden bräddning under 2015 

ett större tal än 2016.  Att siffrorna ser ut såhär tror vi beror på att mängden 

bräddning främst beror på hur mycket tillskottsvatten som tillförts till ledning 

och reningsverk under ett nederbördstillfälle. Ju mer regn som kommer under 

en kort period desto större risk för bräddning. I framtiden förväntas vi 

rikligare mängder av nederbörd och intensivare regn och det innebär större 

risk för bräddning. 

 

Statistiken från tabell 2 visar att andelen procent av bräddvolymen är lika 

från år 2014 till 2016. Samtidigt som bräddvolymen minskar kraftigt så ökar 

mängden vattenleverans.  

 

På grund av att bräddvolymen är lika från 2014 till 2016 har vi fått lika andel 

bräddvatten av den totala vattenleveransen. Tabell 2 visar också bräddvolym i 

procent av behandlad mängd spillvatten och här kan man tydligt se att 

utsläpp av avloppsvatten har minskat och att det är bara en liten del 

avloppsvattnet som släppts ut.  
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Observera att statistiken är utdrag från VASS och det kan finnas mörkertal. 

Mörkertalen som Åsa Bengtsson beskriver ger tydliga indikationer på att vi 

inte kommer att nå fullständig kunskap när det gäller bräddning.  

 

Minskningen av utsläppen av avloppsvatten under år 2014 till 2016 kan bero 

på förnyelse eller nyanläggning av ledningarna, förändrad nederbörd under 

året eller ökande kunskaper hos ansvariga myndigheter. Figur 10 visar på en 

uppåtgående trend av förnyande och nyanläggning av ledningsnäten mellan 

2012 till 2016, där nyanläggningarna av både spillvatten och dagvatten pekar 

uppåt jämfört med de förnyade ledningarna. Detta tror vi beror på att många 

av de redan befintliga ledningarna kanske är i så pass dåligt skick att de 

ansvariga utövarna väljer att lägga nytt. Dessutom vill vi koppla detta till vårt 

tidigare resonemang med oförändrad bräddning trots ökad vattenleverans. 

 

Det finns fortfarande inte, utifrån dem rapporter som vi har läst, exakt 

beskrivning om bräddningens påverkan. Den saknas en hel del 

dokumentation för att kunna bedöma dess konsekvenser och Hayley et al. 

2018 anser också att mer forskning behövs för att kunna utreda olika aspekter 

kopplade till effekterna och omfattningen av bräddning – temperatur, tid etc. 

Studien gjordes med tandem patogener (analyserat i par) och verkade vara en 

pålitlig metod för att indikera bräddning och detta skulle kunna innebära att 

det är en bättre metod för att kvantifiera/övervaka bräddning samt 

mäta/undersöka vilka delar av avloppsystemet som behöver ses över för 

underhåll. Med andra ord utgör detta en mycket intressant infallsvinkel för 

fortsatta och framtida studier. Vidare förståelse behövs för bräddning och hur 

andra aspekter än bara omfattningen av bräddning påverkar 

sjukdomsfrekvensen för exponerade människor. 

I samma studie visade det sig att effekterna av bräddning steg vid en uppmätt 

nederbörd på 50 mm, vilket skulle kunna indikera att varje avloppsystem har 

ett eget gränsvärde för nederbörd då systemet blir extra sårbart för bräddning. 

Information som den här kan utgöra ett framtida värde för 
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övervakning/riskbedömning för avloppssystem och för att bedöma risken för 

att bräddning uppstår i samband med regnoväder. 

 

Den kanadensiska studien (Jallifer et. al., 2016) visar att felbedömningar kan 

ske pga. ärenden som berör dricksvattenkvalitén oftast är grundade på 

punktmätningar, men samtidiga bräddningsincidenter kan ge upphov till 

förhöjda värden av, i det här fallet, E.Coli. Enskilda bräddningar kan 

dessutom förorsaka oproportionell inverkan på uppmätta topp-

koncentrationer av E.coli vid enskilda vattentäkter. Författarna 

rekommenderar därmed att hanteringen av bräddningsproblematiken bör 

fokusera på utvecklandet av omfattande strategier som tar hänsyn till 

kumulativa topp-koncentrationer, snarare än uppmätta toppkoncentrationer 

vid enskilda mätningar.  

 

Kommunerna redovisar att det finns en recipientklassning som baseras på 

recipientens känslighet, men detta behöver inte redovisas i den årliga 

bräddredovisningen och inte heller i miljörapporteringen (Wennberg. et al, 

2017). Recipientklassning borde tas med i vatten- och avloppsplaneringen 

och sen också redovisas i miljörapporten. Kanske skulle det inte behöva 

klassas och redovisas för alla recipienter som finns, utan istället rikta in sig 

på de recipienter där bräddning faktiskt sker. Detta skulle kunna underlätta 

planeringen för åtgärder och inte utsätta känsliga recipienter för 

påfrestningar. 

 

De miljömål som berör bräddning visar tyvärr inte ljusa utsikter. I Havs och 

vattenmyndighetens rapport 2014:1 framkommer det att hälften av Sveriges 

sjöar och vattendrag inte uppnår kraven för god vattenstatus och vårt 

grundvatten riskerar att förorenas. Övergödningen (som är störst i Östersjön) 

är ett stort problem till följd av utsläpp av kväve och fosfor. Havs och 

vattenmyndigheten betonar att kommunernas planering behöver ta hänsyn till 

våra ökade miljökrav, klimatförändringar, en föråldrad infrastruktur, 



Miljö- och hälsoskydd Examensarbete  

dagvatten och en noga uppföljning (Naturvårdsverket, 2016). 

Klimatförändringarnas ökade frekvens och intensiteten av regnoväder 

kommer i framtiden öka omfattningen av bräddningen, vilket den 

amerikanska studien har tydliga belägg för. Detta påvisar den extra 

belastning som klimatförändringarna kan ha på de urbana vattensystemen. 

Dessutom pekar studien på faktorer som kan spela in vid kvantifiering av 

bräddningsproblemen: regn över tid, årstider, faktisk resulterande spridning 

vid regnoväder, omfattningen av urbanisering inom det regnutsatta området. 

 

Vi har sökt igenom kommunala VA-planeringar för 10 svenska kommuner: 

Malmö, Helsingborg, Värmdö, Mörbylånga, Alvesta, Trelleborgs, Leksand, 

Mora, Norrtälje och Haninge. De är slumpmässigt valda för att se om det 

finns skillnader på hur svenska kommuner åtgärdar bräddning oberoende på 

vart i landet man befinner sig. Redan vid granskningen av den femte 

kommunens åtgärdsplan kunde man urskilja ett samband på åtgärderna.  

 

En åtgärd valde vi att kalla ”Underhåll av ledningsnät” och vi kunde se att 8 

av de 10 kommunerna hade med detta i sin åtgärdsplan för att förhindra 

bräddning, se figur 8. Detta tror vi beror på att många av de svenska 

avloppsledningsnäten är gamla, från 50 och 60-talet, och att trycket på 

ledningarna ökar allt mer pga. ökad befolkning men också förändrat klimat 

och nederbörd. Underhållet innefattar att se över ledningarna som i sin tur 

kan leda till att ombyggnation av dem sker men det kan lika väl mynna ut i 

att nya ledningsnät byggs.  

 

Att öka kunskapen inom dagvattenhantering var något vi trodde skulle vara 

med i fler åtgärdsplaner än det faktiskt visade sig. Det var endast 4 av 10 

kommuner som nämnde detta i sina åtgärdsplaner, se figur 8.  
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Det låga antalet kan faktiskt bero på att kunskapen är ganska god ute bland 

kommunerna när det gäller dagvattenhantering. Likaväl kan det också bero 

på att kommunen i sig vill jobba mer handgripligen mot problemet, som att 

istället rusta upp ledningsnäten, bygga om avloppsreningsverken och/eller 

införa utjämningsmagasin. 

 

Något som var intressant var att separera kombinerade avloppssystem inte 

berördes mer än av 3 kommuner. Dessa ledningar började redan på 50-talet 

ersättas av de duplikata systemen (separata). Det är idag nästan 70 år sedan 

ledningarna började byggas om och det verkar som att många kommuner 

kanske har separerade ledningar där dag- och spillvatten leds i separat 

ledningar. Vi väljer att se detta som något positivt och som ett resultat av att 

utvecklingen av ledningsnätets utformning går framåt. 

 

Åtgärderna hos kommunerna var lika, fast med olika utformning. Det beror 

på att vi har lagar och krav att gå efter, men däremot ser VA-planen olika ut 

från kommun till kommun där fokuseringen ligger på själva VA-planen. 

Även om det finns samband mellan kommunerna i deras åtgärder så ser inte 

åtgärderna i sig likadana ut. Varje kommun har sin åtgärdsplan beroende på 

kommunens förutsättningar. Vi valde slumpmässiga kommuner runtomkring 

i Sverige för att få en uppskattad bild av hur bräddningens åtgärder såg ut i 

Sverige och kunde se att mycket av kommunernas VA-planer liknade 

varandras och åtgärderna var inte alltför olika. Dessutom visade också 

kommunerna liknande åtgärder som det inte lades alltför mycket resurser på, 

vilket var intressant att notera med tanke på omfattningen av problemet. VA-

planerna var genom detta enligt oss lämpliga och informativa om nuläget 

gällande åtgärder mot bräddning och visade de åtgärder som behöver satsas 

mer på, som också andra länder i Europa uppvisar behöver utvecklas. Det 

som givit oss mest användbara fakta och fått oss att se vad för åtgärder som 

kan göras för att förhindra bräddning är studierna från USA och Irland, dvs 

Hayley et al., 2018 och Morgan et al., 2017, som tydligt visar på omfattning 
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av problem och vilka åtgärder som krävs.  

Kommunernas VA-planer visar på att svenska kommuner är medvetna om 

problemet. Alla kommunerna berör på ett eller annat sätt upprustning och 

förnyelse av ledningsnäten, detta är genomgående för alla 10 kommunerna. 

Det här bevisar att kommunerna tar tag i frågan och uppmärksammar 

bräddning allt mer och vi är hoppfulla och vågar säga att de är ganska långt 

framskridna i utvecklingen. 

 

Att kvantifiera utsläppen på en helomfattande skala för städer, gör att en 

utvärdering av sanitetssystem och mätning av problematiska 

infrastrukturproblem till följd av klimatförändringarna kan göras. Få av våra 

undersökta kommuner har angett övervakning som en åtgärd i deras VA-

planer, vilket studien från Irland (Hayley et al., 2018) tydlig anser är den 

effektivaste åtgärden för att kunna förutse och förhindra effekterna av 

bräddning. 

 

Det vi däremot uppmärksammar är att de artiklar som finns inom området 

handlar om hur man ska kunna bestämma hur ofta bräddningen sker och hur 

långt varje sådan händelse är, dvs att man behöver övervaka systemet. Figur 

9 visar kommunernas olika åtgärder för att minska bräddning och där ser vi 

att ingen av kommunerna faktiskt satsar på bättre övervakning för att se och 

bedöma ifall de insatser som görs är tillräckliga för att minska bräddning. 

 

Resultatet ger en indikation om att det kan vara så att alla avloppssystem har 

ett högsta värde för mängden regnvatten över tid som kan resultera i att 

bräddning uppstår. Den här informationen skulle kunna utgöra ett 

nyckelvärde för ett framtida varningssystem för att bedöma risken för att 

bräddning uppstår i samband med regnoväder.  Med tanke på de 

klimatförändringar vi står inför känns det extra angeläget att prioritera denna 

fråga i svenska kommuner.  
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6 Slutsats 

 
Nederbörd är den största orsaken till att bräddning sker. När det regnar så 

förekommer tillskottsvatten som överskrider lednings/reningsverkets 

kapacitet att leda/ hantera avloppsvatten. Det är inte mängden nederbörd 

under året som avgör bräddvolymen, utan nederbördstillfället, dvs. ju mer det 

regnar under ett tillfälle desto mer tillskottsvatten förs till ledningsnätet. Om 

tillskottsvattnet senare överskrider ledningens förmåga att leda avloppsvatten 

sker bräddning.  

 

Att det fortfarande sker bräddning betyder att kunskapen om bräddning 

behöver utvecklas mer. Idag kan vi fortfarande inte fastställa bräddningens 

påverkan och bedöma dess konsekvenser till hundra procent. Omfattningen 

av bräddning kan förväntas öka i samband med att klimatförändringar 

medför mer frekventa och mer omfattande regnoväder. 

 

I väntan på en ökande nederbörd och ökad befolkning är 

dagvattenhanteringen en viktig aspekt samtidigt som förberedelser av 

reningsverkets och ledningsnätens kapacitet måste ses över i form av 

övervakning av systemet, då åtgärdstakten idag inte bedöms som tillräckligt 

hög. 
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6.1 Förslag på fortsatta studier 
 

• Ett fortsatt arbete för att förstå parametrar som kan spela in vid 

kvantifiering av bräddningsproblemen t.ex. tid, temperatur, regn över 

tid, årstider, faktisk resulterande spridning vid regnoväder, 

omfattningen av urbanisering inom det regnutsatta området etc. 

 

• Övervakning framgick vara en av de åtgärder som få av de undersökta 

kommunerna framhöll ingick i deras arbete för att motverka bräddning, 

men samtidigt lyfts detta som en kritisk punkt i de behandlade 

artiklarna i litteraturstudien. Därmed anser vi att en framtida studie bör 

innefatta konceptet med övervakning, eventuell metodik, jämförelser 

mellan olika metoder och vilken betydelse detta kan tänkas ha för det 

förebyggande arbetet. Framför allt metodiken med tandem patogener 

utgör en mycket intressant infallsvinkel för fortsatta och framtida 

studier. 

 

• Mer efterforskning i om avloppssystemen har ett eget högsta värde för 

nederbörd då systemet blir extra sårbart för bräddning. Det kan ge ett 

framtida underlag för övervakning/riskbedömning för avloppssystem 

och för att bedöma risken för att bräddning uppstår i samband med 

regnoväder. 
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