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Vattnet i vår kommun

Viktig information
om dricksvatten- och avlopps- 
hantering i Askersunds kommun
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Vatten – en förutsättning 
Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden 
är sötvatten, varav 2/3 är bundet till snö och is. Vatten 
är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt 
organiskt liv. I Sverige är det en självklarhet att vi har 
tillräckligt med dricksvatten och att vattnet är av bra 
kvalitet. Globalt sett är däremot denna resurs synnerli-
gen begränsad.

I Sverige är vi bortskämda med vatten. Men om 
vi vill bibehålla vår goda kvalitet till nästkommande 
generationer måste vi arbeta aktivt med att skydda 
vårt vatten mot föroreningar. Det är både billigare och 
enklare att förhindra att föroreningar hamnar i vattnet 
än att i efterhand ta bort föroreningen. Faktum är att 
det finns vissa föroreningar som det överhuvudtaget 
inte går att ta bort med dagens teknik.

Askersunds kommuns VA-avdelning har uppdrag 
att leverera ett gott och hälsosamt dricksvatten samt 
ta hand om och rena avloppsvatten på ett effektivt 
och miljöriktigt sätt. Det är ni abonnenter som är våra 
kunder. Det är viktigt för oss att vi har ert förtroende. 

Med detta informationshäfte vill vi berätta vad vi 
gör och vad du som enskild abonnent kan göra. 

Låt oss tillsammans arbeta för att vårt fantastiska 
dricksvatten förblir av samma goda kvalitet till kom-
mande generationer.

Mårten Eriksson
VA-chef

Vattenpumpen
En av stadens två stadspumpar. En stod vid hamnen och den 
här stod vid kyrkberget nedanför Sofia Magdalena kyrka vid en 
rik källa, ”Jonsakällan”. Pumpen var öppen 2 timmar varje kväll 
och husmödrar och pigor kom då för att hämta vatten. Den 
togs ur bruk 1875 då staden fick vattenledning. 

Mårten Eriksson vid vattenpumpen som finns bevarad i Askersunds hembygsgård.
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Vatten är en förutsättning för liv. Vi består själva till 
största delen av vatten och vi behöver vatten varje dag 
– friskt, rent vatten.  

Ungefär hälften av det vatten vi konsumerar kommer 
från vår egen kran, resten köper vi som juice, läsk, 
mjölk och fil, öl och andra drick färdiga produkter. Allt 
vi äter innehåller vatten och när vi lagar mat tillsätter 
vi ännu mer, både hemma i köket och i livsmedels-
fabriken.

Hur mycket vatten vi dricker varie rar. Vuxna får 
det mesta av sitt dricksvatten i form av kaffe, te och 
måltidsdrycker, medan det är välling som gäller för de 
yngsta. I synnerhet för barnen är det viktigt att vattnet 
är bra. 

Om vattnet ser konstigt ut eller luktar illa, ska man 
inte använda det, utan genast ringa till kommu nen. 
Om du har egen brunn kan du få råd hos Sydnärkes 
miljöförvaltning.

Vårt viktigaste livsmedel

Vattnets kvalitet beror på hur marken och omgiv ning-
en är beskaffad. Vattnet innehåller i sig naturligt en 
mängd ämnen som ger god smak. Men det innehåller 
också en del ämnen som vi inte vill ha för höga halter 
av, t ex klor och koppar. Vissa människor är känsligare 
än andra och mer beroende av vattnets kvalitet. Små 
barn har inte vuxnas immunitet mot sjukdomar. 

Äldre och sjuka människor kan vara mer känsliga, 
liksom personer med allergier. 

Klor 
I stora delar av världen är friskt vatten ingen själv-
klarhet. Det livgivande vattnet är ofta förorenat och 
epidemier uppstår lätt. Så har vi haft det här också. 

Vad innehåller vattnet?



5

Ungefär hälften av Sveriges dricks-
vatten är grundvatten, och det 
är oftast så bra att ingen rening 
behövs. Där grundvattnet inte 
räcker till används istället vatten 
från våra sjöar och vattendrag.

Detta vatten behandlas i vatten-
verket så att det blir tjänligt som 
dricksvatten. För att inga farliga 
bakterier ska tillkomma i vattnet, 
brukar man klore ra dricksvattnet 
innan det pumpas ut till hushållen.

Metaller I drIcKsVattnet
Om vatten får stå stilla en tid 
i koppar ledningar kan man få 
förhöjda halter av koppar i dricks-
vattnet. Man kan se blågröna 
missfärgningar på badrums porslinet 
och vattnet får en besk eller kärv 
smak. Det finns ett misstänkt sam-
band mellan höga koppar halter och 
diarréer hos spädbarn. Var därför 
noga med att låta vattnet rinna ett 
tag innan du använder det. 

Inträffar ovanstående problem 
beror det med all sannolikhet på att 
det finns kopparledningar i fastig-
heten.

Man ska aldrig använda varm-
vatten eller vatten som stått länge i 
ledningarna till mat eller dryck, sär-
skilt inte för att bereda välling eller 
moders mjölksersättning. Varmvat-
ten kan bl a innehålla mer koppar 
än kallvatten.

Tungmetaller, exempelvis kadmi-
um, bly och kvicksilver förekommer  
som miljöföroreningar men ytterst 
sällan i vårt kommunala dricks-
vatten. Oftast är halterna så låga att 
de inte går att mäta.

Järn och mangan är två andra 
metaller som kan finnas i vattnet. 

ÖVerKÄnslIGHet Mot Klor
En del människor är överkänsliga mot 
klor i vatten. Det finns ett enkelt sätt 
att bli av med kloret i sitt kranvatten. 
Om man tillsätter askorbinsyra i vatt-
net så avkloreras vattnet omedelbart. 
Askorbinsyra är C-vitamin och finns 
att köpa som pulver på apotek eller i 
livsmedels-butiker.
Doseringsmängd: I ett glas vatten 
tillsätts några kristaller askorbinsyra 
och i en liter vatten läggs så många 
kristaller att det motsvarar ungefär 
en kubikmillimeter (knivsudd). I ett 
badkar med vatten hälls 1/4 kryddmått 
askorbinsyra.
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De kommer från marken där vattnet tas 
eller från rostangripna ledningar. Dessa 
ämnen fälls ut om vattnet får stå för 
länge. Då blir vattnet brunt och om man 
tvättar kläder i det kan de bli fläckiga. 
Det är inte farligt med järn eller mangan 
men man ska inte behöva dricka miss-
färgat vatten. Kontakta kommunen om 
vattnet är missfärgat även efter en rejäl 
genomspolning.

Fluor 
Fluorid, som i dagligt tal kallas fluor, är 
ett ämne som finns naturligt i marken. En 
liten mängd fluorid i dricksvattnet anses 
vara bra för tänderna, eftersom det mot-
verkar karies. För mycket kan där emot ge 
fläckar på emaljen.

MIKroorGanIsMer
Överallt i miljön finns mikroorganismer, 
även i vårt dricksvatten. Vanligast är 
bakterier och mikrosvampar. Miljön i 
vattenledningarna är kall och näringsfattig 
och det innebär att de flesta mikroorga-
nismer som är farliga för människan sällan trivs och 
tillväxer i ledningsnäten. De epidemier som orsakats 
av dricksvatten under senare år, har oftast berott på att 
avloppsvatten eller annat förorenat vatten har trängt in i 
dricks vattennätet genom olyckshändelse.

Varmvattensystem bör hålla hög temperatur för att 
förebygga risk för tillväxt av legionellabakterier, minst 
50 grader vid varje tappställe.

nItrat
Det finns enskilda brunnar med mycket hög nitrat-
halt i vattnet och det kan bero på att brunnen ligger 
nära gödslad jordbruksmark. Barn är extra känsliga. 
Använd därför inte vatten med hög nitrathalt till 
beredning av modersmjölksersättning och välling till 
barn under ett års ålder. I kommunalt kranvatten är 
nitrathalterna alltid godkända.

HÅrdHet ocH pH
Man säger att vattnet är hårt när det innehåller mycket 

kalcium och magnesium. 
På tvättmedelspaketen står ofta att man måste ta 

mer tvätt medel om man har hårt vatten. Det beror på 
att tvättmedlet löddrar sämre ju hårdare vattnet är. 

Att vattnet är hårt, kan man se på att det bildas 
avlagringar i till exempel kaffebryggare och kastruller. 
Man kan också få kalkfläckar i tvättställ och badkar. 

I mjukt vatten behöver man inte använda så mycket 
tvätt medel, vilket är bättre för miljön. 

Ett vatten med alltför lågt pH, alltså ett surt vatten, 
kan ge korrosionsangrepp på kopparledningar och 
därmed ett kopparhaltigt dricksvatten.
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Kvalitet och kontroll

Dricksvattenlaboratorierna kontrollerar kommunalt 
dricksvatten och vatten från enskilda brunnar.

Varje laboratorium har en ansvarig undersökare som 
bedömer dricksvattnets tjänlighet med ledning av bl a 
analysresultaten.

Man undersöker vattnets utseende, lukt och smak, 
dess pH-värde och vilka halter av olika mikroorga-
nismer och ämnen som finns i vattnet. Hur man ska gå 
till väga står i föreskrifter från Livs medelsverket. 

Om du har kommunalt vatten och vill veta vad  
dricksvattnet innehåller där du bor, ring kommu nen. 
Telefon nummer finns på broschyrens baksida.

laboratorier

Livsmedelsverket är central myndighet för alla frågor 
som rör dricksvatten och andra livsmedel. Till upp-
gifterna hör att utforma regler och ange mål för dricks-
vattenhantering och kontroll. 

I de flesta fall ansvarar kommunen för produktion 
och distribution samt kontroll så att vattnet är hälso-
samt och rent. Det innebär bl a att kvalitetskrav och 
gränsvärden ska uppfyllas och eventuella föroreningar 
av dricksvattnet förebyggas.

Vattenverken, där vattnet bereds, betraktas som 
livsmedelsanläggningar. Det innebär att den lokala 
nämnden som handhar miljö- och hälsoskyddsfrågor 
måste registrera anläggningarna. Vattnet kontrolleras 
både vid intaget till vattenverket, under beredningen 
och hemma hos konsumenten. 

Dricksvattnet ska vara gott och rent, inte lukta eller 
se grumligt ut och det ska vara hälso samt och lättill-
gängligt. Allt detta finns också uttryckt i föreskrifter 
om dricksvatten. Där finns riktvärden för olika bak-
terier, ämnen och tillsatser såväl som smak, lukt och 
utseende. 

Dricksvatten innehåller naturligt ett stort antal  
ämnen. De flesta finns dock i så låga halter att det  
inte är meningsfullt att analysera dem. 

Om du har egen brunn har du själv ansvaret att 
kontrollera vattenkvaliteten. Du kan vända dig till Syd-
närkes miljöförvaltning för rådgivning (se sista sidan).

När man analyserat ett vattenprov ger man ett av tre 
omdömen: tjänligt, som betyder att vattnet är bra för 
det ändamål man tänkt sig, tjänligt med anmärk ning 
och otjänligt. Tjänligt med anmärkning är en varnings-
signal – en upplysning om att man måste utreda orsa-
ken till förhöjda värden. Otjänligt vatten är olämpligt 
att dricka. 

Det är många krav som ska uppfyllas för att ett vat-
ten ska betraktas som tjänligt, men i Sverige är vi lyck-
ligt lottade och de allra flesta i vårt land har tillgång till 
bra dricksvatten.
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allMÄnna reGler FÖr FÖrpacKat Vatten

Detaljerade regler för förpackat vatten som utfärdats av myndighet 
finns inte i Sverige med undantag för naturligt mineralvatten. Däre-
mot finns regler som berör livsmedel generellt och då även förpackat 
vatten. De återfinns i ett stort antal föreskrifter från Livsmedelsver-
ket. De viktigaste att känna till är föreskrifterna om livsmedelstillsyn, 
märkning och pre sentation av livsmedel, dricksvatten och naturligt 
mine ralvatten.

Källvatten är ett vatten från en källa/brunn utan andra tillsatser än 
kolsyra. Källvatten har i regel lågt innehåll av lösta mineraler/salter.

Naturligt mineralvatten är ett vatten som uppfyller bl a särskilda krav 
på mikrobiologisk kvalitet enligt en föreskrift från Livs medelsverket. 
Naturligt mineralvatten kommer från en väl skyddad vattentäkt och 
har en stabil sammansättning. Endast kolsyra får tillsättas.

Vichy- och Sodavatten är två typer av vatten med relativt högt inne-
håll av lösta salter. Vichy- och sodavatten inne håller ofta mer kolsyra 
i jämförelse med andra kolsyrade vatten. De bereds genom att tillföra 
salter till vatten från en källa/brunn eller kommunalt dricksvatten 
(kranvatten).

Bordsvatten, Dricksvatten eller Vatten avser ofta pro dukter som kan 
ha beretts av kommunalt dricksvatten. Kolsyra, salter och aromäm-
nen kan vara tillförda.

Minst lika viktigt som att vattnet är bra hemma i din 
egen kran är att det håller en hög kvalitet i livs medels-
industrin och hos bryggerierna. 

Det kan vara bra att veta att en del av det bords-
vatten som säljs inte kommer från några under görande 
källor, utan görs av vatten från det kommunala led-
ningsnätet. 

Kravet på mikrobiologisk och kemisk kvalitet på 
förpackat vatten är i stort sett överensstämmande med 
kraven på kommunalt dricksvatten.

Förpackat vatten
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Husdjurens vatten
Våra husdjur och sällskapsdjur är lika beroende av 
friskt och rent vatten som vi. Speciellt högpresterande 
djur som bästa mjölkkon, tävlingshästen och avels-
tjuren behöver bra vatten. 

Man måste också vara noga med att hålla rent i 
djurens vattenkärl, så att inte bakterier kan 
börja växa. När djuren är på bete, sätter 
man upp stängsel, så att djuren inte dricker 

vatten ur vattendrag som kan vara 
förorenade.  
 

Djuren påverkas på olika sätt av bakterier, svampar 
och kemiska föroreningar. Får och smågrisar till 
exempel kan bli dåliga av koppar i vattnet. Kor kan 
drabbas av juverinflammation om vattnet innehål-
ler bakterier. 

Miljöförstöringen kan visa sig i form av spröda 
äggskal och att fetthalten i kornas mjölk sjunker.  
Tävlingshästar påverkas också. Resultaten för-

sämras drastiskt om djuren får för lite eller 
för dåligt vatten. Många hästägare har 

varit med om detta utan att förstå 
orsaken.

Det kan vara klokt att ställa 
samma krav på vattnet till våra 
husdjur som på vattnet till oss 
själva.

Vatten till husdjur definieras nu-
mera som fodermedel och behandlas 

så i lagen om foder och djurskydds-
lagen. En del EU-direktiv ställer också 

krav på djurens vatten. För djupad 
kunskap finns bl a på Lantbruksuniver-

sitetet och Veterinärmedicinska anstalten i 
Uppsala samt på Jordbruksverket i Jönköping.
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DIMMA

MOLN

GRUND-
VATTEN-
TÄKTER

GRUNDVATTNET RÖR SIG
LÅNGSAMT MOT HAVET

GRUND-
VATTEN-
NIVÅ

REGN/SNÖ

REGNVATTEN SIPPRAR
NER GENOMMARKEN

Vattnet på jorden tar aldrig slut. Det är en förnybar 
naturresurs som rör sig i ett kretslopp, och det är 
fråga om stora vattenmängder. Varje dag faller 1 150 
kubikkilometer nederbörd på jordytan och lika mycket 
avdunstar. 

Av vattnet som hamnar på land sugs det mesta 
upp av marken. Växtligheten förbrukar nästan allt 
nederbördsvatten under den varma årstiden och läm-
nar tillbaka det till atmosfären genom avdunstning. 
Under vinterhalvåret söker sig vattnet nedåt och 
förenas med grundvattnet, som fyller markens porer 
och sprickor. 

Vattnet i våra sjöar och vattendrag bildas till större 
delen av utläckande grundvatten. Hur länge grund-
vattnet stannar i marken varierar. Det finns vatten som 
bara är någon dag gammalt när det pumpas upp eller 

rinner fram i en källa, och det finns vatten som blir 
kvar under jord i många år. 

Från de fria vattenytorna avdunstar vattnet och 
bildar moln som ger nederbörd, och på så sätt sluts 
kretsloppet. 

Ibland gör vattnet avvikelser från sin naturliga väg. 
Det är när människan griper in. Vi anlägger vatten-
täkter och leder in vattnet i våra hus och industrier 
eller använder det till exempel för bevattning. Förr  
eller senare lämnar vi tillbaka det till naturen i mer 
eller mindre gott skick.

KValItetsproBleM
Naturen är tålig och mild och försöker läka och 
rätta till, bl a genom att filtrera bort och neutralisera 
skadliga ämnen i vattnet vid transporten i marken. 

Vattnets väg i naturen
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DIMMA

MOLN

GRUND-
VATTEN-
TÄKTER

GRUNDVATTNET RÖR SIG
LÅNGSAMT MOT HAVET

GRUND-
VATTEN-
NIVÅ

REGN/SNÖ

REGNVATTEN SIPPRAR
NER GENOMMARKEN

Men marken klarar inte hur mycket som helst. Det 
är anledningen till att vi på en del håll i landet har 
problem med kvaliteten på vattnet. Saken blir inte 
bättre av att vatten är ett utmärkt lösningsmedel. 
Visserligen tar det till sig många för oss nyttiga salter 
och mineraler vid sin färd genom marken, men det 
kan också sätta tungmetaller och andra giftiga ämnen 
i rörelse.

FÖrsurnInG
Utsläpp av försurande ämnen, framför allt svavel- och 
kväveföreningar sker till största delen vid förbränning 
av fossila bränslen i t ex kraftverk, värmepannor och 
bilmotorer. Under 1900-talet ökade utsläppen i takt 
med den ekonomiska tillväxten fram till slutet av seklet 
då trenden bröts i flera europeiska länder, däribland 

Sverige. Orsaken är att högsta tillåtna svavelhalt i olja 
och andra fossila bränslen sänkts och att rökgasrening 
har införts.

Tyvärr har inte nedfallet över vårt land avtagit i 
samma takt som de egna utsläppen. Luftföroreningar-
na från andra länder blåser in över våra gränser. I dag 
är det bara 10 % av svavelnedfallet som kommer från 
inhemska källor.

Nedfallet orsakar försurning av marken vilket kan 
leda till att grundvattnets kvalitet och egenskaper 
påverkas. Ett surt vatten kan orsaka förhöjda metall-
halter i dricksvattnet p g a urlakning, antingen från 
materialet i vattenledningsrör, varmvattenberedare 
och liknande eller från marklagren. Ett surt vatten kan 
också fräta hål på ledningsrör och varmvattenberedare 
med vattenläckage som följd.
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Som råvara för dricksvattnet används i första hand 
grundvatten, som har många fördelar. Det har ett  
naturligt skydd mot föroreningar och det håller en låg, 
jämn temperatur. Kvaliteten är ofta så bra, att man kan 
använda det som det är. 

Tillgången varierar under året. Ibland blir det för-
ändringar i klimatet och det påverkar både mängden 
grundvatten och vattnets kvalitet.

Tillgången på grundvatten kan förstärkas genom 
konstgjord grundvattenbildning. Det går till så att man 
pumpar upp ytvatten från en sjö eller ett vattendrag 
och låter det infiltrera i en grusbädd och sippra vidare 
ner till grundvattenmagasinet. Metoden är utvecklad i 
Sverige och vi är fortfarande ledande på detta område. 

Det är främst kommuner som utnyttjar metoden för att 
säkra vattentillgången.

Det kan vara svårt att få tag på grundvatten i till-
räcklig mängd för t ex kommunal vattenförsörjning. 
Då måste man istället använda ytvatten, som visserli-
gen ofta finns i stora mängder men som kan behöva en 
ganska om fattande beredning innan det kan distribu-
eras som dricksvatten. 

Det blir också allt svårare att hitta ett bra råvatten, 
kvalitetskraven är hårda och möjligheterna att skydda 
vattnet från påverkan är begränsade när det gäller t ex 
försurning eller nedfall av andra skadliga ämnen. 

Ungefär hälften av allt kommunalt dricksvatten i 
Sverige baseras på ytvatten.

Grundvatten och ytvatten
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radon
I kommunalt vatten finns ingen risk för höga radon-
halter. Kommunen ansvarar för att vattnet är bra. 
Uppgifter om radon i dricksvattnet har oroat många. 
Det beror mycket på att radon varken syns, luktar eller 
smakar. Radon finns naturligt i vissa bergarter och 
frigörs när vattnet sipprar igenom dem. Av de ca 200 
000 egna brunnar som finns i landet antas 10–15 % 
ha högre värden än 500 Bq/liter och 10 000 brunnar 
högre än 1 000 Bq/l. De områden i Sverige som har 
berggrund av granit med hög uranhalt har mest pro-
blem med radon i vattnet.

Risken med radon i vattnet är främst att radongasen 
frigörs när man använder vattnet, t ex när man duschar. 

Senare tids studier visar att riskerna via vattnet är 
mindre än man tidigare ansett. Dock har det visat sig 

att rökare, eller den som nyligen slutat röka, löper ca 
25 gånger större risk att drabbas av lungcancer på 
grund av radonexponering än ickerökare.

Eftersom radonet lagras i kroppen får man bedöma 
hälsorisken i ett tidsperspektiv. Vatten med hög radon-
halt, vid t ex sommarstugan, behöver inte ha någon 
avgörande betydelse, om man slår ut den totala kon-
takttiden över ett år. Vatten kan användas även om det 
innehåller höga halter av radon. Det vanligaste sättet 
att ta bort radon är att ”lufta” vattnet med radonav-
skiljare.

Bara genom att analysera vattnet får man reda på 
om det innehåller för mycket radon. Ring Sydnärkes 
Miljöförvaltning för att få råd och anvisningar. Kom-
munalt dricksvatten innehåller inte radon.

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv ädelgas. Den 
uppträder i sönderfallskedjan från uran, vilket förekommer i 
större eller mindre utsträckning i berggrunden. Halverings-
tiden för radon är 3,8 dygn. När radonet sönderfaller utsänds 
energirik strålning som kan skada vävnaden hos människor och 
ge upphov till cancer om man utsätts för stora eller långvariga 
mängder. 

Bq (Becquerel) är ett mått på strålningsaktivitet. 
Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats: 
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
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Vill det sig riktigt illa kan 
gamla järnrör rosta sönder 
som detta. Bilden visar en 
del av ett gammalt vatten-
ledningsrör. Det är viktigt 
att ledningsnätet kontrol-
leras och byts efterhand. 
Dagens moderna ledningar 
har betydligt längre livs-
längd än de gamla.

Vattenledningar

Om hösten börjar grundvattenmagasinen i marken att 
fyllas på genom höstregnen. Så länge det inte är minus-
grader fortsätter vatten att sippra ner. Vintertid sker 
det nästan ingen påfyllning alls i mellersta och norra 
Sverige, men desto mer kommer vid snösmältningen. 

Sommaren är den årstid då vi tär på vattenförråden, 
och har det då varit klent med höstregn och kanske 
även en mild vinter utan snö, står vi där med grund-
vattenbrist innan sommarsäsongen ens har börjat. 

Vid en sådan situation kan grunda brunnar sina eller 
man kan få in sämre vatten i sin brunn. I om råden 
nära kusten eller på öar kan brunnsvattnet bli salt. 

Om man inte kan eller vill förbättra brunnen eller 
anlägga en ny, är det enda man kan göra att dra ner på 
förbrukningen och hoppas att det blir en regnig höst. 

I många kommuner utfärdas bevattningsförbud som-
martid för att grundvattnet ska räcka till.

Vad händer vid torka?

Det är länge sedan vattnet leddes i urhuggna sten- 
och träledningar. Dessa uråldriga material ersattes av 
gjutjärn, som sedan kompletterats med rör av stål,  
cement och olika plaster. 

Vattnets kvalitet beror till viss del på vattenledningar-
na och vilket skick de befinner sig i. Fler fak torer spelar 
också in. Ledningarna måste till exempel vara riktigt 
dimensionerade för det antal konsumenter nätet ska för-
sörja. Är ledningarna för stora, blir vatten omsättningen 
ojämn och kvaliteten sämre. Det kan ställa till problem 
t ex i områden med många sommarstugor. 
I ledningsnätet bygger man också in vattenreservoarer, ex-
empelvis vattentorn/högreservoarer. Förutom att fungera 
som vatten magasin, är de till för att hålla ett jämnt tryck 
i ledningarna.
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FÖr den soM Har KoMMunalt Vatten FInns I allMÄnHet InGen anlednInG att BeHandla Vattnet 
I HusHÅllet. undantaG FInns, t ex I KoMMuner Med HÅrt Vatten.

Vattenbehandlingsutrustningar

Med en vattenbehandlingsutrustning förändrar man 
ett vattens sammansättning. För varje vattentyp som 
kan medföra problem, surt vatten, hårt vatten, vatten 
med hög järnhalt o s v finns speciella utrustningar som 
fungerar med hjälp av olika tekniker. Många har något 
slags filtermassa, där vissa ämnen filtreras bort, eller 
kan tillföras vattnet. Beroende på vilken vattentyp det 
är, används olika utrustningar och filter massor. Dessa 
kallas ofta lite slarvigt med ett gemensamt namn för 
vattenfilter.

Att installera en vattenbehandlingsutrustning kan 
ibland vara nödvändigt om man har egen brunn. För 
den som har kommunalt vatten ska vattnet i hushållet 
inte behöva behandlas eftersom kommunen ansvarar 
för vattenkvalitén. Undantag finns. Ett exempel är 
kommuner med hårt vatten, där vattnet kan behöva 
behandlas för att minska kalkbeläggningar i hushålls-
apparater, kokkärl etc. 

Innan man installerar en utrustning ska man vara 
medveten om bl a följande:

– alla typer av utrustningar kräver skötsel. Detta in-
nebär att man inte kan köpa en utrustning, installera 
den och sedan glömma den.

– även om vattnets sammansättning förbättras ur en 
synvinkel kan det försämras ur en annan. Det finns 
större eller mindre förutsättningar för tillväxt av 
mikroorganismer i alla vattenbehandlingsutrustningar.  
Detta innebär normalt inga hälsorisker, men det är 
mycket viktigt att filtren sköts enligt leverantörens 
anvisningar.

– i nästan alla utrustningar ingår förbrukningsmate-
rial (filtermassa, filterpatron etc), vilket innebär att det 
förutom kostnaden för inköp och installation finns en 
driftskostnad.

Har du proBleM Med Vattnet? GÖr sÅ HÄr!
1. Gör klart för dig själv varför du vill åtgärda ditt vatten. 
Vanliga effekter av vattenproblem är t ex missfärg- 
ning av tvätt, blågröna eller rödbruna utfällningar på 
badrumsporslin, dålig lukt och smak. 

2. ta reda på vad problemet beror på.
– Om du har egen brunn låter du ett laboratorium som 
är godkänt av livsmedelsverket analysera ditt vatten. 
Analysresultatet är nödvändigt för att man ska kunna 
fastställa problemets orsak och välja rätt åtgärd för 
ditt vatten. Du kan också diskutera pro blemen med din 
kommun. 
– Om du har kommunalt vatten tar du kontakt med 
kommunen eller eventuellt vattenverket som distribuer-
ar vattnet. Här kan du få upplysningar om vattnets 
sammansättning och diskutera orsaken till problemen.

3. Välj lämplig åtgärd.
Brunnen kan vara orsaken till problemet genom att 
tex ytligt förorenat vatten läcker in. I sådana fall ska 
man i första hand åtgärda brunnen eller anlägga en ny 
brunn.

4. Välj leverantör med omsorg.
Du kan låta flera leverantörer lämna offert på lämp-
lig utrustning. Kontrollera bl a om anbuden avser 
komplett utrustning och nödvändigt installationsarbete 
samt vilka garantier som lämnas. Tänk också på att 
det måste finnas tillgång till förbrukningsmaterial, 
reservdelar och service. 

Leverantörer återfinns oftast under rubriken  
”Vattenbehandlingsutrustningar” i telefonkatalogens 
gula sidor.
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Mer än en miljon fast bosatta och ungefär lika många 
fritidsboende är beroende av egen brunn för sin dricks-
vattenförsörjning. För dem är det viktigt att känna till 
hur grundvattnet uppträder i marken och vad det finns 
för förutsättningar att utvinna det. 

I broschyren ”Att anlägga brunn” SGU, Socialstyrel-
sen*, ges mer utförlig information om förutsättningar, 
anläggningar, upphandling, vad man ska tänka på  
m m beträffande brunnar. Broschyren finns på det 
lokala kontoret i kommunen som handhar miljöfrågor, 
hos Sveriges geologiska undersökning och hos Social-
styrelsen.

BrunnstYper
Bergborrning är det vanligaste sättet att anlägga en 
brunn. Det är som regel det säkraste sättet att få bra 
vatten i tillräcklig mängd.

Den normala metoden är att man borrar genom 
jordlagret och ner en bit i berget. Därefter för man ner 
ett stålrör och gör en tätning med cementbruk mellan 
berg och rör. Sedan fortsätter borrningen ner till vat-
tenförande djup.

På grund av senare tids problem med surt nedfall 
har det utvecklats ytterligare metoder för att täta mot 
förorenat ytvatten.

Ska man anlägga en brunn i jordlager, finns det tre 
olika brunnstyper att välja bland, beroende på vilken 
sorts jordlager det är fråga om. 

En grävd brunn kräver att det finns vatten på högst 
fem-sex meters djup. Eftersom brunnen är så ytlig, blir 
den känslig för föroreningar. Det är extra viktigt var 
brunnen placeras och att den skyddas väl. 

Rörspetsbrunnen består av ett rör med en perfore-
rad spets där vattnet tränger in. Tekniken kan främst 
användas där det vattenförande jordskiktet finns under 
ett lager lera. 

Filterbrunnen slutligen är en vidareutveckling av 
rörspetsbrunnen där spetsen/filtret anpassats till det 
vattenförande lagrets egenskaper.

När man anlitar en brunnsborrare bör man begära 

en redovisning av hans garantier. Sådana berör vanligt-
vis endast kostnader och kapaciteter. Upprätta alltid 
ett brunnsborrningskontrakt med entreprenören och 
var noga med att förstå innehållet. Vid tveksamheter 
om detta tag kontakt med konsument rådgivaren eller 
ansvarig enhet i din kommun.

Man ska alltid begära ett brunnsprotokoll av 
brunnsborraren. Där står uppgifter om hur brunnen  
är utförd och tekniska data om brunnen. Brunns-
protokollet är en värdehandling för fastigheten och 
är också bra att ha om brunnen behöver åtgärdas av 
någon anledning. Enligt lag är brunnsborraren skyldig 
att sända en sådan rapport till Brunnsarkivet, Sveriges 
geologiska undersökning.

KValItetsproBleM
Ibland blir det inte alls som man tänkt sig. Man hop-
pades på välsmakande, friskt vatten från den egna 
brunnen, men ur kranen kommer något helt annat. 

De vanligaste problemen med vattnet i enskilda vat-
tentäkter är bakterier, järn, mangan, salt grund vatten, 
surt eller alltför hårt vatten, svavelväte, kvävefören-
ingar eller för mycket fluorid. 

En dålig vattenkvalitet kan innebära kostnader för 
vattenbehandlingsutrustning eller andra arbeten. Man 
bör observera att vid nyanläggning av brunn lämnas 
oftast inga garantier beträffande vattnets kvalitet. 

Har man problem med sitt vatten, är det bäst att 
låta analysera det på ett av livsmedelsverket godkänt 
laboratorium för att man om möjligt ska kunna hitta 
orsaken och åtgärda den. Ibland blir man tvungen att 
anlägga en ny brunn.

sKYdd
Många problem med dåligt vatten beror på att man 
gjort fel eller slarvat när man anlagt brunnen. Skyddet 
mot ytvatten, ytligt grundvatten, möss och insekter kan 
ha brister. 

Brunnslocket, ledningsanslutningarna och brunns-
väggarna är brunnens mest sårbara delar och här 

anläggning av brunn

*Broschyren ”Att anlägga brunn” kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Fax 08-779 96 67, e-post: socialstyrelsen@strd.se
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måste man vara uppmärksam både när man anlägger  
brunnen och senare. Brunnen ska vara så tät som 
möjligt ner till den nivå där man vill att vattnet ska 
strömma in. 

Man förebygger problem genom att vara omsorgs- 

full när man bestämmer var brunnen ska ligga. 
Det bör inte finnas föroreningskällor som gödselstack-
ar, soptippar och avloppsbrunnar i närheten. Huvud-
regeln är att alltid anlägga brunnen ”uppströms” en 
sådan föroreningskälla.*

*Broschyren ”Sköt om dIn brunn” kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Fax 08-779 96 67, e-post: socialstyrelsen@strd.se

GRÄVD
BRUNN

RÖRSPETS-
BRUNN

BERGBORRAD
BRUNN

BESKRIVNING
BERGBORRAD BRUNN

Brunnslock

Foderrör

Adapter

Vattenledning

Cementtätning

Borrhål

Vattennivå

Pump
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det kommunala vattnet 
i askersunds kommun
Från vattenverken i Askersunds kommun levereras 
under ett år cirka 900 000 kubikmeter vatten till 
tätorterna. Det motsvarar 2 500 m3/dygn. Vi har vat-
tenverk i Harge, Zinkgruvan, Mariedamm, Åsbro och 
Snavlunda.  

I ledningsnätet, som är 183 km långt, ingår också 
fem tryckstegringsstationer, d v s pumpar som höjer 
trycket på vattnet, samt två högreservoarer  mot-
svarande en total volym av ca 600 m3. Dessa ut-

Harge vattenverk ligger vid Vättern i Harge, Hammar.  Platsen med skärgården utanför är rogivande att sola vid under april-maj men är också populär 
som en myllrande badplats under sommarmånaderna.

jämnar trycket i vattenledningarna och innehåller 
en vattenreserv som klarar ett kortare produktions-
avbrott. 

Eftersom vi kontinuerligt håller ett bra underhåll 
på ledningsnätet och tillhörande anläggningar är det 
mycket liten risk att ett avbrott inträffar. Vi minskar 
också ett eventuellt avbrotts längd genom en god be-
redskap. Före planerade vattenavstängningar meddelas 
alltid berörda abonnenter.
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Zinkgruvan 

Askersund
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Ö s t e r s j ö n  

Harge 
Bastedalen 

Sänna 

Hammar 
Vattnets hårdhet i °dH
Harge  2,7
Olshammar  2.7
Askersund  2,7 
Åmmeberg  2,7
Rönneshytta  2,7
Lerbäck  2,7
Skyllberg  2,7
Kårberg  2,7
Åsbro  3,5
Snavlunda  8,5
Zinkgruvan  6,8
Mariedamm  6,6

Tryckstegringsstation vid Ladäng.

högreservoar

vattenverk

vattenledning

reningsverk

avloppsledning
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Harge

V ä t t e r n

Hammar

Askersund

Åmmeberg Åsbro

Rönneshytta
Lerbäck
Skyllberg
Kårberg

Vattenproduktion
Det obehandlade vattnet kallas råvatten. Råvatten kan 
vara antingen ytvatten eller grundvatten. Ett ytvatten 
tar man från en sjö, i vårt fall Vättern. Grundvattnet 
är ett vatten man tar upp från marken och det gör vi i 
Åsbro, Snavlunda, Mariedamm och Zinkgruvan. 

De flesta i Askersunds kommun får sitt dricksvatten 
från Vättern via Harge vattenverk, som efter rening 
pumpar vattnet vidare till Olshammar, Hammar, As-
kersund, Åmmeberg, Rönneshytta. Lerbäck, Skyllberg 
och Kårberg.

rent, FrIsKt Vatten.
När vattnet kommer in i Harge vattenverk tillsätts kol-
syra och lut för att få ett stabilt vatten som inte fräter 
på ledningarna och inte fäller ut kalk.

Vattnet passerar och belyses sedan med UV-ljus för 
desinfektion. Vattnet virvlar förbi UV-lampan som 
liknar ett vanligt lysrör, men producerar samma ultra-
violetta ljus som vanligt solsken, men mycket starkare. 
UV-ljuset bryter ner mikroorganismernas DNA eller 
RNA, vilket gör att de inte kan föröka sig och därmed 
kan de inte heller orsaka sjukdomar eller annan skada.

Harge vattenverk, VA-tekniker Johanna Oskarsson tar vattenprov.

Efter UV-ljuset filtrerar man vattnet genom sandfilter 
för att ta bort partiklar som finns i vattnet. När vattnet 
passerat filterna tillsätter man klor, även detta för att 
förhindra att mikroorganismerna förökar sig.

Vattnet går sedan till en lågreservoar varifrån man 
vidare pumpar ut vattnet på ledningsnätet.
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Harge

V ä t t e r n

Hammar

Askersund

Åmmeberg Åsbro

Rönneshytta
Lerbäck
Skyllberg
Kårberg

UV-behandling av dricksvatten.

Harge vattenverk.

Sandfilter.

Åsbro vattenverk, infiltration – ”konstgjort grundvatten”.
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Vattenförbrukning

Tänk på att även små vattenläckor kan förorsaka stora kostnader 
(ungefärlig förbrukning m3/år)

Droppande Stril mot- Tunn stråle Toalett 
kran svarande motsvarande som

en sytråd en synål små-
(0,3 mm) (0,9 mm) rinner

15 30 300 700

Så här använder genomsnittssvensken vattnet en vanlig dag.

0   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100  Liter    

PERSONLIG HYGIEN

TOALETTSPOLNING

TEXTILTVÄTT

DISK

MAT OCH DRYCK

ÖVRIGT

I      I     I      I      I      I     I     I      I      I

sÄKerHet VId elaVBrott
För att säkerställa att dricksvattnet kan levereras även 
vid elavbrott har Askersunds kommun 3 vattenverk 
med fast installerade elverk, samt ett mobilt reservel-
verk. Med dessa kan vi ansvara för att abonnenterna i 
tätorterna har vatten även vid längre elavbrott. Dricks-
vatten kan även tillfälligt köras ut i tankar vid behov.

VattenFÖrBruKnInG
Vi använder ca 200 liter per person och dag till att 
duscha, spola på toaletten, diska, tvätta, laga mat och 
vattna växter både inne och ute i trädgården. På ett 
år blir det nästan 75 000 liter. Genomsnittssvensken 
använder 215 liter, vilket motsvarar 78 000 liter/år.

På sidan 10–11 ser du överskådligt hur grundvattnet 
alltid är i rörelse mot havet genom alla typer av berg 
och jord.

Vi har inte några problem med vattenförsörjningen 
i vår kommun, tack vare vattenrika vattentäkter. Man 
brukar säga att man lånar vattnet från naturen en tid, 
använder det och renar det innan man lämnar tillbaka 
det. Vi ska ändå inte slösa med vattnet. Även om 
vattnet är ett billigt livsmedel så går det åt energi att 
pumpa det genom ledningsnätet och det kräver mer 
energi att driva reningsverken ju mer vatten som rinner 
igenom. Och energi ska vi spara, som vi alla vet. 

Vi talar om att vattnet kostar, men egentligen är 
det ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk och 
driften av det hela som kostar.

Rörläggare Sven-Åke Tylebrink och Daniel Söderberg kontrollerar ventil i 
hamnen.
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VattenMÄtnInG
Vattenmätning hos abonnenter sker med vattenmätare 
som vi från VA-avdelningen sätter upp och kontrolle-
rar. Mätaren ska vara tillgänglig för byte och avläs-
ning. Mätaren är VA-enhetens egendom men fastig-
hetsägaren ansvarar för att den inte utsätts för kyla 
eller yttre påverkan och att ventiler och kopplingar 
har god funktion. En gång per år sänds ett själv-
avläsningsbrev ut till alla abonnenter för avläsning av 
vattenmätaren. Det är viktigt att vi får in svaren för 
att kunna göra en korrekt debitering. Ring gärna (se 
sista sidan) om ni anser att debiteringen har blivit fel. 
Debitering av VA-abonnemang sker sex gånger per år, 
d v s varannan månad. 

VA-verksamheten är avgiftsfinansierad till 100 %. 
Inga skattemedel går till verksamheten. Inte heller 
förs några VA-medel över till den skattefinansierade 
verksamheten. 

VA-tekniker Börje Eriksson monterar vattenmätare.

sÅ HÄr sKa MÄtaren placeras

Mätaren monteras horisontellt i fast förankrad 
mätarkonsol och förses med avstängningsventiler
på båda sidor.

- Belyst, lätt tillgänglig och omedelbart innanför ytterväggen. 
- Skyddad från frost, onormal uppvärmning och åverkan.
- På vägg och över golv som tål spill och läckage.
- Det är lämpligt att det finns ett golvavlopp.
- Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika
   fukt och mögelskador.
- Ett utrymme på 600 mm framför och 700 mm ovanför
   vattenmätaren måste vara fritt från alla föremål.

- Om vattenmätaren behöver tas ned på grund av frostrisk  
   eller av annan orsak måste fastighetsägaren anmäla detta
   till huvudmannen (0583-810 60) som mot ersättning tar
   ned och senare sätter upp mätaren.

Observera att bestämmelserna även gäller äldre installationer.

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
reglerar vår verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar 
om vatten- och avloppstaxa samt ABVA (Allmänna 
bestämmelser för användande av Askersunds kom-
muns allmänna vatten- och avloppsanläggning) med 
information till fastighetsägare.

Livsmedelsverket styr via Livsmedelslagen den 
verksamhet som omfattar produktionen av dricksvat-
ten som levereras ut i det allmänna ledningsnätet. 
Lagen styr den provtagning som skall ske enligt 
förutbestämda provtagningsprogram och intervaller.
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MjuKt ocH HÅrt Vatten InoM VÅr KoMMun
Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader vilket skrivs 
i °dH. Vattnet brukar sägas vara hårt vid 10°dH eller 
över, och mjukt om det är under 5°dH.

Som dricksvatten saknar det här betydelse men ett 
hårt vatten ger vid uppvärmning mera kalkavlagringar 
i hushållsmaskiner. Med ett mjukare vatten behöver 
man inte använda lika mycket disk- och tvättmedel 
men om det är alltför mjukt kan det till exempel bli 
rostangrepp i ledningarna, som vi nämnde tidigare. 

På kartan, sidan 19, markerar vi vattnets hårdhet vid 
respektive vattenverk.

Vattnets HÅrdHet VId KoMMunens VattenVerK
När du tvättar kan det vara bra att känna till vattnets 
hårdhet (tyska grader / ºdH). Nedan ser du vilken hårt-
het vattnet från ”ditt” vattenverk har, så att du kan 
dosera rätt mängd tvättmedel.

Harge  2,7
Åsbro  3,5    
Snavlunda  8,5    
Zinkgruvan  6,8
Mariedamm  6,6

 

MIssFÄrGat Vatten
Det kan ibland inträffa att vattnet är brunt och/eller 
grumligt. Avlagringar kan lossna från ledningarna när 
vattenhastigheten ändras, t ex vid vattenavstängning 
och underhållsspolning av ledningsnät. Vattnet är inte 
farligt att dricka, men kontakta VA- avdelningen om 
det fortfarande är grumligt efter en rejäl renspolning.

Läggning av ny vattenledning i Åmmeberg.

Sammansvetsning av plaströr.
Rörläggare Lars  Bernström, rörläggare Daniel Karlsson och enhetschef 
Daniel Johansson.

Skala för vattnets hårdhet
0-2 Mycket mjukt
2-5 Mjukt
5-10 Medelhårt
10-20  Hårt
20-      Mycket hårt
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avloppshantering
I Askersunds kommun finns 5 reningsverk som är 
placerade i Askersund, Hammar, Olshammar, Åsbro, 
och Mariedamm. 

Det finns dessutom 52 avloppspumpstationer som 
leder avloppet till reningsverken. Ett datoriserat över-
vakningssystem finns som övervakar reningsverk och 
flertalet pumpstationer dygnet runt. VA-avdelningen 
samarbetar med SOS och jourhavande personal larmas 
om något händer ute på anläggningarna. 

Reningsverken kan variera något i sin uppbyggnad 
men är i princip lika genom att de renar avloppet me-
kaniskt, biologiskt och kemiskt.

På sidan 30–31 visar vi en principskiss på hur re-
ningsverket i Askersund fungerar.

Åsbro reningsverk, VA-tekniker Monica Söderlund tar prov på det renade vattnet.

Askersunds reningsverk.
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Vattnet är en naturresurs som vi lånar en kort 
tid. Vi dricker, använder och smutsar ner det, 
men vi måste lämna tillbaka vattnet till natu ren 
så rent som möjligt. Under de närmaste åren 
kommer vi alla att ta ställning till många olika 
frågor som rör vår miljö och vårt sätt att leva, 
bl a hur vi bäst tar hand om avlopps vattnet, så 
att vi själva och kommande gene rationer kan 
dricka rent friskt vatten. 

Vi svenskar använder i genomsnitt 62 000 
liter vatten per person och år i hushållen, som 
sedan leds till kommunens avloppsreningsverk 
som tar hand om föroreningarna.

drIcKsVatten
Det rena dricksvattnet leds direkt in i våra hus. 
För oss i Sverige är det självklart att vi alltid 
har tillgång till rent, friskt vatten. Vi kan bara 
vrida på kranen så rinner det. Alltid.

spIllVatten
I hushållen och på arbetsplatsen kan vi natur-
ligtvis påverka vad som följer med ut i av-
loppet. Det är enkelt att göra små föränd ringar 
som kan betyda mycket i det långa perspekti-
vet.

När vi diskar, tvättar och städar kan vi 
genom att välja miljömärkta rengöringsmedel 
göra mycket. Om vi väljer medvetet så kommer 
vi också att se att tillverkarna går oss till mötes 
och tar fram miljövänligare produkter. Dosera 
rätt. Vi använder ofta alldeles för   

mycket disk- och tvättmedel. 
Tänk på att det finns många miljö-

farliga ämnen även i våra hem, olika 
hushålls kemi kalier som vi använder 

             utan att vi tänker på det. Lämna in 

Spillvatten Dricksvatten Dagvatten

Hushållets vatten
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dina kemikalier där de tas omhand på rätt sätt. I alla 
kommuner finns det miljöstationer, återvinningscentra-
ler, färghandlare och apotek som tar emot.

daGVatten
Regn- och smältvatten från hustak och gator som 
inte infiltreras i jorden samt vatten från husgrunds-
dräneringar kallas dagvatten. Detta måste tas omhand, 
bl a för att undvika vattenskador på byggnader. Precis 
som för dricksvatten och spillvatten finns därför ett väl 
utvecklat ledningssystem för dagvatten. 

Av tradition har dagvattnet letts bort från tätorterna 
så fort som möjligt, eftersom det kan ställa till problem 
med översvämningar. Idag vet vi att dagvattnet inne-
håller betydande mängder föroreningar som kommer 
från hustak, asfaltsbelagda gator m m.

Vi vet också att om vattnet transporteras långsamt så 

utnyttjas naturens egna reningsmöjligheter effektivare. 
Därför letar vi idag efter möjligheter att ta hand om 
dagvattnet lokalt, d v s utvidga vattendrag, anlägga 
dammar eller infiltrera dagvattnet i marken. Kommu-
nerna har ofta speciella dammar för detta ändamål.

BIltVÄtt
Det bästa för miljön är att tvätta bilen vid en anlägg -
ning som renar tvättvattnet och återanvänder det så 
att vi inte får lösningsmedel och oljerester till renings-
verket.

Tvätta inte bilen på gatan! När du tvättar bilen 
på gatan, garageuppfarten eller annan asfalterad 
mark rinner tvättvattnet oftast ner i en dagvatten-
brunn och vidare ut i bäckar och åar för att slutligen 
hamna orenat i någon sjö eller havet. Tvättvattnet 
från fordonstvätt kan bland annat innehålla lösnings-

Dagvattenledning

Spillvattenledning

Till reningsverket

Till sjö eller
dagvattendamm

Vattenledning

Oljeavskiljare

Fettavskiljare
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Rensgaller     Sandfång

Till slambehandling Till deponi 

Flockning         Sedimentering      FilterBiologisk rening

ett reningsverks 
olika delar

medel från avfettning, tensider, tungmetaller, olje- och 
asfaltsrester.

De flesta av dessa ämnen är giftiga eller skadliga för 
fiskar och andra vattenlevande djur och växter. Tvätta 
istället bilen i en automattvätt eller i en ”gör-det-själv-
hall”. Dessa har utformats för att ta hand om och rena 
tvättvattnet. 

Våra större industrier ansvarar själva för sin av-
loppsrening. Mindre industrier med normalt avlopps-
vatten är oftast anslutna till kommunens avloppsnät. 
Miljökontoren i kommunerna ser till att bestämmel-
serna följs.

Syftet är att minska utsläppen från fordonstvättar, 
eftersom flera undersökningar visat för högt innehåll 
av tungmetaller och mineralolja i spillvatten från 
fordonstvättar. Detta har även gällt anläggningar med 
riktigt dimensionerad oljeavskiljare. 

Målsättningen är att få så rent slam i reningsverken 
att det kan användas som växtnäringsmedel utan att 
riskera kvalitén på maten som odlas. Reningsverken 
ska inte ta emot spillvatten som har en annan sam-
mansättning än vanligt hushållsavlopp. Principen är att 
föroreningar renas vid källan.

Den här principskissen visar hur olika reningsprocesser 
kan vara sammanlänkade och hur de fungerar. Det här 
är ett exempel. Reningsverken anpassas till de lokala 
förutsättningarna.

1. MeKanIsK renInG
När avloppsvattnet kommer till reningsverket  inne-
håller det förutom avföring bl a sand, grus, papper, 
textilier och plast. Om detta kommer in i reningsverket 
är risken stor att pumpar sätts igen och man kan få 
onödiga driftsstopp. Det första man gör är därför att 
skilja bort så mycket som går av detta. Avskiljningen 
sker i rensgaller och sandfång, där fasta partiklar, pap-
per och sand m m avskiljs.  Avloppsvattnet leds sedan 
vidare till biologisk rening. 

2. BIoloGIsK renInG
Den  biologiska reningen kan liknas vid den naturliga 
självreningen i ett friskt vattendrag. Principen är att 
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Rensgaller     Sandfång

Till slambehandling Till deponi 

Flockning         Sedimentering      FilterBiologisk rening

man använder mikro-
organismer som finns 
naturligt i avloppsvattnet 
och låter dessa växa och 
föröka sig. För att leva 
behöver mikroorganis-
merna näring och syre. 
I Askersund reningsverk 
använder vi en luftnings-
bassäng med rörligt 
bärarmaterial, MBBR. 
Denna process är en så 
kallad fastfilmsprocess.

På bärarmaterialets 
yta växer mikroorganis-
mer som bryter ned det 
organiska materialet i 
avloppsvattnet. Syresättning av vattnet sker genom att 
luft tillförs av blåsmaskin via ett bottenluftarsystem. 

Det biologiskt renade vattnet leds från luftningsbas-
sängen genom en kanal till en nivålyftare som lyfter 
vattnet till flockning.

Vi måste vara rädda om mikroorganismerna, därför 
är det viktigt att vi tänker på vad vi spolar ner i avlop-
pet. Häll aldrig ner lösningsmedel eller färgrester i 
avloppet, då dör mikroorganismerna och dessutom 
förstörs slammet. Se sid 33–34!

3. KeMIsK renInG
Avloppsvattnet innehåller bland annat fosfater som gö-
der våra vattendrag. En liter avloppsvatten innehåller 
ungefär 5–6 mg fosfor, 4 mg kommer från avföringen, 
resten från tvättmedel. Den kemiska reningen innebär 
att man tillför aluminiumsalt. Kemikalierna gör att 
det bildas större partiklar som bland annat innehål-
ler fosfor. Dessa partiklar sjunker sedan till botten i 
slutsedimenteringsbassängerna där de skrapas ihop och 
tas bort som slam. Askersunds reningsverk tar bort 97 
% av fosforn. Vattnet är därför mycket rent innan det 
släpps ut i Alsen, en vik av Vättern. Vi tar hela tiden 
prover och kontrollerar det vatten som har renats.

Askersunds reningsverk. VA-tekniker Rolf Bäckström vid grovrensen (t v) 
och VA-tekniker Anders Hansson som kontrollerar  ventil (ovan).
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slamhantering
I sedimenteringsbassängerna i reningsverket avskiljs 
dagligen stora mängder slam som måste bearbetas och 
stabiliseras. Från sedimenteringsbassängen pumpas det 
avskilda slammet som ett blandslam via en slamkon-
trollkammare till en förtjockare, där polymerer tillsätts 
för att underlätta förtjockningen. I förtjockaren av-
skiljs en del av det vatten som finns i slammet. 

Från förtjockaren pumpas slammet vidare till en 
rötkammare. I rötkammaren genomgår slammet en 
nedbrytning under frånvaro av syre, så kallad anaerob 
nedbrytning. Då bildas bl a biogas samtidigt som 
slamvolymen och andelen sjukdomsalstrande bakterier 
minskas. 

Biogasen (metangasen) är brännbar och kan an-
vändas för uppvärmningsändamål eller förädlas till 
fordonsgas. 

Efter rötningen, som tar ca 20 dagar, rinner det 
rötade slammet till slamlager. Där blandas rötslammet 
med polymerer för att ytterligare vatten ska kunna 
avskiljas med hjälp av centrifugering. 

Det färdigbehandlade slammet används som täckma-
terial på deponi. Eftersom slammet förutom närings-

Slamförtjockare

Rötning

Slamsilo Slamavvattning

Biogas

Slam från reningsverk

Deponi

VA-tekniker Anders Hansson rengör slamcentrifugen i Askersunds 
reningsverk.

ämnen även innehåller en mycket liten del tungmetal-
ler, rekommenderas det ännu, av försiktighetsskäl, att 
slammet inte sprids på åkermark för livsmedelsproduk-
tion.

Provtagning och analys av slammet görs regelbundet 
och redovisas till myndigheterna. 
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avloppet – en del i kretsloppet
I mitten av 1800-talet började man bygga vattenverk 
och vattenledningssystem i Sverige och vid slutet av 
1860-talet skedde också en successiv utbyggnad av av-
loppsnätet. Industrialiseringen hade börjat och städernas 
snabba tillväxt ökade de sanitära problemen med latrin-
hantering, smutsvatten på gatorna och avloppsdiken.

I början ledde man ut avloppsvattnet direkt i sjöar 
och vattendrag utan rening. Snart uppstod problem 
därför att vattendragen blev så förorenade att man inte 
kunde ta dricksvatten i närheten av utsläppen. 
Det dröjde till 1930-talet innan avloppsvattnet började 
renas. Numera har vi mycket effektiva reningsverk.

Utvecklingen går framåt och inom en snar framtid 
kommer det att finnas kväverening vid alla reningsverk 
med fler än 10 000 personer anslutna, som är belägna 
utefter kusten från Norge i väster till och med Stock-
holms skärgård i öster. Detta är en av de viktigaste 
frågorna just nu och syftar till att förbättra havsmiljön 
i Östersjön och Kattegatt.

Den teknik att rena avloppsvatten som beskrivs i 
broschyren, är den vanligaste i Sverige. Det finns också 
andra metoder som tydligare utgår från markens och 
växternas förutsättningar att både rena avloppsvattnet 
och tillgodogöra sig dess närings ämnen.

Avloppet ingår i vattnets kretslopp, som är en mycket viktig del av 
jordens alla kretslopp. Vatten är ett lösningsmedel som för med 
sig både nyttiga och onyttiga ämnen. På illustrationen ovan visas 
kretsloppet som beskrivs här i broschyren. Avloppsverket renar 
avloppsvattnet så att det kan gå tillbaka ut i sjöar och vattendrag, för 
att användas på nytt.  

Det som blir kvar när avloppsvattnet är renat kallas för slam. I vissa 
kommuner rötas slammet i rötkammare. Det bildas då biogas (me-
tangas) som kan användas både som drivmedel och till uppvärm-
ning. Därefter kan slammet återföras till marken som jordförbätt-
ringsmedel, gödning av energigrödor eller grönytor för att på så sätt 
sluta kretsloppet. 

Varor och livsmedel produceras ... distribueras ... och förbrukas.

Avloppsvattnet renas varefter slam och vatten återgår till naturen.
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Slam-
avskiljare

Avlopps-
vatten Slamavskilt

avloppsvatten

Slam Slam

Avloppsledning

Slambrunn,
s k trekammar-

brunn

MARKBÄDD

Dräneringsskikt

Spridningslager

Markbäddslager
Dräneringsledning

Dräneringsledning

Kommunen ansvarar för att slamavskiljare töms regel-
bundet. Slammet körs till det lokala reningsverket.

En stor del av befolkningen i Sverige bor på lands bygden 
och är inte anslutna till det kommunala avlopps nätet. Det 
kan vara upp till 25 % av inne vånarna i vissa kommuner, 
som har enskilda avlopps lösningar. I dessa ingår slam- 
brunnar som töms regel bundet. Slammet körs som regel 
till närmaste renings verk och blandas med avloppet från 
städerna som är mer förorenat.

slaMaVsKIljare ocH InFIltratIon
En slamavskiljare – t ex trekammarbrunn – i enskild 
anläggning fungerar så att avloppsvattnets tyngre partik- 
lar sjunker till botten, medan lätta partiklar flyter upp till 
ytan. Det spillvatten som lämnar slamavskiljaren är fritt 
från fasta partiklar men är fortfarande kraftigt föro renat. 
Det är så gott som undantagslöst förbjudet att släppa ut 
ett sådant vatten utan att först rena det. 

enskilda avloppsanläggningar

De reningsmetoder som Naturvårdsverket rekommenderar är i 
första hand infiltration eller markbädd. Särskild hänsyn måste  
tas till att dricksvattenbrunnar i närheten inte förorenas. Använd 
miljövänliga tvätt- och diskmedel för att minska utsläppen och 
undvik att installera vattentoalett där det är möjligt. Tag kontakt 
med kommunen om de lokala bestämmelserna.

www.naturvardsverket.se ”Nya allmänna råd –Enskilda avlopp” Faktablad 8147. ”Små 
avloppsanläggningar –Hushållsspillvatten från högst 5 hushåll”. www.avloppsguiden.se
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Vad kan du och jag hjälpa till med?

sKrÄpHInK
Har man skaffat en liten skräphink som står i badrummet så är det 
mycket enklare att komma ihåg vad som inte ska kastas i avloppet.

Ett reningsverk är en mycket stor investering och inne-
bär kostnader för oss alla. Det finns många skäl till att 
fundera över på vilket sätt vi kan hjälpa till att få en 
bättre miljö och samtidigt spara pengar.

Det är viktigt att se sambandet mellan vad vi häller 
ut i avloppet och vad vi får tillbaka som obrukbart 
slam eller förorenat vatten i vattendragen.

KÄllsorterInG
I Sverige är vi bra på att vårda miljön och våra natur-
tillgångar. Miljödebatten handlar ofta om källsortering 
av avfall. Vi håller på att tänka om när det gäller allt 
från tvätt medel till hur våra varor är förpackade. Det 
är egent ligen precis samma sak med avloppet. Allt be-
ror på vad vi häller ut och spolar ner. Det finns många 
miljöfarliga vätskor som inte bryts ner i avloppsverket 
och som förstör den biologiska reningsprocessen. Äm-
nena följer sedan med ut i sjöar och vattendrag eller 
finns kvar i slammet.

I många länder finns ett stort intresse för Sveriges 
arbete med att förbättra och återställa miljön. Vi har 
lyckats bra med flera olika projekt och visar på det sät-
tet vägen för andra. 

proBleM I puMpar ocH renInGsVerK
Det finns mycket som inte är direkt miljöfarligt 
men som vi ändå vill få bort från avloppet. Bindor, 
tamponger och bomullstops är tyvärr vanligt före-
kommande. Bindor stoppar upp, tamponger som har 
snören trasslar in sig och bomulls tops flyter förbi 
reningsverkets grovrening och ställer till stora problem 
i ventiler och pumpar. Även kommunens ledningsnät 
och pumpar kan drabbas. Alla avloppsstopp kostar 
stora summor pengar och förorsakar i värsta fall onö-
diga utsläpp av orenat avloppsvatten till våra sjöar och 
vattendrag.

Till reningsverk och i pumpstationer kommer det 
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MÅnGa produKter sKapar proBleM I aVloppsVerKen. 
HÄr VIsar VI nÅGra exeMpel.

Bomullstoppar fastnar lätt och bomullstussar med aceton, nagellackbort-
tagningsvätskor eller dylikt är skadligt för den biologiska processen.

Alla former av bindor och trosskydd bildar anhopningar som måste ren-
sas bort. Tamponger trasslar ihop sig till stora härvor. Skydds papper och 
plastfolier kan inte lösa sig i vattnet.

Underkläder och strumpor kan fastna i pumparna. Det kan resultera i att 
hela reningsprocessen avstannar under reparationen. Kondomer löses 
inte upp i avloppsverket. Kattsand ska hällas i soporna, inte i toaletten.

Mediciner innehåller många farliga ämnen och ska lämnas tillbaka till 
apoteket. Föremål som gem, hårnålar och snörstumpar kan lätt fastna i 
pumpar och motorer. Visste du att fimpar innehåller kadmium? Det är ett 
ämne som ingen vill ha i slammet som sprids.

ibland konstiga saker som inte hör hemma i avloppet. 
Strumpor, trosor, bh, stövlar, sköldpaddor, fiskar, 
kattsand, tygtrasor, fruktskal och löständer är några 
exempel.

Det finns många miljöfarliga vätskor som inte bryts 

ner i avloppsverket och som förstör den biologiska 
reningsprocessen. Ämnena följer sedan med ut i sjöar 
och vattendrag eller finns kvar i slammet. Allt som 
man inte ska spola ner i avloppet lämnas till stationer 
som tar emot miljöfarligt avfall i kommunen.
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Att återanvända avloppsvattnets innehåll av närings-
ämnen och organiskt material i jordbruket har en lång 
tradition i många kulturer och är ett naturligt sätt att 
sluta kretsloppet. Det är också nödvändigt att tillföra 
mullbildande organiskt material, för att jordbruks-
marken ska behålla sin produktivitet på lång sikt. 

Av den anledningen är det också viktigt att komma 
tillrätta med de problem som idag finns med miljö-
farliga ämnen och tungmetaller i slammet. 

Här kommer vi som producerar avloppsvatten in 
i bilden. Allt som vi häller ut i avloppet, som inte 
reningsverket kan ta hand om, kommer ut i natu-
ren. Om slammet innehåller för höga halter av 
tung metaller och oönskade ämnen kan det inte 
användas i jordbruket som jordförbättrings-
medel utan måste istället deponeras. Vi kan 
göra en stor insats för att få bättre av-
loppsvatten genom att undvika att släppa 
ut miljöfarliga kemikalier. 

Vi måste vara rädda om mikroorga-
nismerna, eftersom de sköter en viktig 
del av avloppsreningen. Häll aldrig 
ut lösningsmdel eller färgrester i 
avloppet, då dör mikroorganismerna 
i reningsverket och reningsproces-
sen kan upphöra, dessutom förstörs 
slammet.

Vi måste minska vår depone ring 
för framtiden och istället arbeta för 
att få ett bra slam som kan använ-
das till jordförbättring. 

Detta överensstämmer med de åtgärder som både 
politiker och Naturvårdsverket föreslår för att i 
längden få ett användbart slam som kan ingå i krets-
loppet mellan stad och land. Kemikalieinspektionen 
och Naturvårdsverket arbetar också med att begränsa 
användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier i 
hela samhället.

tillbaka till jorden

ett nYtt sÄtt att ta tIllVara aVFall 
Ett system för att återcirkulera giftfritt organiskt avfall från bl a livsmedelsindustrier, slakterier, bagerier och restauranger har utvecklats vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet. Avfallet bryts ner av bakterier, s k rötning. Vid rötningen bildas biogas som sedan kan användas till fordons-
bränsle i bl a bussar. Kvar blir rent slam med högt näringsinnehåll och goda jordförbättringsegenskaper.
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Kontakta oss gärna
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INFORMATIONEN ÄR UTGIVEN AV

ASKERSUNDS KOMMUN
Ett Informationskoncept som produceras av Accurat Kommunikation HB i Uppsala sedan 1989 

och som utvecklats i samverkan med Livsmedelsverket, SGU och Naturvårdsverket. Sedan starten 
har mer än 80 kommunanpassade upplagor producerats till hushåll i hela landet.

I Askersunds kommun ansvarar Tekniska förvaltningen, 
VA-avdelningen, för dricksvattenförsörjningen och av-
loppshanteringen. Om du som konsument behöver fråga 
något om fakturor, abonnemang, vattenmätning, vattenför-
sörjning avloppshantering m m kan du ta kontakt med oss.

KONTAKT
Askersunds kommun växel:  0583-810 00

Mårten Eriksson, VA-chef 0583-810 59
E-post: marten.eriksson@askersund.se

Daniel Johansson, enhetschef VA-Nät/Rör  0583-810 72
E-post: daniel.johansson@askersund.se

Anne-Charlotte Wallin, VA-administratör  0583-810 60
E-post: anne-charlotte.wallin@askersund.se

Felanmälan fr o m 1/1 2012 
görs dygnet runt till  0583-102 22

E-post: tekniska.forvaltningen@askersund.se
Fax: 0583-102 01

Besöksadress: VA-avdelningen, Fredbergavägen 3 
696 33 Askersund

VA-avdelningen, kundservice, Lotta Wallin.

Postadress:
Askersunds kommun
696 82 Askersund

Sydnärkes miljöförvaltning 0584-473 400

Fakturaadress:
Askersunds kommun
AKTEKVAV
Box 57
696 22 Askersund


