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DistributionsomrDistributionsområåde de 

�� NorrvattenNorrvatten
�� Stockholm VattenStockholm Vatten



ÖÖSTRA MSTRA MÄÄLAREN LAREN --
VATTENSKYDDSOMRVATTENSKYDDSOMRÅÅDEDE



BakgrundBakgrund

�� SkyddsomrSkyddsområådet har tillkommit pdet har tillkommit påå initiativ initiativ 
av Norrvatten och Stockholm Vattenav Norrvatten och Stockholm Vatten

�� Vattenlagstiftning krVattenlagstiftning krääver att vi inrver att vi inräättar ett ttar ett 
skyddsomrskyddsområådede

�� ÖÖstra Mstra Määlaren laren äär fr föörsta etappen rsta etappen –– ppåå sikt sikt 
hela Mhela Määlaren + tillrinningsomrlaren + tillrinningsområådede





VATTENSKYDDSOMRVATTENSKYDDSOMRÅÅDEDE
NOVEMBER 2008NOVEMBER 2008



MMäälarens tillrinningsomrlarens tillrinningsområådede

�� 1/20 av 1/20 av 
Sveriges ytaSveriges yta

�� VattentVattentääkt kt 
fföör tvr tvåå
miljoner miljoner 
mmäänniskornniskor



SKYDDSOMRSKYDDSOMRÅÅDE DE -- SYFTESYFTE

�� Minska risken fMinska risken föör akuta kemiska och r akuta kemiska och 
mikrobiella fmikrobiella fööroreningsutslroreningsutslääpp pp ––
nnääromrrområådet mest kritisktdet mest kritiskt

�� Fokus pFokus påå nytillkommande verksamhetnytillkommande verksamhet
�� FFöör befintlig verksamhet gr befintlig verksamhet gääller rller råådande dande 

miljmiljöölagstiftning (Norrvatten har inte rlagstiftning (Norrvatten har inte rååd d 
med ersmed ersäättningsansprttningsansprååk) k) 



Potentiella kemiska Potentiella kemiska 
ffööroreningskroreningskäällorllor

�� MiljMiljööfarlig verksamhet pfarlig verksamhet påå landland
�� VVäägg-- och joch jäärnvrnväägstrafik /broargstrafik /broar-- miljmiljööfarliga farliga 

transportertransporter
�� DagvattenDagvatten
�� Avloppsvatten Avloppsvatten –– brbrääddning/ ddning/ sjsjööfföörlagdarlagda

ledningarledningar
�� SjSjööfart/ yrkestrafik/ fritidsbfart/ yrkestrafik/ fritidsbååtartar
�� BrandBrand-- och sloch slääckvatten m.m.ckvatten m.m.
�� KlimatpKlimatpååverkanverkan



Mikrobiologiska riskerMikrobiologiska risker

�� DagvattenDagvatten
�� BrBrääddavloppddavlopp
�� BetesmarkBetesmark
�� LatrinutslLatrinutslääpp frpp fråån fritidsbn fritidsbååtartar
�� Flera studier gjorda och flera Flera studier gjorda och flera äär pr påå ggåångng



POTENTIELLA KEMISKAPOTENTIELLA KEMISKA
FFÖÖRORENINGSKRORENINGSKÄÄLLORLLOR



DagvattenledningarDagvattenledningar



Extrem nederbExtrem nederböördrd

�� ÖÖversvversväämmad mmad 
industrimark industrimark –– miljmiljöögiftergifter

�� Dagvatten Dagvatten –– kemiska kemiska 
och mikrobiologiska och mikrobiologiska 
ffööroreningarroreningar

�� BrBrääddning av orenat ddning av orenat 
avloppsvattenavloppsvatten

�� ÖÖversvversväämmad mmad 
betesmark betesmark 
(mikroorganismer)(mikroorganismer)

�� Kort till lKort till låångvarig ngvarig 
ststöörning rning 
(veckor (veckor –– åår)r)



DIESELOLJA/BENSINDIESELOLJA/BENSIN

�� Kraftiga luktstKraftiga luktstöörningar  mycket lrningar  mycket lååga ga halterhalter--
11--5 mikrogram/l5 mikrogram/l

�� Ca 1 liter  olja/bensin kan teoretiskt Ca 1 liter  olja/bensin kan teoretiskt 
fföörstrstööra 100.000 m3 vattenra 100.000 m3 vatten

�� Stort intagsdjup, 22 m, i kombination med Stort intagsdjup, 22 m, i kombination med 
skiktat vatten sommartid medfskiktat vatten sommartid medföör ett visst r ett visst 
skydd.skydd.



FARLEDERFARLEDER



TankbTankbååtartar
bensin/diesel (700.000mbensin/diesel (700.000m33),), ammoniak 180.000 ton, ammoniak 180.000 ton, 

styckegods 40.000 ton m.m.styckegods 40.000 ton m.m.



SLUTSATSER SLUTSATSER –– KEMISK RISKKEMISK RISK--
SSÅÅRBARHETSANALYS RBARHETSANALYS 

�� UtslUtslääpp av dieselolja /bensin utgpp av dieselolja /bensin utgöör det r det 
ststöörsta kemiska hotet mot Storstockholms rsta kemiska hotet mot Storstockholms 
dricksvattenfdricksvattenföörsrsöörjningrjning

�� TankbTankbååtstrafiken ptstrafiken påå centrala Mcentrala Määlaren laren 
bedbedööms inte utgms inte utgööra ett hot mot ra ett hot mot 
Storstockholms dricksvattenfStorstockholms dricksvattenföörsrsöörjningenrjningen

�� Stor vattenvolym /utspStor vattenvolym /utspäädningseffekt ger dningseffekt ger 
bra skydd. Bbra skydd. Bääst lst lääge har ge har LovLovööverketverket, , 
ddäärnrnääst st GGöörvrväälnverketlnverket och soch säämst mst 
Norsborgsverket.Norsborgsverket.

�� StStöörsta hotet rsta hotet äär kopplat till mindre utslr kopplat till mindre utslääpp pp 
frfråån fritidsbn fritidsbååtar /dagvatten (ntar /dagvatten (näära ra 
rrååvattenintag och land) + vattenintag och land) + SlagstafSlagstafäärjanrjan


