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Projektet ”Modellstudie: fosforomsättning – minskad kvävetillförsel” 
Anders Larsson, f d Uppsala vatten 
 
Anders Larsson har just bytt jobb och slutat på Uppsala vatten och börjat på Tyréns, men 
hade ändå möjlighet att vara med och ge styrelsen en delrapportering av vad som är gjort 
inom projektet. Bilderna från presentationen finns sist i det här dokumentet (fotografierna i 
presentationen är borttagna pga upphovsrätten). 
 
Bakgrunden till projektet är att Ekoln har otillfredsställande ekologisk status p g a 
övergödning. Syftet är att se om kvävereningen haft betydelse för fosforutsläppen i Ekoln.  
 
Mälarens vattenvårdsförbund har varit delfinansiär i projektet (165 000 kr) vars totala 
kostnad var 585 000 kr. SWECO, Uppsala vatten, Uppsala universitet, SMHI och Fyrisåns 
vattenförbund har varit med och jobbat i projektet. 
 
Anders inledde med att ge en historik kring hur Uppsalas avloppssituation sett ut och hur 
avloppsreningsverket växt fram. I början av 20-talet fanns bara en fastighet som hade WC i 
Uppsala. Avloppsnät började byggas sent på 20-talet. Dubbla system för spill- och 
dagvatten. Utsläppspunkten har flyttats längre och längre ned i Fyrisån, vartefter fler 
anslöts till avloppsreningsverket.  
 
Reningsverket har byggts ut i omgångar. Idag släpps 2 ton per år (fosfor) ut. Kväverening 
infördes runt 2000. Ammoniumhalterna har gått ner drastiskt och eftersom ammonium är 
syretärande räknade man med att fosforläckaget från sedimenten skulle minska. Hypotesen 
i projektet var alltså att kvävereduceringen skulle leda till att fosforhalterna minskade i 
Ekoln (se bild 6). 
 
Irina Persson har gjort modelleringen som gjordes genom användning av en modell 
(SCOBI-modellen) som utvecklats av SMHI. Den tog inte hänsyn till organiskt material, t 
ex humus. Kustzonsmodellen användes också. Tre olika scenarier testades i modellen. Om 
man minskade halterna ammonium, så blev halterna fosfat och syre oförändrade. 
Hypotesen stämde alltså inte. En ökning av ammoniumhalterna fick däremot fosfathalterna 
att öka och syrgashalterna att minska. En minskning av fosfathalterna ledde till reducerade 
fosfathalter och bättre syrgasförhållande.  
 
Variationen i halterna av fosfat, syre och ammonium är ganska stor under året. När 
omblandningen sker under våren späs vattnet så att halterna av fosfat och ammonium 
sjunker, medan de långsamt stiger under den skiktade perioden sommar och vinter (is).  
 
En statistisk analys gjordes som gick ut på att jämföra perioden före och efter 
kvävereningsstegets införande (tio år före, tio år efter).  
 
De slutsatser som dragits av projektet så här långt är att kväverening bara har effekt på 
vissa recipienter (men hög ammoniumhalt?). Kan Ekoln ha haft relativt låga 
ammoniumhalter redan från början? Effekten syns bara under vissa delar av året, vilket 
betyder att det också betydelse vilken modell man väljer att använda. Varje sjö är specifik, 
vilket man måste ta hänsyn till. 
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Det man nu vill gå vidare med är att titta på vilken påverkan humushalterna har på 
situationen i Ekoln. Man tror också att modellen är tillämpbar på flera sjöar (delar av 
Mälaren?). Det vore också intressant att titta på olika åtgärdsförslag. Utsläppen från arv har 
minskat från runt 200 ton ammonium till 50 ton. Vilken effekt skulle det få på Ekoln om 
man minskar ytterligare? Är det en kostnadseffektiv åtgärd eller blir det orimligt dyrt?  
 
Anders vill att Mälarens vattenvårdsförbund ska få en slutrapport under 2012. Just nu tas 
en rapport fram som är skickad till Svensk vatten för synpunkter. Den skickas efter 
godkännande även till Mvvf. Anders vill också att Uppsala vatten ska anordna ett 
seminarium om projektets resultat.  
 
Synpunkter och frågor: 
 
En tidsfördröjning borde väl finnas innan man ser effekterna? 
Är det möjligt att ta bort alla ammoniumutsläpp? 
Denitrifikation sker genom att bakterier förbrukar ammonium. 
Bör man inte ta hänsyn till att produktionen i Mälaren under vissa delar av året verkar vara 
kvävebegränsad? Man måste jobba med både kväve- och fosforproblematiken. 
Reningen skulle på sikt kunna anpassas efter årstid och situation. Vad är mest 
kostnadseffektivt? 
Vandrarmusslorna i Ekoln renar vattnet. Hur påverkar det kväve- och fosforsituationen? 
 
 

 
 

 

 
 

 



Mälarens vattenvårdsförbund  Bilaga 1 
c/o Länsstyrelsen, 721 86 Västerås   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



Mälarens vattenvårdsförbund  Bilaga 1 
c/o Länsstyrelsen, 721 86 Västerås   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


