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Analys av vattendirektivsämnen i 
ytvattentäkter för dricksvatten i Örebro län 

Under augusti 2009 togs vattenprov i sju ytvattentäkter i Örebro län för 
analys av ett urval av de så kallade vattendirektivsämnena, d.v.s. 
prioriterade ämnen och ämnen som i Sverige utpekats som särskilt 
förorenande. Syftet med provtagningen var att få en indikation på om 
dessa ämnen förekommer i länets ytvattentäkter och om några 
gränsvärden i så fall överskrids. Resultatet från provtagningarna skulle 
också användas som stöd vid bedömningen av de undersökta 
sjöarnas/vattendragens kemiska och ekologiska status som ska göras 
enligt vattendirektivet. 

De ytvattentäkter som ingick i provtagningen var Tisaren 
(Askersund/Hallsberg kn), Harge (Askersund kn), Bälgsjön (Striberg, 
Nora kn), Timsälven (Gälleråsen, Karlskoga kn), Svartån (Skråmsta, 
Örebro kn), Svartån (Gullsmedsboda, Degerfors kn), och Svartån 
(Gropen, Lekebergs kn), se karta nedan (figur 1). 

Vattendirektivsämnen 
Inom arbetet med Vattendirektivet bedöms vattnens påverkan av 
miljögifter inom de två begreppen ”kemisk status” och ”ekologisk 
status”. Vid bedömning av kemisk status tittar man på förekomst och 
koncentrationer av så kallade ”prioriterade ämnen”. Dessa ämnen är 
gemensamma i hela EU och bedöms efter överenskomna 
miljökvalitetsnormer. Utöver de prioriterade ämnena bedöms även 
påverkan av ämnen som orsakar miljöproblem i varje enskilt 
medlemsland. Dessa ämnen kallas ”särskilt förorenande ämnen” och 
ingår som en del i bedömningen av ekologisk status. 
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Figur 1. Karta över de ytvattentäkter som provtogs i augusti 2009. 

Prioriterade ämnen 

De prioriterade ämnena utgörs av 33 ämnen/ämnesgrupper som är 
utvalda för att de anses utgöra en risk för vattenmiljön. De regleras 
genom dotterdirektivet om prioriterade ämnen (2008/105/EG) genom att 
direktivet fastlägger miljökvalitetsnormer för varje ämne i form av 
gränsvärden som inte får överskridas. Syftet med direktivet är att 
halterna av prioriterade ämnen gradvis ska minska i våra vatten. Vissa 
av de 33 ämnena är utpekade som prioriterade farliga ämnen. För dessa 
gäller att utsläpp på sikt helt ska upphöra. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/EA89F898-293D-4B18-92AD-7ABB0A436CB4/0/Direktiv2008105EG.pdf
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Särskilt förorenande ämnen 

Särskilt förorenande ämnen är ämnen som släpps ut till vatten i 
betydande mängd. Med betydande mängd avses sådana koncentrationer 
av ett ämne att det kan hindra att god ekologisk status uppnås i vattnet. 
För Sverige har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på ämnen som 
anses vara särskilt förorenande. Förslaget omfattar 31 
ämnen/ämnesgrupper för vilka det även tagits fram förslag till 
gränsvärden (Naturvårdsverkets rapport 5799 ”Förslag till gränsvärden 
för särskilda förorenande ämnen”). 

Provtagning och analys 
Provtagningen skedde under perioden 4-19 augusti 2009. 
Vattenproverna skickades sedan till ALcontrol AB för analys av de 
utvalda prioriterade ämnen och de särskilt förorenande ämnena. Vilka 
ämnen som analyserades redovisas i bilaga 1. Urvalet av ämnen är 
baserat på en bedömning av vilka ämnen som rimligen skulle kunna 
förekomma i länets vatten. 

Resultat 

Med undantag för metaller detekterades endast ett av de utvalda ämnena 
i undersökningen, nämligen glyfosat, som uppmättes i koncentrationen 
0,78 µg/l i provet från Svartån vid Gropen i Lekebergs kommun. 
Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde för glyfosat är 100 µg/l. 
Koncentrationer som underskrider gränsvärdet förväntas inte ge några 
skadliga effekter på vattenmiljön. Den uppmätta halten glyfosat i 
Svartån får i jämförelse med riktvärdet betraktas som låg. Det är dock 
värt att notera att halten glyfosat överskrider Livsmedelsverkets 
gränsvärde för enskilda bekämpningsmedel i dricksvatten, vilken är 0,1 
µg/l (Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVS 2001:30). 

De metallhalter som uppmättes vid undersökningen understeg framtagna 
gränsvärden. 

Slutsatser 

Det faktum att inget av de undersökta ämnena överskred de gränsvärden 
som tagits fram inom arbetet med vattendirektivet är naturligtvis 
positivt. Att endast en provtagning per ytvattentäkt genomförts ger dock 
en stor osäkerhet i provresultaten. De analyserade proven ger endast en 
bild av hur situationen såg ut i ytvattentäkten vid tidpunkten för 
provtagningstillfället och koncentrationen av olika ämnen i vatten kan 
variera kraftigt mellan olika tidpunkter. För att få mer tillförlitliga 
resultat krävs därför en mer omfattande provtagning. 

Att glyfosat påträffades i Svartån visar att vattendraget påverkas av 
bekämpningsmedel från det omgivande jordbruket. Att halten glyfosat 

 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/5700/978-91-620-5799-2/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/5700/978-91-620-5799-2/
http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2000-2005/2001_30.pdf
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överskred gränsvärdet för tjänligt dricksvatten är värt att uppmärksamma 
även om gränsvärdet inte gäller bekämpningsmedelsrester i råvatten utan 
det dricksvatten som distribueras från vattenverket efter beredning. Det 
är viktigt att även det utgående vattnet från vattenverket analyseras.  

 

Bilagor 

Bilaga 1. Lista över ämnen som analyserades vid provtagning av 
ytvattentäkter i Örebro län under augusti 2009. 

Bilaga 2. Analysresultat från resp. ytvattentäkt. 



Bilaga 1. Lista över ämnen som analyserades vid 
provtagning av ytvattentäkter i Örebro län under 
augusti 2009. 
 
Totalt analyserades vattenprov från 7 ytvattentäkter: Tisaren (Askersund/Hallsberg kn), Harge 
(Askersund kn), Bälgsjön (Striberg, Nora kn), Timsälven (Gälleråsen, Karlskoga kn), Svartån 
(Skråmsta, Örebro kn), Svartån (Gullsmedsboda, Degerfors kn), och Svartån (Gropen, 
Lekebergs kn). 
 
De ämnen som analyserades var ett urval av vattendirektivets prioriterade ämnen samt särskilt 
förorenande ämnen (se nedan). I Tisaren analyserades endast särskilt förorenande ämnen och i 
Svartån (Örebro) endast prioriterade ämnen. I övriga ytvattentäkter analyserades samtliga 
ämnen nedan. 
 

Prioriterade ämnen 

Bensen 
Bly/blyföreningar 
DEHP 
Diuron 
Endosulfan 
Fluoranten 
Kadmium/kadmiumföreningar 
Kvicksilver/kvicksilverföreningar 
Nickel/nickelföreningar 
Nonylfenol 
Oktylfenol 
PAH 
PBDE 
TBT 
Triklormetan 

 

Särskilt förorenande ämnen 

Aklonifen 
Bentazon 
Cyanazin 
Diflufenikan 
Diklorprop 
Dimetoat 



Fenpropimorf 
Glyfosat 
Kloridazon  
MCPA 
Mekoprop och Mekoprop p 
Metamitron 
Metribuzin 
Metsulfuronmetyl 
Pirimikarb 
Sulfusulfuron 
Tifensulfuronmetyl 
Tribenuronmetyl 
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