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Kommunala avloppsreningsverk
Utsläpp, rinntid och retention

Sjöars ekosystemtjänster
Sverige är ett land rikt på sjöar. Sverige står ensamt för 38 % (och tillsammans med Finland för 61 %)
av alla sjövattenförekomster inom EU (EEA). Sjöarna har stor inverkan på de hydrologiska
förhållandena i Sverige, då de utgör ett stort lager av färskt vatten. Sjöar fördröjer transporten av
ämnen från inlandet till havet och bidrar till att rinntiden ökar, den tid det tar för vattnet att rinna från
viss punkt till havet. När övergödande ämnen uppehåller sig länge i en sjö, påverkas de av flera
processer som på olika sätt binder eller avlägsnar ämnena. Samlingsnamnet för processerna kallas för
retention. Det är en viktig ekosystemtjänst, då den bidrar till naturlig rening av vattnet längs
flödesvägarna till havet.

Genom retention, alltså naturlig rening, når en mindre mängd övergödande ämnen havet än vad som
släpps ut uppströms en sjö. Graden av rening genom retention varierar med landskapet. Till största del
beror den av rinntiden.

Rinntid
Rinntiden för vattenmolekyler från en viss sjö eller vattendrag till havet varierar både i tid och rum.
För att kunna jämföra rinntiden mellan olika platser brukar man använda begreppet genomsnittlig
rinntid, dvs den rinntid som gäller vid medelvattenföring i vattendrag och medelvattenstånd i sjöar.
Den genomsnittliga rinntiden genom en sjö motsvarar den teoretiska omsättningstiden, alltså kvoten
mellan sjöns volym och medelvattenföringen i sjöns utlopp. Den totala rinntiden för en viss flödesväg
beräknas som summan av vattendragens genomsnittliga rinntider samt sjöarnas omsättningstider.
Rinntiden till havet varierar stort i Sverige och beror på startpunkten. Kortast rinntid har kustnära
områden utan sjöar. Längst rinntid har Grässjön i Örebro län, med en genomsnittlig rinntid till havet
på 97 år. Anledningen är att vattnet måste passera flera stora sjöar med långa omsättningstider mellan
Grässjön och havet, inte minst Unden, Viken och Vättern.
Den genomsnittliga åldern för vattnet som når Sveriges kustlinje är genomsnittet av rinntiderna från
alla delar av inlandet. Sveriges äldsta vatten når havet via Motala Ström i Norrköping, där ytvattnets
genomsnittliga ålder är ca 28 år. Näst äldst är vattnet i mynningen av Göta älv i Göteborg där
ytvattnets genomsnittliga ålder är ca 10 år.
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Ämneskoncentration, vattenflöde och transport
För att bestämma transporten av olika ämnen görs provtagning av vattnets kemiska sammansättning
samt mätning av vattenföringen. Kemiska analyser av vattenprov ger ämneskoncentrationer som
vanligtvis uttrycks i mg/l. Transporten av ett visst ämne kan beräknas genom att multiplicera
ämneskoncentrationen med vattenföringen. Eftersom både ämneskoncentration och vattenföring
varierar över tid, brukar man beräkna en flödesviktad genomsnittskoncentration, dvs ett medelvärde
med högre vikt åt ämneskoncentrationen under högre flöden. På så sätt tar man hänsyn till
vattenföringens variation och hur den påverkar transporten.

Brutto- och nettobelastning
Transporten av olika förorenande ämnen kan även kallas belastning. Belastningen vid själva
utsläppskällan kallas bruttobelastning, medan belastningen på en recipient (exempelvis havet) kallas
nettobelastning. Då utsläpp i olika grad påverkas av retention mellan utsläppskällan och havet, finns
en skillnad mellan bruttobelastningen (vid källan) och nettobelastningen (vid havet). Detta påvisas
genom mätningar av olika bruttoutsläpp och mätningar vid flodmynningar utmed Sveriges kust. Utan
retention skulle de uppmätta koncentrationerna vid respektive provtagningspunkt vara betydligt högre
än vad som de facto uppmäts. Se som exempel Motala Ström, som sträcker sig från Motala till
Bråviken, öster om Norrköping (Figur 1).

Figur 1. Provtagningspunkter längs Motala Ström från Vättern till havet.
En summering av kväveutsläppen vid varje källa uppströms provtagningen, ger i Motala ström 3-4
gånger högre bruttobelastning än den nettobelastning som mäts i vattenprovtagningen (Figur 2). Den
främsta förutsättningen till den stora skillnaden är den långa rinntiden genom avrinningsområdet,
framför allt sjöarnas långa omsättningstider. Lång rinntid ger möjlighet för fysiska, kemiska och
biologiska processer att påverka det kväve som finns i vattnet. Graden av retention beror på flera
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faktorer i vattenmiljön, exempelvis syrenivåer i bottensedimenten, vilka styr denitrifikation och
internbelastning. Syrenivåerna styrs till stor del av den biologiska produktionen, där koncentrationen
av fosfor är den begränsande faktorn.

Figur 2. Genomsnittlig bruttobelastning av tot-N (vita punkter) och genomsnittlig uppmätt
nettobelastning av tot-N (svarta punkter) i provtagningspunkter längs Motala Ström, 1999-2011.

Retention
Under den tid vattnet transporterar ämnen mot havet, kan ämnena påverkas av olika biogeokemiska
processer. Retention är ett samlingsbegrepp för de olika processer som binder vattenburna ämnen från
vattnet, t.ex. sedimentation, kemisk omvandling eller upptag i näringskedjan. För att beräkna
retentionen sammanställs indata i form av utsläpp från industrier, avloppsreningsverk, dagvatten,
enskilda avlopp, atmosfärisk deposition, markläckage och uppskattad internbelastning. Alla dessa
utsläpp når inte havet, tack vare retentionen längs vägen. Retentionen förklaras bäst genom att studera
massbalansen för kväve. En massbalans förutsätter att man kan beräkna kvävetransporten, dvs
produkten av vattenflödet och kvävekoncentrationen. Denna varierar kraftigt i tiden och den
tidsmässiga variationen beror till största del av klimatologiska orsaker (väder och årstid). En modell
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som är konstruerad utifrån faktiska övervakningsdata men som dessutom kan beräkna
kvävekoncentration och vattenflöde mellan mätningarna erbjuder ett rationellt sätt att beräkna
kvävetransportens variation i tid och rum. Kvävetransporten och den resulterande massbalansen för
kväve gör det möjligt att identifiera andelen kväve som inte transporteras vidare utan avlägsnas från
vattnets kretslopp genom retention.
Den redovisade retentionen har beräknats som skillnaden mellan bruttobelastning och nettobelastning,
vilken redovisas som långtidsmedelvärde under en minst 10 år lång period, för att retentionsvärdet
inte ska återspegla vädrets variation år från år (HELCOM 2015a). Skälet för att tillämpa ett
långtidsmedelvärde är att mätningar för enskilda år inte bör ges för stor betydelse när värden för
retentionen beräknas. Ett utsläpp ett specifikt år transporteras och utsätts för retention under hela sin
rinntid, ofta flera år, och påverkas av den naturliga variationen under en längre tid.
Långtidsmedelvärdet ger en bättre bild av den påverkan som sker på utsläppet än ett enstaka årsvärde
för retention. Värden för kvävetransporter och retention kan alltså beräknas årsvis på olika platser i ett
vattendrag. Ett sådant årsvärde för retention motsvarar däremot inte hur stor andel kväve som totalt
sett har avlägsnats från samma års avloppsutsläpp när återstoden av utsläppet så småningom når det
känsliga området.

Avloppsreningsverkens andel av den totala belastningen
De kommunala avloppsreningsverken (KARV) i Sverige står för total kvävebelastning på 16 552
ton/år på Östersjön (Kattegatt, Öresund, egentliga Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken),
motsvarande 17 % av Sveriges totala kvävebelastning på Östersjön. Belastningen från Sveriges
kommunala reningsverk motsvarar samtidigt endast 3 % av den totala kvävebelastningen på
Östersjön, vilket anges till 610 000 ton/år för år 2010 (HELCOM 2015b).
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Retention i en sjö, exempel Jönköpings KARV och Vättern
Jönköpings kommunala avloppsreningsverk (KARV) vid Vättern släpper ut 160 ton kväve per år.
Övriga utsläpp och diffusa källor runt Vättern belastar sjön med ytterligare 3 132 ton kväve per år.
Den totala bruttobelastningen uppgår till 3 292 ton/år.
I Motala, vid Vätterns utlopp, mäts kvävehalten i vattnet. 1 092 ton kväve passerar
provtagningsplatsen varje år. En stor del av det kväve som belastats Vättern kan inte återfinnas i
vattnet. 2 200 ton kväve fastläggs eller omvandlas till kvävgas per år (Figur 3).
Den andel av den totala belastningen i Vätterns utlopp i Motala, som härrör från Jönköping KARV
(Simsholmen), beräknas genom att använda samma retention som för den övriga belastningen på
Vättern. Rimligtvis utsätts allt kväve, organiskt som oorganiskt, för samma processer i lika stor grad.
Återstoden av belastningen från Jönköpings KARV efter retention vid provtagningspunkten vid
Vätterns utlopp beräknas till 38 ton.

Figur 3. Retentionsbild av Jönköping KARV och Vättern
Underlag om retention för respektive KARV återfinns i Appendix.
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Retention i fyra europeiska avrinningsområden
Med hjälp av verktyget eutrophication.eu kan retentionen jämföras mellan valfria områden i EU. Fyra
områden i olika delar av Europa valdes ut (Figur 4). De utvalda platserna ligger i övre delarna i sina
respektive avrinningsområden och har jämförbara storlekar på utsläppen från sina lokala
avloppsreningsverk.

Figur 4. Fyra avloppsreningsverks positioner.

Detta exempel visar att det inte är lång rinnsträcka som ger hög retention, utan lång rinntid. Från
Jönköping ska vattnet passera ett antal stora sjöar med lång omsättningstid, vilket bidrar till den höga
retentionen. Övriga områden är sjöfattiga och rinntiden till havet är därför betydligt kortare, vilket ger
en förhållandevis låg retention (Figur 5).
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Figur 5. Jämförelse av retention från fyra europeiska avloppsreningsverk i förhållande till övrig
belastning i samma avrinningsområde samt deras bidrag till havet. Kvävebelastningen anges i ton/år.
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Källor

EEA

WISE WFD Database
En sammanställning av vattenförekomster i Europa.
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise_wfd

eutrophication.eu

http://eutrophication.eu
Analysis and scenario tool for eutrophication of inland waters. SMHI
genom projektet SWITCH-ON.

HELCOM 2015a

HELCOM Guidelines for the annual and periodical compilation and
reporting of waterborne pollution inputs to the Baltic Sea (PLC-Water).
http://www.helcom.fi/Lists/Publications/PLC-Water%20Guidelines.pdf

HELCOM 2015b

Updated Fifth Baltic Sea pollution load compilation (PLC-5.5). Baltic Sea
Environment Proceedings No. 145
http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP145_Highres.pdf

SankeyMATIC

http://sankeymatic.com Fri webbtjänst för konstruktion av flödesdiagram.

SMHI 2010_1

Retentionsberäkning av kväve från Arvika Reningsverk. Alavi,
Gustavsson. (HBV, Kyrkviken som enskilt vatten).

SMHI 2010_2

Retentionsberäkning av kväve från Enköpings Reningsverk. Gustavsson,
Marmefeldt. (HBV, 39 delområden i Mälaren).

SMHI 2010_3

Retentionsberäkning av kväve från Fagersta Reningsverk. Gustavsson,
Marmefeldt. (HBV, 39 delområden i Mälaren).

SMHI 2011

Rapport Nr 2011-57, Retentionsberäkning för enskilda reningsverk i Södra
Sverige. Gustavsson, Tengdelius-Brunell, Alavi. (S-HYPE + SVAR2010).

Vattenwebb

http://vattenwebb.smhi.se SMHIs samlade webbtjänster inom
Vattenförvaltningen, speciellt tjänsterna “Ladda ner modelldata per
område”, “Utvärdera modellresultat för sötvatten” och “Analys- och
scenarioverktyg för övergödning i sötvatten”.
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Appendix

Figur 6. De aktuella kommunala avloppsreningsverkens geografiska placering i Sverige
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A. Arvika KARV (Vik)
Utsläpp från Arvika kommunala avloppsreningsverk i Vik når den känsliga recipienten Västerhavet
via Kyrkviken, avlånga sjöar i Byälven, Dalbosjön (del av Vänern) och Göta älv. Utloppet sker i två
utlopp: Göta älv (Göteborg) och Nordre älv (Kungälv) och den genomsnittliga rinntiden från Arvika
till Västerhavet är 5 år. Längs flödesvägen finns flertalet mätningar av koncentration totalkväve
(Figur A1).

Figur A1. Provtagningspunkter för
totalkväve mellan Arvika och Västerhavet.
Cirklar representerar provtagningsplatser
för Tot-N.
I kartan visas provtagningsplatser där
modellen utvärderas mot mätdata.
Punktens storlek visar ytan för
avrinningsområdet (se Vattenwebb).
För de punkter som är inringade med
röda cirklar särredovisas
belastningsbudget i enskilt flödesdiagram
för Arvika KARV (Figur A2). Notera att
Göta älvs två mynningspunkter är
sammanslagna i flödesdiagrammet.
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Figur A2. Flödesdiagram som illustrerar belastningsbudget för totalkväve från Arvika KARV till
Västerhavet. För Arvika KARV har utsläppsåret 2009 använts för att representera perioden för
retentionsmedelvärdet (1999-2011). Övriga mängder är årsmedelvärden för perioden 1999-2011.
Siffrorna anges i ton/år. Med en retention på 65 % för kväve mellan Arvika KARV till Västerhavet
(SMHI 2010_1) så återstår 20 ton av de ursprungliga 57 som släpptes ut vid Arvika KARV när vattnet
når Göta älvs mynning i Västerhavet. För att beräkna reduktionen av kväve från tätorten i sin helhet
behöver dessutom reduktionen i reningsverket adderas.
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B. Enköping KARV
Utsläpp från Enköpings kommunala avloppsreningsverk når den känsliga recipienten Östersjön via
Enköpingsån och Mälarens utlopp i Östersjön vid Stockholm. Den genomsnittliga rinntiden från
Enköping till Östersjön är 18 månader. Längs flödesvägen finns två mätningar av koncentration
totalkväve; i Enköpingsån och i Stockholm (Figur B1).

Figur B1. Provtagningspunkter för totalkväve i Mälarens huvudavrinningsområde. Cirklar
representerar provtagningsplatser för Tot-N.
I kartan visas provtagningsplatser där modellen utvärderas mot mätdata. Punktens storlek visar ytan
för avrinningsområdet (se Vattenwebb).
Två punkter inringade med röda cirklar; Enköpingsån och Stockholm särredovisas i enskilt
flödesdiagram för Enköping KARV (Figur B2).
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Figur B2. Flödesdiagram som illustrerar belastningsbudget för totalkväve från Enköping KARV till
Östersjön. För Enköping KARV har utsläppsåret 2009 använts för att representera perioden för
retentionsmedelvärdet (1999-2011). Övriga mängder är årsmedelvärden för perioden 1999-2011.
Siffrorna anges i ton/år. Med en retention på 63 % för kväve mellan Enköping KARV till Östersjön
(SMHI 2012_2) så återstår drygt 31 ton av de ursprungliga 85 som släpptes ut vid Enköping KARV
när vattnet når Mälarens utlopp i Stockholm. Notera att rinntiden mellan Enköping KARV och
provtagningspunkten i Enköpingsån är så pass kort att eventuell retention är försumbar. För att
beräkna reduktionen av kväve från tätorten i sin helhet behöver dessutom reduktionen i reningsverket
adderas.
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C. Fagersta KARV
Utsläpp från Fagersta kommunala avloppsreningsverk når den känsliga recipienten Östersjön via
Kolbäcksån, Mälaren och Mälarens utlopp i Stockholm. Den genomsnittliga rinntiden från Fagersta
till Östersjön är ungefär 3 år. Längs flödesvägen finns flera mätningar av koncentration totalkväve
(Figur C1).

Figur C1. Provtagningspunkter för totalkväve i Mälarens huvudavrinningsområde. Cirklar
representerar provtagningsplatser för Tot-N.
I kartan visas provtagningsplatser där modellen utvärderas mot mätdata. Punktens storlek visar ytan
för avrinningsområdet (se Vattenwebb).
Två punkter; Kolbäcksåns utlopp i Mälaren samt Stockholm särredovisas i enskilt flödesdiagram för
Fagersta KARV (Figur C2).
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Figur C2. Flödesdiagram som illustrerar belastningsbudget för totalkväve från Fagersta KARV till
Östersjön. För Fagersta KARV har utsläppsåret 2009 använts för att representera perioden för
retentionsmedelvärdet (1999-2011). Övriga mängder är årsmedelvärden för perioden 1999-2011.
Siffrorna anges i ton/år. Med en retention på 71 % för kväve mellan Fagersta KARV till Östersjön
(SMHI 2010_3) så återstår drygt 15 ton av de ursprungliga 53 som släpptes ut vid Fagersta KARV
när vattnet når Mälarens utlopp i Stockholm. För att beräkna reduktionen av kväve från tätorten i sin
helhet behöver dessutom reduktionen i reningsverket adderas.
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D. Jönköping KARV (Huskvarna)
Utsläpp från Jönköpings kommunala avloppsreningsverk (Huskvarna) når den känsliga recipienten
Östersjön via Vättern, och via sjöarna Boren, Roxen och Glan längs Motala ström. Utloppet sker i
Motala ström utlopp i Bråviken och den genomsnittliga rinntiden från Jönköping till Östersjön är 62
år. Längs flödesvägen finns flertalet mätningar av koncentration totalkväve (Figur D1).

Figur D1. Provtagningspunkter för totalkväve mellan Jönköping och Östersjön. Cirklar representerar
provtagningsplatser för Tot-N.
I kartan visas provtagningsplatser där modellen utvärderas mot mätdata. Punktens storlek visar ytan
för avrinningsområdet (se Vattenwebb).
Gröna cirklar representerar provtagningsplatser för Tot-N. Röda cirklar visar de punkter för
belastningsbudget som särredovisas i enskilt flödesdiagram för Jönköping KARV (Huskvarna) (Figur
D2).
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Figur D2. Flödesdiagram som illustrerar belastningsbudget för totalkväve från Jönköping KARV
(Huskvarna) till Östersjön. För Jönköping KARV (Husqvarna) har utsläppsåret 2009 använts för att
representera perioden för retentionsmedelvärdet (1999-2011). Övriga mängder är årsmedelvärden
för perioden 1999-2011. Siffrorna i diagrammet anges i ton/år. Med en retention på 78 % för kväve
mellan Jönköping KARV (Huskvarna) till Östersjön (SMHI 2011) så återstår drygt 12 ton av de
ursprungliga 56 som släpptes ut vid Jönköping KARV (Huskvarna) när vattnet når Motala ströms
utlopp i Bråviken. För att beräkna reduktionen av kväve från tätorten i sin helhet behöver dessutom
reduktionen i reningsverket adderas.
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E. Jönköping KARV (Simsholmen)
Utsläpp från Jönköpings kommunala avloppsreningsverk (Simsholmen) når den känsliga recipienten
Östersjön via Munksjön, Vättern, och via sjöarna Boren, Roxen och Glan längs Motala ström.
Utloppet sker i Motala ström utlopp i Bråviken och den genomsnittliga rinntiden från Jönköping till
Östersjön är 62 år. Längs flödesvägen finns flertalet mätningar av koncentration totalkväve (Figur
E1).

Figur E1 Provtagningspunkter för totalkväve mellan Jönköping och Östersjön. Cirklar representerar
provtagningsplatser för Tot-N.
I kartan visas provtagningsplatser där modellen utvärderas mot mätdata. Punktens storlek visar ytan
för avrinningsområdet (se Vattenwebb).
Röda cirklar visar de punkter för belastningsbudget som särredovisas i enskilt flödesdiagram för
Jönköping KARV (Simsholmen) (Figur E2).
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Figur E2. Flödesdiagram som illustrerar belastningsbudget för totalkväve från Jönköping KARV
(Simsholmen) till Östersjön. För Jönköping KARV (Simsholmen) har utsläppsåret 2009 använts för att
representera perioden för retentionsmedelvärdet (1999-2011). Övriga mängder är årsmedelvärden
för perioden 1999-2011. Siffrorna i diagrammet anges i ton/år. Med en retention på 83 % för kväve
mellan Jönköping KARV (Simsholmen) till Östersjön (SMHI 2011) så återstår drygt 27 ton av de
ursprungliga 160 som släpptes ut vid Jönköping KARV (Simsholmen) när vattnet når Motala ströms
utlopp i Bråviken. För att beräkna reduktionen av kväve från tätorten i sin helhet behöver dessutom
reduktionen i reningsverket adderas.
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Figur E3. Karta över Jönköping, södra Vättern, Munksjön samt de två reningsverken Simsholmen och
Huskvarna. Munksjön, direkt nedströms Simsholmen, har en genomsnittlig omsättningstid på en
månad och bidrar med ett relativt högt tillskott till den totala retentionen.
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F. Lindesberg KARV
Utsläpp från Lindesberg kommunala avloppsreningsverk når den känsliga recipienten Östersjön via
Arbogaån, Mälaren och Mälarens utlopp i Stockholm. Den genomsnittliga rinntiden från Lindesberg
till Östersjön är ungefär 2,5 år. Längs flödesvägen finns flera mätningar av koncentration totalkväve
(Figur F1).

Figur G1. Provtagningspunkter för totalkväve i Mälarens huvudavrinningsområde. Cirklar
representerar provtagningsplatser för Tot-N.
I kartan visas provtagningsplatser där modellen utvärderas mot mätdata. Punktens storlek visar ytan
för avrinningsområdet (se Vattenwebb).
Två punkter; Väringens utlopp samt Stockholm särredovisas i enskilt flödesdiagram för Lindesberg
KARV (Figur F2).
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Figur F2. Flödesdiagram som visar belastningsbudget för totalkväve från Lindesberg KARV till
Östersjön. För Lindesberg KARV har utsläppsåret 2009 använts för att representera perioden för
retentionsmedelvärdet (1999-2011). Övriga mängder är årsmedelvärden för perioden 1999-2011.
Siffrorna anges i ton/år. Med en retention på 85 % för kväve mellan Lindesberg KARV till Östersjön
(SMHI 2011) så återstår drygt 6 ton av de ursprungliga 41 som släpptes ut vid Lindesberg KARV när
vattnet når Mälarens utlopp i Stockholm. För att beräkna reduktionen av kväve från tätorten i sin
helhet behöver dessutom reduktionen i reningsverket adderas.
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G. Ludvika KARV
Utsläpp från Ludvika kommunala avloppsreningsverk når den känsliga recipienten Östersjön via
Kolbäcksån, Mälaren och Mälarens utlopp i Stockholm. Den genomsnittliga rinntiden från Ludvika
till Östersjön är ungefär 3,8 år. Längs flödesvägen finns flera mätningar av koncentration totalkväve
(Figur G1).

Figur G1. Provtagningspunkter för totalkväve i Mälarens huvudavrinningsområde. Cirklar
representerar provtagningsplatser för Tot-N.
I kartan visas provtagningsplatser där modellen utvärderas mot mätdata. Punktens storlek visar ytan
för avrinningsområdet (se Vattenwebb).
Två punkter; Kolbäcksåns utlopp i Mälaren samt Stockholm särredovisas i enskilt flödesdiagram för
Ludvika KARV (Figur G2).
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Figur G2. Flödesdiagram som illustrerar belastningsbudget för totalkväve från Ludvika KARV till
Östersjön. För Ludvika KARV har utsläppsåret 2009 använts för att representera perioden för
retentionsmedelvärdet (1999-2011). Övriga mängder är årsmedelvärden för perioden 1999-2011.
Siffrorna anges i ton/år. Med en retention på 91 % för kväve mellan Ludvika KARV till Östersjön
(SMHI 2011) så återstår drygt 4 ton av de ursprungliga 49 som släpptes ut vid Ludvika KARV när
vattnet når Mälarens utlopp i Stockholm. För att beräkna reduktionen av kväve från tätorten i sin
helhet behöver dessutom reduktionen i reningsverket adderas.
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H. Örebro KARV
Utsläpp från Örebro kommunala avloppsreningsverk når den känsliga recipienten Östersjön via
Hjälmaren, Eskilstunaån, genom Mälaren och Mälarens utlopp i Stockholm. Den genomsnittliga
rinntiden från Örebro till Östersjön är drygt 5 år. Längs flödesvägen finns flera mätningar av
koncentration totalkväve (Figur H1).

Figur H1. Provtagningspunkter för totalkväve i Mälarens huvudavrinningsområde. Cirklar
representerar provtagningsplatser för Tot-N.
I kartan visas provtagningsplatser där modellen utvärderas mot mätdata. Punktens storlek visar ytan
för avrinningsområdet (se Vattenwebb).
Två punkter; Hjälmarens utlopp samt Stockholm särredovisas i enskilt flödesdiagram för Örebro
KARV (Figur H2).
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Figur H2. Flödesdiagram som illustrerar belastningsbudget för totalkväve från Örebro KARV till
Östersjön. För Örebro KARV har utsläppsåret 2009 använts för att representera perioden för
retentionsmedelvärdet (1999-2011). Övriga mängder är årsmedelvärden för perioden 1999-2011.
Siffrorna anges i ton/år. Med en retention på 90 % för kväve mellan Örebro KARV till Östersjön
(SMHI 2011) så återstår drygt 39 ton av de ursprungliga 390 som släpptes ut vid Örebro KARV när
vattnet når Mälarens utlopp i Stockholm. För att beräkna reduktionen av kväve från tätorten i sin
helhet behöver dessutom reduktionen i reningsverket adderas.
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