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1

Sammanfattning
Pinans reningsverk på Hönö i Göteborgs norra skärgård kommer söka nytt miljötillstånd för
20 000 pe. I detta arbete har DHI på uppdrag av Sweco modellerat den påverkan som Pinans
reningsverk har på recipienten. För nuläget används månadsmedelvärden över flöde och halt.
För framtiden används en tidsserie med ett medelflöde motsvarande det dimensionerade flödet
ut från verket samt de föreslagna villkorshalterna om: 12 mg/l kväve, 0,3 mg/l fosfor och 10 mg/l
BOD-ämnen. Påverkan bedöms framförallt utifrån Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
(HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.
Pinans reningsverk har sin utloppsledning på 20 m och därmed kommer det renade
avloppsvattnet till största del att hålla sig under språngskiktet på ca 15 m djup. Eftersom
statusklassningen avseende näringsämnen för kust- och övergångszonen baseras på halten
näringsämnen på 0–10 m djup kommer statusklassningen inte påverkas av ett ökat utsläpp.
Inför undersökningarna av bottenfauna i recipienten togs även kartor fram på utsläppets
utbredning längs botten, även dessa presenteras i rapporten. Men även här är halterna låga
eftersom utsläppet stiger och lägger sig under språngskiktet, i mitten av vattenpelaren.
Syrgasförbrukningen per dag på djup under 15 m till följd av Pinans reningsverks utsläpp av
lösta syreförbrukande ämnen (BOD) beräknas uppgå till under 1 µg/l och dag. Det finns inget
som tyder på att man skulle ha låga syrgashalter i vattenförekomsten Stora Kalvsund och vid
den mest representativa stationen, Danafjord, söder om Stora Kalvsund går syrgashalten inte
ned under 5,7 mg/l (4 ml/l) under 15 m.

2

Metodik för spridningsmodelleringen
Pinans reningsverk på Hönö i Göteborgs norra skärgård har sin utsläppspunkt i
vattenförekomsten Stora Kalvsund. För att beräkna strömningsförhållanden och salt- och
temperaturskiktning i dessa områden har en beräkningsmodell byggts upp med programvaran
MIKE 3 by DHI. Utifrån dataunderlag från Öckerö kommun på flödet av det utsläppta vattnet och
halter av näringsämnen i utgående vatten har spridningen av ämnen modellerats.
I studien är utbredningsområden framtagna genom att beräkna det tillskott av totalfosfor
respektive totalkväve som avloppsreningsverket tillför recipienten. Näringsämnena sprids
”ostört” i recipienten, men eftersom det är totalhalten som modelleras så ingår algers upptag av
lösta näringsämnen. Eftersom halten i vattnet beror på transport och omblandning och
processer som betning, sedimentering, denitrifikation och makroalgers upptag inte modelleras
kommer halterna överskattas något. Faktorer så som t.ex. vattentemperaturen har endast en
indirekt effekt genom dess påverkan på de hydrodynamiska processerna.
Syrgasförbrukningen i bottenvattnet har beräknats genom att modellera spridning och
nedbrytning av lösta syrgasförbrukande ämnen. Dessa representeras i modelleringen av halten
BOD7 som är ett mått på syrgasförbrukningen under 7 dagar på lab. De syreförbrukande
ämnena i det utgående vattnet antogs vara suspenderade och nedbrytningen i recipienten styrs
av vattentemperaturen.

1

2.1

Översikt modelleringsverktyget MIKE
MIKE 3FM är ett tredimensionellt numeriskt modellsystem för beräkning av strömning och
transport i vatten. Beteckningen FM står för Flexible Mesh, vilket betyder att
modelleringssystemet använder ett flexibelt beräkningsnät som kan anpassas till detaljer i
strandlinjen, så som konstruktioner, m.m. Beräkningsnätets upplösning kan varieras så att
områden av särskilt intresse kan beskrivas med hög noggrannhet. I varje element beräknas
strömmarna till riktning och styrka, temperatur och salthalt, den turbulenta blandningen, lösta
ämnens koncentrationer och andra parametrar som efterfrågas. Beräkning snätet visas i Figur
2.1.
MIKE 3 utgör grundbulten i DHI:s svit av programvaror för marina och kustnära områden och
används vid projekt världen över. MIKE 3 består av flera delmoduler. Den grundläggande
modulen är den som beräknar de hydrodynamiska processerna, d.v.s. hur vattnet rör sig utifrån
de drivande krafterna. Den bygger på välkända hydrodynamiska ekvationer som löses så exakt
som beräkningsnätets upplösning, noggrannheten i de drivande krafterna och andra indata
tillåter. Modellen tar bland annat hänsyn till transport av salt och värme, drivning på grund av
skillnader i densitet och vattenståndsvariationer, drivning av vinden på ytan och tillflöden av
sötvatten från land. Mer information och dokumentation om MIKE 3 finns på
https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-3
Till den hydrodynamiska delen i modellsystemet kan man sedan koppla andra moduler som
beräknar spridning av ämnen, vattenkvalitet, spridning av badvattenbakterier och mycket annat.

2.2

Beräkningsnätet
Beräkningsnätet sträcker sig från Marstrand i norr till Onsala-Sandö i söder och ca. 20 km ut i
Kattegatt, Figur 2-1. Den modellerade utsläppspunkten är markerad med orange pil i
uppförstoringen till höger i figuren. Flöden och halter anges i Tabell 2-1. Den horisontella
upplösningen är mellan 50 och 100 m närmast utsläppspunkterna och utanför, i resterande
Björköfjorden och Stora Kalvsund, 200 m. Från Björkö och ut är upplösningen succesivt grövre,
med som lägst 2 km. Vertikalt har modellen 38 lager, varav de översta 6 är bottenföljande ned
till 3 meters djup, därefter 1-meterslager ned till 18 m, 2 m ned till 28 m och sen 3 m resten av
djupet.
Batymetri-data som använts för att bygga beräkningsnätet kommer från CMAP (c-map.com).

2
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Figur 2-1

Modelldomän och beräkningsnät för spridningsmodelleringen av vattnen runt Göteborgs
skärgård. Koordinater i SWEREF 99TM.

2.3

Underlag till modelleringen

2.3.1

Meteorologiska och oceanografiska data
Modellen drivs av meteorologiska fält med vind, lufttryck och temperatur på ytan och med
salthalt, vattentemperatur, strömmar och vattenstånd på de öppna ränderna.
Det meteorologiska datasetet består av atmosfäriska parametrar nära havsytan (2–10 m höjd)
och är framtaget åt DHI av företaget STORMGEO (stormgeo.com).
Rand-data, i 3D, kommer från DHI:s operationella modell DKBS som täcker SkagerrakKattegatt-Östersjön. Den är väl validerad mot mätdata och används i en stor mängd
tillämpningar, både i sig och som rand-data till modelluppställningar med högre upplösning.
Beroende på tillgängligheten av drivdata för modellen är oceanografin baserad på väderåret
2014. Vilket väderår som väljs har ingen reell betydelse så länge det kan anses vara ett
normalår med tanke på vind, temperatur osv då mellanårsvariationen i cirkulationen är
förhållandevis liten.
Data på flödet i vattendragen som mynnar i Stora Kalvsund kommer från SMHI:s modell
S-HYPE, som kan laddas ned på vattenweb.smhi.se.

3

2.3.2

Underlag från kund
Från Sweco erhöll DHI uppgifter om medelflöde över året ut från reningsverket, samt halter av
totalkväve, totalfosfor och syreförbrukande ämnen.
Utsläppet som används för nuläget är medelvärdet av 2017 och 2019 (avstämt med Sweco).
Innan 2017 genomfördes provtagning mer sällan vid verket. 2018 var ett extrem-år med låga
flöden och varmt väder vilket har för stor påverkan på medelvärdet för att kunna anses vara
representativt.
Även data för det dimensionerade framtida flödet samt föreslagna tillståndshalter levererades av
Sweco. För framtiden användes föreslaget Qdim som medelvärde av flödet över året. Qdim
motsvarar det flöde som anläggningen dimensioneras för att ta emot. Precis som för kväve och
fosfor behöver det finnas viss marginal och verkets faktiska påverkan kommer med stor
sannolikhet bli mindre i framtiden än det man ansöker om att få släppa ut.
Indata till modelleringen visas i Tabell 2.1 samt Figur 2-2 och Figur 2-3 nedan.

Tabell 2-1

Flöde [m3/h]

N-tot [mg/l]

P-tot [mg/l]

BOD7 [mg/l]

Nuläget, medel för år
2017 och 2019

267

10

0.2

5

Föreslagna Qdim och
villkorshalter

390

12

0.3

10

Figur 2-2

4

Flöde och halter från Pinan som använts i spridningsmodelleringen.

Tidsserier över medlet av åren 2017 och 2019 för flödet (överst t.v.), fosfor (överst t.h.),
kväve (nederst t.v.) och BOD (nederst t.h.).
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Figur 2-3

2.4

Tidsserie för ett framtida flöde motsvarande förväntat Q dim på 390 m 3/h. Tidserien är
uppräknad från medlet för 2017 och 2019.

Validering av modelluppsättningen
För att validera modelluppsättningen har simulerad temperatur och salthalt i ytvattnet jämförts
mot observationer i Danafjord (Figur 2-4). Både salthalten och temperaturen överensstämmer
väl med uppmätta värden. Eftersom den rumsliga upplösningen på observationerna är ca. 1
månad och att modellvärde och observationer inte alltid är provtagna vid samma tidpunkt blir
kortvariga fluktuationer svåra att utvärdera. Dock kan man tydligt se att medelnivån och större
variationer är väl representerade av modellen för både salt och temperatur.

Figur 2-4

Modellerad salt och temperatur (svart linje) i ytvattnet är jämfört mot observationer i
Danafjord (röda punkter)

5

2.5

Spridningsmodelleringen
Baserat på beskrivningen av kustvattnets rörelser från den hydrodynamiska modellen och
uppgifterna om halter och flöden från Pinan, modellerades spridningen från
avloppsreningsverket. Resultaten analyseras för vintern (december till mars) och sommaren
(juni till augusti) enligt hur årstiderna definieras i HVMFS 2019:25 för kustvatten av typ 1s.
Påverkan av de syreförbrukande ämnena analyserades för en period under hösten (septembernovember) vilket är de tre månader som syrehalterna vid den närmsta mätstationen, Danafjord,
historiskt är som lägst.

2.6

Utsläppets inlagring i vattenpelaren
Djupet vid utsläppspunkten för Pinan ligger på ca 20 m, men i och med att utsläppet består av
färskvatten i en omgivning av saltvatten så kommer vattnet i plymen ha mycket lägre densitet
och därmed stiga. Hur mycket den stiger skiljer sig från dag till dag beroende på salthalten i
området kring utsläppspunkten. Som man ser i Figur 2–4, som visar salthalten vid Danafjords
mätstation, så varierar salthalten i vattnet över tid beroende på varifrån det strömmar och hur
mycket ytvatten som därmed finns inblandat i havsvattnet. Skillnaden i temperatur påverkar
också vattnets densitet och inlagringen, men effekten är försumbar i jämförelse med salthalten. I
Figur 2–5 nedan visas en tvärsnittsbild längs Stora Kalvsund för sommarmedelvärdet av
totalkväve och totalfosfor. Då utsläppet oftast stiger, men sällan stiger över språngskiktet så
innebär det att huvuddelen av utsläppet hamnar under 10 m men över botten. Det innebär att
det inte är mycket av utsläppet som ingår i statusklassningen av kväve och fosfor. På samma
sätt (fast inte visat i bild) kommer de lösta syreförbrukande ämnena att brytas ned strax ovanför
botten och inte vid botten. Det innebär att påverkan från Pinans reningsverk, som visas i kap 3–
6, blir förhållandevis liten enligt HVMFS 2019:25 eftersom huvuddelen av utsläppen lagrar in på
djup som inte ingår i bedömningsgrunderna.

Figur 2-5

6

Tvärsnitt längs Stora Kalvsund av sommarmedelvärden (juni-augusti) av totalkväve (övre
panel) och totalfosfor (undre panel)
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Spridning från Pinans reningsverk, nulägesbeskrivning
I modellsimuleringen betraktas näringsämnena, totalkväve och totalfosfor, som konservativa
ämnen. Det innebär att de inte bryts ned eller förbrukas och att halten av ämnet i vattnet endast
beror på transport med strömmarna och utspädning p.g.a. omblandningen i vattnet. Andra
faktorer så som t.ex. vattentemperaturen har endast en indirekt effekt genom dess påverkan på
de hydrodynamiska processerna. I och med att sedimentering, denitrifikation och makroalgers
upptag inte modelleras kommer halterna överskattas något. Detta innebär att vi ur ett
miljöperspektiv troligare överskattar påverkan något snarare än att underskatta den.
Valet av parametrar och period utgår från Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 2019:25 som
definierar sommarperioden som juni till augusti och vintern som december till mars. Figurerna i
detta avsnitt visar medelhalten i ytvattnet, vilken enligt föreskriften motsvarar 0–10 m.

3.1

Kväve
I detta avsnitt redovisas medelhalter av totalhalten kväve på 0–10 m, vilket kan antas
representera den påverkan som Pinans reningsverk har på statusklassningen.
Inför undersökningar av bottenfauna i recipienten togs kartor fram över halten kväve vid botten
(nedersta metern) som Pinans reningsverk ger upphov till, även dessa redovisas i detta avsnitt.

3.1.1

Totalhalt kväve under sommaren
De medelhalter av kväve som Pinans reningsverk medför under sommaren är under 1,4 µg/l
(under 0,1 µmol/l) och inom mätosäkerheten för mätning av totalkväve. Som jämförelse är
standardavvikelsen för mätningarna av totalkväve på 0–10 m vid Danafjord under
sommarmånaderna 24 µg/l mellan åren 2017–2019.
.

7

3.1.2

Totalhalt kväve under vintern
De medelhalten på 0–10 m som Pinans reningsverk medför är under 2 µg/l (0,14 µmol/l) förutom
inom ett ca 100 m långt område vid utsläppspunkten. Reningsverkets bidrag är inom
mätosäkerheten för mätning av totalkväve. Som jämförelse är standardavvikelsen för
mätningarna av totalkväve på 0–10 m vid Danafjord under vintermånaderna 55 µg/l mellan åren
2017–2019.

Figur 3-1

3.1.3

Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup för nuläget under vinterperioden. Gränsen är satt vid
1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kväve anges med i
HVMFS 2019:25. Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna.

Kväve vid botten
På grund av att inlagringen främst sker runt språngskiktet (se avsnitt 2.6) kommer även halten
kväve vid botten (nedersta metern) som Pinans reningsverk tillför bli låg. Figur 3-2 visar
årsmedelvärdet av de halter som Pinans reningsverk tillför recipienten, dvs halter mellan 2–6
µg/l (0,14–0,4 µmol/l).

8
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Figur 3-2

Medelhalt totalkväve på botten för nuläget under ett år. Gränsen är satt vid 1,4 µg/l vilket
motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kväve anges med i HVMFS 2019:25.
Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna.

9

3.2

Fosfor
I detta avsnitt redovisas på motsvarande sätt som för kväve medelhalter av totalfosfor på
0–10 m., vilket kan antas representera den påverkan som Pinans reningsverk har på
statusklassningen.
Inför undersökningar av bottenfauna i recipienten togs även halten fosfor vid botten (nedersta
metern) som Pinans reningsverk ger upphov till fram och dessa redovisas också i detta avsnitt.

3.2.1

Totalhalt fosfor under sommaren
De medelhalter som Pinans reningsverk medför under sommaren är under 0,1 µg/l (under 0,003
µmol/l) och mindre än noggrannheten för data från Danafjord i SMHI:s databas. Som jämförelse
är standardavvikelsen för mätningarna av totalfosfor på 0–10 m vid Danafjord under
sommarmånaderna 3,3 µg/l mellan åren 2017–2019

3.2.2

Totalhalt fosfor under vintern
De medelhalter av fosfor som Pinans reningsverk medför är under 0,2 µg/l (0,006 µmol/l). Det är
fortfarande så låga värden att halten inte skulle gå att påvisa vid mätningar i området. Som
jämförelse är standardavvikelsen för mätningarna av totalfosfor på 0–10 m vid Danafjord under
vintermånaderna 5,7 µg/l mellan åren 2017–2019.

3.2.3

Fosfor vid botten
På grund av att inlagringen främst sker runt språngskiktet (se avsnitt 2.6) kommer även halten
fosfor vid botten (nedersta metern) som Pinans reningsverk tillför bli låg. Årsmedelvärdet av
fosforhalten blir under 0,1 µg/l (0,003 µmol/l) vilket innebär att det är så låga halter att de inte
går att påvisa vid mätningar i recipienten.
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3.3

Utspädning i recipienten, nulägesbeskrivning
I Figur 3.5 nedan visas utspädningen av ett fiktivt spårämne som följer med det renade
avloppsvattnet ut i recipienten från Pinans reningsverk. Kartan visar medelutspädningen i ytan
för hela det modellerade året. Kartan kan användas för att beräkna halten av inerta ämnen som
följer med det renade vattnet ut i recipienten, t ex särskilt förorenande ämnen eller prioriterade
ämnen enligt HVMFS 2019:25.
Kartan kan även användas för att uppskatta ungefärlig halt i ytan av kväve och fosfor för ett
utsläpp med konstant halt.
Inför undersökningar av bottenfauna i recipienten togs utspädningen vid botten (nedersta
metern) fram, se Figur 3-4.

Figur 3-3

Utspädning i ytan för utsläpp i nuläget. Medelvärde över hela året. Lila linjer visar gränserna
mellan vattenförekomsterna.
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Figur 3-4
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Utspädning på botten för utsläpp i nuläget. Medelvärde över hela året. Lila linjer visar
gränserna mellan vattenförekomsterna.

recipientutredning_pinan_arv.docx / SOHJ / 2020-10-28

Spridning av näringsämnen vid föreslagna villkorshalter

4

Spridning av näringsämnen vid föreslagna villkorshalter
Här presenteras figurer på spridning för ett maximalt utnyttjat tillstånd. De föreslagna villkoren
innebär ett Q dim på 390 m3/dygn med halterna 12 mg/l totalkväve och 0,3 mg/l totalfosfor.
I modellsimuleringen betraktas näringsämnena, totalkväve och totalfosfor, som konservativa
ämnen. Det innebär att de inte bryts ned eller förbrukas och att halten av ämnet i vattnet endast
beror på transport med strömmarna och utspädning p.g.a. omblandningen i vattnet. Andra
faktorer så som t.ex. vattentemperaturen har endast en indirekt effekt genom dess påverkan på
de hydrodynamiska processerna. I och med att sedimentering, denitrifikation och makroalgers
upptag inte modelleras kommer halterna överskattas något. Detta innebär att vi ur ett
miljöperspektiv troligare överskattar påverkan något snarare än att underskatta den.
Valet av parametrar och period utgår från Havs- och vattenmyndighetens föreskrift 2019:25 som
definierar sommarperioden som juni till augusti och vintern som december till mars och ytvattnet
som 0–10 m.

4.1

Kväve
I detta avsnitt redovisas medelhalter av totalhalten kväve på 0–10 m, vilket kan antas
representera den påverkan som Pinans reningsverk har på statusklassningen.

4.1.1

Totalhalt kväve under sommaren
Pinans reningsverk kommer vid ett fullt utnyttjat ge upphov till halter på 1,4–2 µg/l
(0,1–1,4 µmol/l) i ytvattnet. Det är ett litet bidrag i jämförelse mot standardavvikelsen av
mätningarna vid Danafjord på 24 µg/l under sommarperioden för åren 2013–2017.

Figur 4-1

Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup vid fullt utnyttjat tillstånd under sommarperioden.
Gränsen är satt vid 1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kväve
anges med i HVMFS 2019:25 Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna.
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4.1.2

Totalhalt kväve under vintern
Pinans reningsverk kommer vid ett fullt utnyttjat tillstånd ge upphov till halter på 2–6 µg/l
(0,14–0,4 µmol/l) i vattenförekomsten. Bidraget från reningsverket är mycket litet i jämförelse
med standardavvikelsen på 55 µg/l för mätningarna av totalkväve vid Danafjord mellan åren
2013–2017.

Figur 4-2

14

Medelhalt totalkväve på 0–10 m djup för sökt tillstånd under vinterperioden. Gränsen är satt
vid 1,4 µg/l vilket motsvarar 0,1 µmol/l som är det antal decimaler som kvävehalten anges
med i HVMFS 2019:25. Lila linjer visar gränserna mellan vattenförekomsterna.
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4.2

Fosfor
I detta avsnitt redovisas medelhalter av totalhalten fosfor på 0–10 m, vilket kan antas
representera den påverkan som Pinans reningsverk har på statusklassningen.

4.2.1

Totalhalt fosfor under sommaren
De halter som ett fullt utnyttjat tillstånd för Pinans reningsverk skulle ge upphov till är under
0,1 µg/l (0,003 µmol/l). Bidraget skulle därmed inte kunna gå att påvisa vid mätningar i området.
Som jämförelse är standardavvikelsen för mätningarna av totalfosfor under sommarperioden vid
Danafjord 3,3 µg/l mellan åren 2013–2017.

4.2.2

Totalhalt fosfor under vintern
De halter som ett fullt utnyttjat tillstånd för Pinans reningsverk ger upphov till är låga. Halten är i
huvudsak mellan 0,1–0,2 µg/l (0,003–0,006 µmol/l). En haltökning skulle därmed inte kunna gå
att påvisa vid mätningar i området. Som jämförelse är standardavvikelsen för mätningarna av
totalfosfor under vinterperioden vid Danafjord 5,7 µg/l mellan åren 2013–2017.

Figur 4-3

Medelhalt totalfosfor på 0–10 m djup för sökt tillstånd under vinterperioden. Gränsen är satt
vid 0,1 µg/l vilket motsvarar 0,003 µmol/l. Lila linjer visar gränserna mellan
vattenförekomsterna.
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4.3

Utspädning i recipienten
I Figur 4-4 nedan visas utspädningen av ett fiktivt spårämne som följer med det renade
avloppsvattnet ut i recipienten från Pinans reningsverk. Kartan visar medelutspädningen i ytan
för hela det modellerade året. Kartan kan användas för att beräkna halten av inerta ämnen som
följer med det renade vattnet ut i recipienten, t ex särskilt förorenande ämnen eller prioriterade
ämnen enligt HVMFS 2019:25.
Kartan kan även användas för att uppskatta ungefärlig halt i ytan av kväve och fosfor för ett
utsläpp med konstant halt.

Figur 4-4
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Utspädning i ytan för utsläpp enligt föreslaget Q dim. Medelvärde över hela året. Lila linjer
visar gränserna mellan vattenförekomsterna.
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Påverkan på recipientens näringsämnesstatus
Pinans reningsverk har sin utsläppspunkt i vattenförekomsten Stora Kalvsund (SE574330114000).
Alla resonemang om påverkan av recipienten utgår från att samma mätstationer används för att
uppskatta halten näringsämnen i recipienten och bygger på att övriga belastningskällor
(antropogena och naturliga) är i samma storleksordning som i nuläget.

5.1

Beräkning av påverkan på statusklassningen i recipienten
Statusbedömning av näringsämnen i kustvatten baseras på prover tagna på 0–10 m och
näringsstatus beräknas genom att jämföra halten av näringsämnet med ett referensvärde
(bakgrundshalt) som beror på salthalt och typ av kustvatten (i detta fall typ 1s ”Västkustens inre
kustvatten som tillhör Kattegatt”). Kvoten mellan mätvärden och referensvärden utgör den
ekologiska kvoten (EK) och det är denna som avgör statusen avseende näringsämnen för
vattenförekomsten. För en detaljerad beskrivning av uträkning av statusklass, se HVMFS
2019:25.

5.1.1

Näringsämnesstatus för Stora Kalvsund
Vattenförekomsten Stora Kalvsund är klassad med God status avseende näringsämnen.
(www.viss.lansstyrelsen.se, 20-09-24). Under vintern har både totalfosfor och totalkväve God
status medan under sommaren är statusen måttlig för båda parametrarna. Då det inte finns
någon provtagningsstation i vattenförekomsten har man extrapolerat mätvärden från
mätstationerna Skalkorgarna och Danafjord.
Den metod vi använder oss av för att beräkna påverkan bygger på att halten vid mätstationen
utan verksamheten beräknas. För att göra den beräkningen krävs att EK beräknas utifrån en
medelsalthalt. Nedan redovisas samtliga klassningar samt överensstämmelsen med VISS för
kväve (Tabell 5-1) och fosfor (Tabell 5-2).
Tabell 5-1 Beräknade medelhalter och statusklass för totalkväve i Stora Kalvsund.

Vinter

medelhalt kväve
EK

Sommar

medelhalt kväve
EK

DHI
medelvärde
2013-2018

VISS

20,20 µmol/l

20,85 µmol/l

0,73 Måttlig

0,80 God

16,30 µmol/l

16,47 µmol/l

0,70 Måttlig

0,70 Måttlig

(2013-2018)
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Tabell 5-2 Beräknade medelhalter och statusklass för totalfosfor i Stora Kalvsund.

Vinter

medelhalt fosfor
EK

Sommar

medelhalt fosfor
EK

DHI
medelvärde
2013-2017

VISS
2013-2018

0,87 µmol/l

0,88 µmol/l

0,85 God.

0,80 God.

0,55 µmol/l

0,55 µmol/l

0,73 God.

0,70 Måttlig.

Att klassningen inte helt överensstämmer med klassningen i VISS beror på att man även
extrapolerat mätningar från Skalkorgarna som ligger i vattenförekomsten Rivö fjord i Göta Älvs
mynning. I VISS finns dock ingen information om hur mätningarna från Skalkorgarna vägts in.
Från den spridningsmodellering som DHI gjort för Ryaverket, ref /1/, ser man att utsläppet från
Ryaverket, som följer med vattnet från Göta älv, till största delen går längs fastlandskusten i
Björköfjorden. Vi har utifrån det valt att räkna fram klassningen ur data från Danafjord då den
stationen ur ett oceanografiskt perspektiv är mer representativ för Stora Kalvsund än
skalkorgarna.

5.1.2

Påverkan på klassningen
Man ser i figurerna med medelhalter under sommar och vinter på 0–10 m i Avsnitt 3 och 4 att
utsläppet inte når någon av mätstationerna Danafjord eller Skalkorgarna, varken i nuläget eller
med de föreslagna villkorshalterna. Det innebär att ett ökat utsläpp inte kommer ha någon
påverkan på den officiella statusklassningen för vattenförekomsten.
För att se om man i någon del av vattenförekomsten påverkar den ekologiska kvoten har
medelhalten av näringsämnen vid mätstationen Danafjord använts som bakgrundsvärde för
Stora Kalvsund, dvs halten i vattenförekomsten utan punktkällor.
Haltökningen av kväve på 0–10 m vid ett fullt nyttjat tillstånd är så liten, under 0,1 µmol/l för
både sommar- och vinterperioden, att det inte skulle påverka den ekologiska kvoten.
För fosfor är den haltökningen som ett fullt utnyttjat tillstånd skulle leda till så liten för både
sommar- och vinterperioden att den inte går att mäta och därmed inte heller kunna påverka den
ekologiska kvoten.
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Syrgasförbrukning i bottenvattnet
Stora Kalvsund är inte klassad avseende syrgasförhållanden (syrebalans i kustvatten och vatten
i övergångszonen). Detta då det saknas data för klassningen. Stora Kalvsund är dock i god
förbindelse med omkringliggande vatten och syrgasförhållandena är till stor del styrda av
genomflödande vattenmassor. Detta innebär i sin tur att syrgashalterna uppmätta på
närliggande stationer (Danafjord) även kan anses vara representativa för Stora Kalvsund.
I den tidigare utgåvan av föreskrifterna för klassificering, HVMFS 2013:19, finns bottenvattnet
definierat för parametern syrebalans. För kustvatten och vatten i övergångszonen djupar e än
10 m definieras där bottenvattnet som 5 m över vattenförekomstens djupast punkt.
Enligt de sjömätningar (c-map) som modellen bygger på är det runt 25 m djupt i den djupaste
delen av vattenförekomsten. Pinans utsläppspunkt ligger dock på botten på ca 20 m vilket gör
att det mesta av utsläppet i bottenvattnet kommer brytas ned i områden grundare än 20 m. För
att utreda effekterna av syrgasförbrukande ämnen i vattenförekomsten beräknades
syreförbrukningen därmed på djup större än 15 m.
De syreförbrukande ämnena modelleras som suspenderade och nedbrytningen är
temperaturberoende.
Modelleringen är utförd under de tre månader som den uppmätta syrgashalten är lägst vid
mätstationen Danafjord. Som nämnts ovan finns inga syrgasmätningar tillgängliga i Stora
Kalvsund men de oceanografiska förutsättningarna är sådana att Danafjord med största
sannolikhet är representativa även här. Mätningarna visar att syrgashalten under 15 m i
Danafjord är som lägst i september, se, Figur 6-1. Vi har därmed valt tremånadersperioden
augusti-oktober för att utvärdera nedbrytning av syreförbrukande ämnen.

Figur 6-1 Syrgashalten på 15 m (svarta ringar) och 20 m (blå trianglar) vid mätstationen Danafjord.

Utsläppet från Pinans reningsverk kommer lägga sig strax under språngskiktet på ca 15 m och
brytas ned i de djupare delarna av Stora Kalvsund.
Syrgasförbrukningen per dag i µg/l visas i Figur 6-2.
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Figur 6-2 Medelvärdet av syreförbrukningen under perioden augusti–oktober, från 15 m djup till botten.
Nuläget visas till vänster (a) och ett fullt utnyttjat tillstånd till höger (b).

Under åren 2017–2019 når inte syrgashalten i Danafjordens bottenvatten under 5,7 mg/l (4 ml/l).
under 15 m (Figur 6-1). Gränsen för syrgasbrist ligger kring 3 mg/l (2ml/l), då dör många arter
eller flyr området och de biogeokemiska kretsloppen förändras (ref /2/).
Vid ett utökat tillstånd för Pinans reningsverk ökas syrgasförbrukningen från lösta
syrgasförbrukande ämnen från under 0,2 µg/l/dag till ca. 0,5 µg/l/dag i merparten av
bottenvattnet (Figur 6-2). Moderna fiberoptiska mätare har en detektionsgräns på 1 µg/l, så den
ökade syrgaskonsumtionen till följd av Pinans reningsverks ansökta utsläpp är mycket liten.
Ökningen kan också sättas i relation till mätningar av syrgasförbrukning i öppna Kattegatt (ref
/3/), där syrgasförbrukningen i augusti uppmättes till 96 µg/l/dag. Det innebär att Pinans tillskott
motsvarar under 1 % av syrgasförbrukningen ute i Kattegatt. I kustnära områden som Stora
Kalvsund är förmodligen den totala syrgasförbrukningen högre, vilket gör det relativa bidraget
från Pinans reningsverk än mindre.
Utifrån syrgasförhållandena i havsområdet kring Stora Kalvsund i nuläget och den, relativt
bakgrunden, låga ökning i syrgasförbrukning som de föreslagna villkorshalterna skulle ge
upphov till, finns ingen risk för syrgasbrist i vattenförekomsten vid ett utökat tillstånd.
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