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Förslag till åtgärdsstrategi för att förbättra miljöförhållandena Kyrkviken i Arvika kommun
Bakgrund
Sjön Kyrkviken är belägen vid Arvika tätort och upptar en yta av 600 ha och har
ett största djup av 16 m och ett medeldjup på ca 5 m. Sjön har under de senaste
100 åren varit belastad främst med kommunalt avloppsvatten och dagvatten från
omgivande bebyggelse.
Kyrkviken ingår i Byälvens avrinningsområde och avskiljs med ett sund från
Glafsfjorden. Avrinningsområdet har en yta av ca 150 km2 och det största tillflödet utgörs av Viksälven samt två mindre bäckar Sävsjökanalen och Mötterudsbäcken med en samlat medelvattenflöde på 1,7 m3/s.
Avloppsvattenvolymen från reningsverket har i medeltal uppgått till 6800
m3/dygn under perioden 2001-2006 och släpps ut på 4 m djup omedelbart väster
om Viksholmen.
Det första avloppsreningsverket för mekanisk rening av avloppsvattnet byggdes
1954 och 1967 infördes biologisk rening på delar av avloppsvattnet. Sedan 1977
är reningsverket utrustat med både mekanisk, biologisk och kemisk rening vilket
innebär långtgående reduktion av syreförbrukande organiskt material och fosfor.
Partiell kväverening infördes 2002.
Reningsverket har idag en god teknisk standard och uppfyller väl de krav på avloppsvattenbehandling som ställs av myndigheterna.
Trots långtgående rening av avloppsvattnet förekommer syrebrist tidvis i sjöns
djupområden. Syrebrist uppträder från språngskiktet (5-8 m) och ner till botten
under sensommar. Under senvinter förekommer också syrebrist i sjöns djupaste
delar (12-16 m). Vid vissa tillfällen har även under senare år tidvisa algblomningar och algpåväxt i strandområdena förekommit under sommar och höst.
I bottenvattnet har höga kväve- och fosforhalter uppmätts även under senare år
vilket pekar på en kvävepåverkan från Arvika avloppsreningsverk och läckage av
fosfor från bottnarna. Från reningsverket är det särskilt ammoniumkväve som
uppvisar förhöjda halter i bottenvattnet.
Utsläppen av organisk substans från avloppsreningsverket har således minskat betydligt under de senaste decennierna. Under perioden 1974-1976 låg utsläppen av
organisk substans (COD) på en nivå av ca 300 ton/år. 1978-1983 hade utsläppet
minskat till 120 ton/år och under 2000-talet har avloppsreningsverket släppt ut ca
40 ton per år (Petterson 1984, Magnusson 2006). Då oorganiska ämnen såsom
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ammonium och reducerat järn ger utslag i COD-analysen är de verkliga utsläppen
av organiska ämnen betydligt lägre än 40 ton per år.
Fosforutsläppen har minskat med 95 % sedan 1977, då avloppsreningsverket
byggdes ut med kemisk rening och de nuvarande utsläppen uppgår till ca 0,5
ton/år.
Kväveutsläppen från avloppsreningsverket har minskat med 10 ton de senaste
åren efter att partiell kväverening infördes och utsläppen uppgår idag till ca 50 ton
kväve per år. Huvuddelen av kvävet, ca 80 %, släpps ut i form av ammonium.
År 2005 utförde Alcontrol en undersökning av sedimentproppar i Kyrkviken på
uppdrag av Arvika kommun (Sköld 2005). Utifrån sedimentets utseende och
sammansättning kan man grovt bedöma den historiska utvecklingen i sjön. Resultaten från undersökningen visade att syrebrist uppträdde på djupt belägna bottnar
för ca 75 år sedan och syrebrist har förekommit regelbundet under de senaste 50
åren. De sediment som undersöktes på grundare bottnar i närheten av reningsverket visade att syreförhållandena varit goda under hela den studerade tidsperioden.
Under hösten 2005 utfördes även en undersökning av bottenfaunan i Kyrkviken
för att studera utbredningen av de syrefria bottnarna i Kyrkviken (Liungman
2005). Resultaten från undersökningen visade att Kyrkviken kan klassificeras som
måttligt näringsrik på gränsen till näringsrik bortsett från de djupt belägna bottnarna där den bottenlevande faunan var helt utslagen.
Utifrån genomförda undersökningar under senare år kan en bedömning av miljötillståndet i Kyrkviken göras enligt en skala från 1 till 5 där 1 representerar naturligt tillstånd och 5 kraftigt avvikande tillstånd från det naturliga (tabell 1)
Tabell 1. Klassning av miljötillståndet i Kyrkviken 2000-2004 enligt en skala 1-5
där 1 är naturligt tillstånd och 5 är kraftigt avvikande tillstånd från det naturliga
(Naturvårdsverket 1999)
Parameter

Benämning

Klass

Alkalinitet
Totalfosforhalt
Totalkvävehalt
Totalt organiskt material (TOC)
Ljusförhållanden
Syrehalt
Klorofyll
Bottenfauna

Mycket god buffertkapacitet
Måttligt höga halter
Höga halter
Låga halter
Måttligt färgat vatten
Syrefritt eller nästan syrefritt
Måttligt höga halter
Måttligt näringsrikt

1
2
3
2
3
5
3
3

Således avviker vissa mätvärden från det naturliga tillståndet genom ”måttligt
höga halter – höga halter” och ”syrefritt vatten” vilket leder till att sjön uppvisar
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ett måttligt näringsrikt tillstånd främst beroende på den belastning av organiskt
material och närsalter som skett under ca 100 år i Kyrkviken men även beroende
på pågående utsläpp. Trots att en betydande reduktion har skett av utsläppen från
främst reningsverket under de senaste 20-30 åren kvarstår således en påverkan så
att syrebrist och förhöjda halter fosfor och kväve uppträder i bottenvattnet. Förutom upplagrade föroreningar på djupbottnarna och de kvarstående mindre utsläppen från det kommunala reningsverket har sannolikt även de diffusa utsläppen via
dagvatten och enskilda avlopp, bräddning av avloppsvatten m. m. viss betydelse
för miljösituationen i sjön.
Kyrkviken har således ett måttligt avvikande tillstånd jämfört med vad som kan
bedömas vara det naturliga tillståndet. För gemene man märks detta avvikande
tillstånd främst genom att algblomning förekommer vid enstaka tillfällen i fria
vattnet och trådalger på bottnarna. Detta gäller speciellt under perioder med starkt
solljus och höga vattentemperaturer.
Dessutom innebär de tidvis förhöjda halterna av koliforma bakterier i ytvattnet att
badning inte rekommenderas i Kyrkviken. Vidare kan givetvis fritidsfiskare som
utövar vintermete uppleva situationen som negativ genom uteblivna fångster på
sommaren inom de områden som är djupare än 6-8 m genom att fisken flyr från
dessa områden på grund av låg syrehalt eller syrebrist.
Det nuvarande miljötillståndet i Kyrkviken innebär trots allt relativt begränsade
störningar och inskränkningar för allmänheten och det rörliga friluftslivet.
Inom kommunen har under senare år en diskussion förts kring miljötillståndet i
Kyrkviken och möjligheterna att förbättra vattenkvaliteten för att höja rekreationsvärdet och om möjligt erbjuda allmänheten en tätortsnära badsjö.
En annan aspekt som i framtiden kan komma att få konsekvenser för kommunen
vad gäller miljöförhållandena i Kyrkviken är EG:s s.k. ramdirektiv för vatten.
Detta innebär i korthet att samtliga sjöar, vattendrag och havsområden skall indelas i s.k. vattenförekomster. För indelningen i vattenförekomster ansvarar de fem
nya vattenmyndigheterna eller vattendistrikten som inrättats i Sverige. Sannolikt
kommer Kyrkviken att klassificeras som en egen vattenförekomst eftersom miljöförhållandena i sjön skiljer sig påtagligt från de förhållanden som råder i Glafsfjorden. Den preliminära klassning som gjorts under våren 2008 innebär att hela
Glafsfjorden får klassningen måttlig ekologisk status, vilket grundas på otillfredsställande status i Kyrkviken och Sulviken.
Fram till 2015 skall indelningen i vattenförekomster vara fastställd och respektive
vattenförekomst skall bedömas utifrån huruvida den har en god kemisk och
ekologisk status eller inte. Uppfylls inte dessa kriterier skall ett åtgärdsprogram
och en förvaltningsplan upprättas.
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För Kyrkvikens vidkommande kan man svårligen tänka sig att sjön utan åtgärder
kommer att bedömas ha god kemisk och ekologisk status främst på grund av den
utbredda syrebristen på djupbottnarna och utslagen bottenfauna samt de tidvis
förhöjda halterna av fosfor och ammonium i bottenvattnet. Hade syrebristen inskränkt sig till att omfatta endast djuphålan på 14-16 m skulle detta sannolikt
kunna bedömas som naturligt eller ett nära naturligt tillstånd och inte medföra
några krav på åtgärder.
Detta innebär att kommunen rent juridiskt efter 2015 kan komma att påtvingas att
genomföra åtgärder som innebär förbättring av miljötillståndet i Kyrkviken i form
av betydligt mindre volymer syrefritt vatten och reducerade halter av fosfor och
kväve i bottenvattnet.
Trots att Arvikas kommunala reningsverk använder den bästa teknik som krävs
för inlandsbaserade reningsverk är således miljösituationen i Kyrkviken inte helt
tillfredställande. Den fråga som då inställer sig är naturligtvis vilka ytterligare åtgärder som skulle behöva vidtas för att förbättra vattenkvaliteten och den ekologiska statusen.
Det viktigaste för Kyrkvikens vidkommande är att tillse att inte fosfor läcker ut
från bottnarna och att syretäringen minskar. Om möjligt bör man även eftersträva
att ytterligare reducera bidraget av fosfor och organiskt material från omgivningarna samtidigt som bakteriehalten i avloppsvattnet reduceras.
Föreliggande rapport utgör en sammanfattning och utvärdering av olika delutredningar om förhållandena i och kring Kyrkviken samt ett försök till att utforma en
åtgärdsstrategi som på några års sikt kan leda fram till en god kemisk och ekologisk status i sjön.

Möjliga åtgärder för att minska halterna av näringsämnen, organiskt material och bakterier i Kyrkvikens vatten
De olika alternativa åtgärder som kan tillgripas för att förbättra miljöstatusen i
Kyrkviken redovisas och kommenteras nedan.


Långtgående kväverening vid Arvika kommunala reningsverk



Överledning av avloppsvattnet till Glafsfjorden



Injicering av kemikalier i bottensediment



Syresättning av bottenvattnet i Kyrkviken



Anläggande av våtmark
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Leda ner avloppsvattnet under språngskiktet



Rening av dagvatten och bräddat avloppsvatten



Åtgärder för att reducera bakteriehalten i avloppsvattnet



Åtgärder för att minska belastning från enskilda avlopp

Långtgående kväverening
Eftersom fosfor i de flesta fall är det begränsande växtnäringsämnet i sötvatten
d.v.s. i sjöar och rinnande vatten, orsakar ett utsläpp av kväve ingen påverkan på
ekosystemet i form av algtillväxt. Däremot är kvävet det begränsande näringsämnet i havet d.v.s. på västkusten. Stora kväveutsläpp till havet resulterar därför i
algblomning i fria vattnet och påväxt att trådalger på bottnar och vegetation. Låg
halt kväve i förhållande till fosfor (låg kväve/fosfor-kvot) har dock betydelse för
blomning av giftproducerande blågrönalger.
I Kyrkviken som idag tillförs ca 50 ton kväve sker ingen påverkan av detta utsläpp
i form av algblomningar. Däremot bidrar kvävet till att förbruka syre eftersom i
genomsnitt ca 80 % av det kväve som släpps ut från reningsverket utgörs ammonium. Utsläppen av ammonium tillsammans med upplagrat organiskt material på
bottnarna, nedbrytning av alger som produceras i vattenmassan bedöms stå för
huvuddelen av syreförbrukningen i sjön. Detta får till följd att syrebrist uppstår i
sjöns bottenvatten och resulterar i att fosfor läcker ut från sedimentet varvid algblomningar kan uppstå. Syrebristen och utläckaget av fosfor från sedimentet är de
mest avgörande faktorerna för miljötillståndet i Kyrkviken.
Ammoniumutsläppen är störst under vintern och minskar under sommaren då periodvis andelen kan nå ner till 60 % av det totala kväveutsläppet. Beräkningar som
utförts av ProVAb av det tillgängliga syreförrådet under språngskiktet visar att utsläppen av ammonium teoretisk sett skulle kunna förklara 30-40 % av den totala
syreförbrukningen i Kyrkvikens bottenvatten (referens - se underlagsmaterial (1),
sist i denna rapport).
Idag fungerar Kyrkviken som ett kvävereningssteg och beräkningar som utförts
indikerar att ca 50 % eller 25 ton avgår som kvävgas till atmosfären genom att
ammonium ombildas till nitrat varefter nitratet reduceras till kvävgas (Torstensson
1997). Som bekant är kvävgas en s.k. inert gas och luften vi andas innehåller 78 %
kvävgas.
En utbyggnad av kvävereningen vid Arvika kommunala reningsverk skulle innebära att ca 50 % av kvävet tas bort från avloppsvattnet räknat på hela året. Kvävereduktionen är högre under sommaren och lägre under vintern genom att bakterierna som omvandlar kvävet till kvävgas påverkas av temperaturen.
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En långtgående kväverening kan således förväntas reducera ammoniumutsläppen
med ca 60 % varför man kan dra slutsatsen att en långtgående kväverening är viktig men räcker inte för att ensamt förbättra syresituationen på något avgörande
sätt.
Beräkningar utförda av Ramböll indikerar att en fullständigt utbyggd konventionell kväverening innebär en investeringskostnad på ca 15 miljoner kr och en årlig
driftkostnad på ca 1,5 miljoner kr. Motsvarande beräkningar, där man utgått från
en högre ambitionsnivå, med fungerande kväverening även vid låga temperaturer
under vintern, har kostnadsberäknats till 26-30 miljoner kr (referens - se underlagsmaterial 2).

Överledning av avloppsvattnet till Glafsfjorden
För att avlasta Kyrkviken från främst kväve i form av ammonium skulle avloppsvattnet kunna ledas ut i Glafsfjorden i en avloppstub med ca 50 cm i diameter.
Förutom installation av en avloppstub på sträckan reningsverket Glafsfjorden
krävs en pumpstation. Avloppsledningen skulle i detta fall läggas på botten av
Kyrkviken och på land vid Ingesund alternativt V Sund och vidare ut på ca 15-20
m djup i Glafsfjorden. Slutdelen på avloppsledningen, 200-300 m, skulle utgöras
av en s.k. diffusor försedd med ett antal hål eller s.k. dysor. Därigenom erhålles en
snabb utspädning och spridning av avloppsvattnet.
I figur 1 redovisas två alternativ till dragning av avloppsledningen, röd linje respektive blå linje. I båda alternativen blir längden på ledningen ca 4,5 km.
För att minska risken för att ytvattnet skall förorenas med bakterier från avloppsvattnet kommer ledningen att ha sin mynning under språngskiktet på 15-20 m
djup. Sträckningen V. Sund är att föredra då utspädningen och spridningen blir
snabbare genom att strömriktningen i bottenvattnet är sydlig i sjön. Beroende på
större tillflöde från Jösseälven i norr och utlopp i Byälven i söder, bör en sådan
ström finnas i sjön. Alternativet med ledningsdragningen via Ingesund innebär en
viss risk för exponering av bakterier vid Ingestrand i samband med stormar under
sommaren.
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Figur 1. Utloppsledning för avloppsvatten till Glafsfjorden enligt två alternativ. Röd linje
respektive blå linje visar möjliga alternativa dragningar. © Lantmäteriverket Gävle 2007.
Medgivande I 2007/2052.

Genom strömmarna i Glafsfjorden och det mer videxponerade läget kommer inte
avloppsvattenvolymen på ca 6000 – 7000 m3/dygn att påverka vattenkvaliteten i
sjön. En förprojektering och kostnadsberäkning av anläggandet av avloppstuben
samt pumpstationer för överledning av avloppsvattnet till Glafsfjorden har utförts
av Ramböll (referens - se underlagsmaterial 2). Denna åtgärd beräknas dra en investeringskostnad av 24 milj. kr och en årlig driftkostnad på 100 kkr.
En omständighet som kan komplicera förfarandet med överledning av avloppsvattnet till Glafsfjorden är att den kvävereduktion på ca 50 % som sker i Kyrkviken uteblir. Betingelserna för att reducera ammonium och övrigt kväve är nämligen sämre i Glafsfjorden. Detta betyder att ca 50 ton kommer att släppas ut årligen i Glafsfjorden. Den fastläggning som sker i sediment respektive kvävereduktionen i vattnet ner till Vänern och i Göta Älv kan grovt beräknats till 15-20 ton/år
d.v.s. Arvika kommuns reningsverk skulle således i detta fall bidra med 30-35 ton
kväve per år till Västerhavet. Enligt EG:s avloppsdirektiv (91/271/EEC) anses ett
bidrag av kväve på 20 ton eller mer till havet vara ett stort utsläpp som kräver
långtgående kväverening.
En överledning av avloppsvattnet till Glafsfjorden riskerar således att innebära att
myndigheterna anser sig ha motiv för att i framtiden kräva långtgående kvävere-
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ning. Om så sker förtas fördelen med att genomföra överledningen då samtidigt en
långtgående kväverening kan komma att krävas varvid de sammanlagda kostnaderna blir mycket höga.

Injicering av kemikalier i bottensedimentet
Utläckage av fosfor från bottensedimenten är ett av huvudproblemen för Kyrkvikens vidkommande. Fosfor har lagrats upp på bottnarna under de senaste 100
åren. Normalt sett, när syre finns tillgängligt i vattnet, föreligger fosforn kemiskt
bunden till järn och mangan. Sjunker syrehalten på grund av nedbrytning av organiskt material och svavelföreningar i kombination med oxidation av ammonium,
som i fallet Kyrkviken, binds inte längre fosforn till järn och mangan utan fosfor
läcker ut i vattnet och bidrar till ökad produktion av växtplankton, trådalger och
högre växter. Man brukar beteckna detta fenomen interngödning till skillnad från
externgödning vilket är tillförsel av fosfor som avrinner från åkermark, från avloppsvatten, dagvatten m.m.
Till en sjö som Kyrkviken, som tidvis uppvisar övergödningssymptom, är de tekniskt möjliga motåtgärderna att minimera fosfortillförseln via dagvatten och
bräddning m.m. samtidigt som fosforläckaget från ”gamla synder” på botten måste elimineras.
Den senare åtgärden kan åstadkommas genom att injicera aluminiumsulfat eller
polyaluminiumklorid i ett 20-30 cm tjockt sedimentskikt på botten inom delar av
de områden där syrebrist råder i vattnet.
I Sverige tillämpades metoden i ett antal sjöar på 1960-70-talen med varierande
resultat. Ofta tillsattes för låga doser av aluminium samtidigt som den externa tillförseln av fosfor ofta var hög.
Amerikanska Naturvårdsverket (USEPA) har i en rapport om restaurering av sjöar
konstaterat att aluminiumbehandling av sediment är en kostnadseffektiv metod
som har positiva effekter med långtidsverkan på fosforläckaget från sediment
samtidigt som risken för negativa effekter på ekosystemet är liten (USEPA 1990).
I Sverige har företaget Vattenresurs AB framgångsrik behandlat några sjöar i
Stockholmsområdet under senare år.
För att binda fast fosfor i sediment kan kalcium- eller aluminiumföreningar användas. För att kalcium (kalk) skall binda fosfor krävs ett extremt hög pH-värde
och negativa effekter kan uppträda på ekosystemet av pH-värdet i sig medan polyaluminiumklorid förändrar pH i liten grad (sänkning < 0,3 pH-enheter) samtidigt som fosforn är hårt bunden även då syrehalterna är låga eller då syrebrist råder.
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Aluminium förekommer i olika former i vatten. Är vattnet surt (pH<5,5) föreligger aluminium som fria joner i vattnet. Dessa är giftiga och kan orsaka effekter
gentemot organismer redan vid mycket låga halter (20-25 µg/l). Även vid mycket
höga pH-värden (pH >9,5) föreligger aluminium som fria joner men där kan pHeffekten i sig vara kraftigt skadlig mot organismer om pH-värdet överstiger 10.
Vid mer normala pH-värden är aluminium huvudsakligen bunden till organiska
ämnen (humus) och lerpartiklar och är helt ogiftigt.
Kyrkviken har ett måttligt högt pH-värde och vattnet är välbuffrat mot pHförändringar och ett antal undersökningar från USA, Norge och Sverige har visat
att aluminium orsakar inga/marginella negativa effekter om vattnets pH ligger i
intervallet 6-9 vilket är fallet i Kyrkviken.
En behandling av sedimenten i Kyrkviken med aluminium skulle reducera utläckaget av fosfor och därmed minska produktionen av plankton och öka siktdjupet.
En minskat växtplanktonproduktion leder till att mindre mängder organiskt material kommer att sedimentera på botten och förbruka syre. Syretäringen från i sjön
producerade växtplankton och högre växter går dock inte att beräkna idag på
grund av avsaknaden av data.
För Kyrkvikens vidkommande kan man identifiera flera källor som bidrar till den
syrebrist som råder i en stor del av sjön under sommar och vinter på djup större än
5 m. Förutom läckaget av fosfor genom ”gamla synder” bidrar det organiska material som lagrats upp på botten samt ammoniumutsläppen från reningsverket.
Dessutom bidrar dagvatten från tätorten samt omgivande bebyggelse, jordbruksmark m.m. i avrinningsområdet.
En preliminär överslagsberäkning utifrån litteraturuppgifter visar att sedimenten
står för den största syretäringen tillsammans med utsläppen av ammonium. Även
om det finns vissa uppgifter som indikerar storleken på syretäringen från dessa
källor är osäkerheten så stor att vissa kompletterande utredningar först bör genomföras innan de procentuella bidragen till syretäringen från olika källor kan beräknas och den exakta åtgärdsstrategin och kostnaderna kan fastställas.
Målet med de kompletterande utredningarna är således att få ett tillräckligt underlag för att kunna kvantifiera hur stor andel av den totala syrekonsumtionen som
kan tillskrivas vart och ett av nedanstående föroreningsbidrag:






Ammoniumutsläpp från reningsverket
Interngödning genom utläckage av fosfor:
Syretäring från sedimenten
Syretäring genom org. mtrl. från dagvatten, bräddning m m
Syretäring genom org. mtrl. från tillflöden

För att få fram det underlag som visar hur stor mängd fosfor som finns i sedimenten och som kan läcka ut i vattenmassan och vilken dos av aluminium som krävs
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för att undvika att fosfor läcker ut måste en s k fosforfraktionering genomföras.
Dessutom bör syretäringsförsök genomföras med sediment samt frekventa vattenanalyser i Kyrkvikens djupområde, för att få fram ett bättre underlag för åtgärdsstrategin. Ett förslag till program samt en grov kostnadsberäkning redovisas i underlagsmaterialet (3) till denna rapport.
Kostnaden för aluminiumbehandling av sedimenten uppgår till 70-80 kkr per hektar. Den föreslagna utredningen för att beräkna andelen biotillgänglig fosfor och
vilken dos som krävs för att binda fosforn bör först genomföras innan man kan
bestämma vilken bottenareal som behöver behandlas. För att nå ett ändamålsenligt
resultat krävs sannolikt en behandling av minst 100 ha vilket skulle dra en kostnad
av 7-8 milj kr.
En behandling av sjösedimenten med av aluminium kräver inte tillstånd från milöjömyndigheterna.

Syresättning av bottenvattnet i Kyrkviken
En teknik som praktiserats i några sjöar i Sverige är att lufta bottenvattnet med
hjälp av kompressorer och tryckluft för att därigenom syresätta vattnet i sjön.
Därmed kan man åstadkomma en ökad nedbrytning av det organiska material som
lagrats upp på botten samt minskning av utläckaget av fosfor. Dessutom utökas
födoförrådet för fisk och möjligheter för fisk att kolonisera de djupare delarna av
sjön.
Vid en luftning av bottenvattnet är det viktigt att bottenvattnet förs upp till ytan
och luftas och sedan pumpas tillbaka under språngskiktet så att inte temperaturskiktningen bryts. I annat fall förs fosforrikt vatten upp i ytvattnet och kan åstadkomma algblomning och försämrade förhållanden under sommaren.
Ett 20-tal olika luftningsaggregat finns beskrivna i litteraturen (Fast och Lorenzon
1976). Dessa bygger på olika principer som bl.a. innebär att bottenvatten pumpas
till en landbaserad bassäng där det luftas och sedan återförs till bottenvattnet.
Andra principer är att tillföra ren syrgas eller luft till vattnet under språngskiktet
men dessa metoder riskerar att bryta skiktningen i en del av sjön med följd att fosforrikt vatten transporteras upp till ytan. Den metod som innebär att luft blåses
ned i bottenvattnet har dominerat i Sverige och har tillämpats i bl.a. Järlasjön,
Brunnsviken och Magelungen i Stockholmsområdet samt i Grängesbergsviken i
Södra Hörken. Generellt sett har luftningen ökat syrgashalten till en tillfredställande nivå men man har inte uppnått målet att förhindra fosforutflödet från sedimenten annat än marginellt (Pettersson och Wallsten 1990). Efter att man avbrutit
luftningen har den interna belastningen snabbt återgått till den tidigare nivån.
Luftning kan sannolikt förbättra situationen men kräver åtgärder under många år
samtidigt som gödningssituationen och algblomningen kan förvärras under de första behandlingsåren genom att fosforrikt vatten sprids i hela sjön.
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Under 1970 och 80-talet utvecklades således olika typer av luftningsaggregat och
i några sjöar pågick luftningen under flera år. Resultaten varierar mellan olika sjöar beroende på olika extern belastning men generellt sett kan man konstatera att i
de flesta fall återgick sjöarna till sitt ursprungliga tillstånd med låga syrehalter och
fosforläckage då luftningen upphörde.
Djupområdena som tidvis drabbas av låga syrgashalter/syrebrist utgör ca 60 % av
Kyrkvikens sjöyta och det största djupet är ca 16 m varför det sannolikt kommer
att krävas en stor luftningskapacitet med många luftningsaggregat under många år
med åtföljande stor energianvändning. Kostnaden för att syresätta Kyrkvikens
bottenvattnet har beräknats till 2,5-3 milj kr av Ramböll (referens - se underlagsmaterial 2). Till detta tillkommer driftkostnader för el.
En nackdel med luftning är även det förhållandet att sjön blir isfri inom de områden där luftarna är placerade varför stora delar sjön måste spärras av vilket innebär restriktioner för det rörliga friluftslivet under vintern.

Anläggande av våtmark
En annan åtgärd som diskuterats och utretts vad gäller avloppsvattnet från reningsverket är att bygga ut en våtmark för att i första hand reducera bakterier och
syretärande ammonium samt i förlängningen även åstadkomma en kväverening.
Detta är en betydligt mindre ändamålsenlig åtgärd med avseende på kväverening,
då det krävs en stor yta våtmark.
Teoretiskt sett skulle man kunna uppnå en kvävereduktion på ca 1 – 1,5 ton per ha
med denna metod. Eftersom utsläppet uppgår till ca 50 ton/år skulle det åtminstone behövas en yta på 30-40 ha för att nå ett resultat av någon kvantitativ betydelse. Kvävets roll för ekosystemet i sjöar är dock mycket begränsad d v s det orsakar ingen ökad växtproduktionen eller andra biologiska svar även om i det här aktuella fallet ammonium kan bidra till viss syretäring i bottenvattnet.
Tre alternativ till våtmarksanläggningar har utretts, en mindre på ca 4 ha i Vickervika, en större våtmark på ca 13 ha i Lycke (Östvik) eller en kombination av båda
våtmarkområdena. Ingen av de tre våtmarksförslagen kommer att klara ett gränsvärde på 15 mg kväve/l. För att uppnå detta krävs en yta på 30-40 ha, vilket inte
finns tillgängligt i närområdet till reningsverket (referens se underlagsmaterial 4).
Vid anläggning av enbart en våtmark i Vickervika kommer förmodligen inte reduktionen av bakterier att vara tillräcklig för att uppnå fullgod badvattenkvalitet.
Sannolikt krävs komplettering med UV-behandling av avloppsvattnet. Med en
våtmark i Lycke med eller utan kombination med Vickervika kommer bakterier
att reduceras så att utgående vatten inte kommer att påverka badvattenkvaliteten i
Kyrkviken negativt. Dock kan bräddning från reningsverket och dagvatten fortfa-
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rande vara ett problem om inte även det bräddade vattnet leds ut i våtmarken och
blir föremål för viss rening. Bakterier från dagvatten och bräddningar på nätet
kommer därför att kvarstå.
Kväverening i våtmarken kommer främst att minska syretäringen från ammoniumkväve och leda till viss förbättring av syreförhållandena i Kyrkviken på sommaren. Dock kommer syretäringen från sedimenten att kvarstå. Under vintern
kommer sannolikt inga större förändringar att ske då både reduktionen av ammonium och totalkväve kommer att vara liten i våtmarken.
Huruvida kvävebelastningen till Västerhavet kommer att minska eller ej med våtmarksrening är inte självklart då förbättrade syreförhållanden i Kyrkviken kommer att minska självreningen av kväve vilket i slutänden kan innebära ytterligare
kvävereningskrav från myndigheterna.
Förutom att våtmarken kommer att resultera i en viss minskad kvävetillförsel till
Kyrkviken kommer denna även att ta bort en del fosfor, särskilt om man väljer alternativet med den stora våtmarken.
Sammanfattningsvis kan man utgå från att en våtmarksrening skulle ge vissa positiva effekter för Kyrkviken med avseende på bakterier, syretärande ammoniumkväve och fosfor medan effekten med avseende på belastningen på Västerhavet är
osäker och det finns risk för att kvävebelastningen ökar.
Våtmarken innebär vissa negativa konsekvenser, bl.a. inskränker den på det rörliga friluftslivet runt Vickersvika och Viksholmen. I Lyckeområdet kan också boende i området påverkas negativt genom att våtmarkerna drar till sig sjöfågel,
producerar mygg under sommaren och riskerar att tidvis kunna avge viss lukt.
En åtgärd som bör övervägas är att invalla Vikersviken och vid behov överleda
orenat bräddat avloppsvatten och dagvatten för att därigenom erhålla en viss reduktion av föroreningar.

Leda ner avloppsvattnet under språngskiktet
Då Kyrkvikens vatten värms upp under sommaren bildas ett språngskikt som skiljer varmt cirkulerande vatten i ytskiktet (5-8 m) från kallt stillastående vatten i
bottenskiktet.
Utlopp under språngskiktet i Kyrkviken förutsätter att utloppsledningen förlängs
så att den leds ner till ca 10 m djup. Utgående från tillgänglig djupkarta (referens se underlagsmaterial 5) skulle detta innebära att befintlig utloppsledning behöver
förlängas med ca 300 m (Figur 2). Slutgiltig placering och längd på ledning bör
fastställas genom dykningar och lodningar i området.
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Figur 2. Kyrkviken, ny utloppsledning markerad med röd linje. © Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/2052.

Av stor betydelse för hur utgående vatten från avloppsreningsverket blandas med
Kyrkvikens vatten är utloppsrörets mynning och placering. Nuvarande avloppstub, som är tillverkad av trä, har en diameter på ca 800 mm, vilket innebär att
vattnet kommer att ha en utgångshastighet på ca 0,13 m3/s, vilket är en låg hastighet.
För att öka spridningen och utspädningen av det renade avloppsvattnet bör utloppet vara utformat som en diffusor där vattnet sprids ut via flera delflöden med relativt hög hastighet över ett större område. Under vår, höst och vinter, när det ej är
badsäsong, är det önskvärt att man kan sprida ut avloppsvattnet på en högre nivå
(ca 2 m djup) så att man kan maximalt utnyttja omblandningsförhållande och
sjöns tillgängliga syreförråd. Detta innebär att ledningen bör ha två alternativa utlopp ett för sommar och badsäsong under språngskiktet och ett närmare ytan som
används under övriga årstider.
Positivt för badvattenkvaliteten i Kyrkviken är att bakterier och virus leds ned i
det kalla vattnet under språngskiktet, vilket innebär att bakterierna till största delen kommer att avledas från ytvattenskiktet. Detta gäller främst under perioden
juni-september, dock med undantag för enstaka tillfällen med storm under som-
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maren. En annan fördel ur bakteriologiskt synpunkt är att även bräddningar vid
reningsverket kommer att gå samma väg och därmed avledas från ytvattenskiktet.
Negativt för Kyrkviken är att den naturliga syresättningen av avloppsvattnet genom vindinducerad omblandning i Kyrkviken kommer att minska under sommaren.
Under vår och höst när vattnet cirkulerar i sjön kommer det renade avloppsvattnet
att lagras in i hela vattenvolymen, vilket inte kommer att innebära någon skillnad
jämfört med situationen idag. Med utlopp på två m djup under vintern bedöms en
förbättring kunna ske med avseende på syretillståndet i sjöns bottenvatten.

Rening av dagvatten och bräddat avloppsvatten
Ungefär halva närområdet till Kyrkviken är bebyggt med tätorten Arvika samt
med villabebyggelse och industriområden. Inom området finns ett omfattande
dagvattensystem som mynnar ut i ett stort antal punkter på norra och östra sidan
av sjön samt i Viksälven, Sävsjökanalen och Mötterudsbäcken. Inom ett område
vid Gate finns en grävd damm sedan 2006 invid Viksälven där avskiljning av partikulärt material sker genom sedimentation. I dagvattensystemet finns också ett
antal bräddpunkter från avloppsnätet dit bräddat avloppsvatten kan ledas vid
pumphaveri/driftstörningar och överbelastning på avloppsnätet.
Dagvatten utgörs av regnvatten och smält snö som avrinner längs gator, vägar, tak
och andra hårdgjorda ytor och transporteras vidare i dagvattenledningar eller infiltrerar i marken. Föroreningarna härrör från mer definierade källor som parkeringsplatser och bensinstationer eller från mer diffusa källor som luftföroreningar,
trafik och byggnadsmaterial. Kväve, fosfor och organiska ämnen tillförs dagvattnet genom bl.a. avföring från hundar och fåglar samt inläckande avloppsvatten
och som tidigare nämnts bräddning av avloppsvatten i samband med stor nederbörd och pumphaveri/driftstörningar. Driftstörningar uppträder t.ex. vid strömavbrott.
Biltrafiken är en källa till föroreningar i dagvattnet genom bilavgaser, oljespill,
smörjmedel, korrosion, halkbekämpning samt slitage på däck och vägar. Dessa
föroreningar bidrar dock inte till någon belastning av näringsämnen och de störningar som tidigare diskuterats beträffande Kyrkviken.
Bidraget av växtnäringsämnen och organiska ämnen samt kolibakterier (tarmbakterier), som är styrande för vattnets badbarhet, via dagvatten till Kyrkviken är inte
närmare kartlagt och kvantifierat. Ett antal forskningsprojekt har dock bedrivits i
Sverige under senare år för att fastställa avrinnande mängder av olika ämnen per
ytenhet utifrån uppbyggnaden av samhällena och befolkningsstruktur. Detta medger möjligheter att grovt beräkna tillskotten.
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En sådan beräkning har utförts för Kyrkvikens avrinningsområde samtidigt som
ett kontrollprogram för dagvatten har tagits fram som gör att man kan få fram mer
säkrare värden för området (referens - se underlagsmaterial 6). Belastningen från
dagvatten har preliminärt beräknats till 480 kg fosfor, 3,9 ton kväve och 17 ton
BOD7. Belastningen olika år bedöms variera med minst + 30 % under ett lågflödes- respektive högflödesår.
Föroreningarna i dagvatten är till stor del knutna till partiklar. Det gäller såväl
växtnäringsämnen, organiska ämnen som eventuellt förekommande miljöfarliga
ämnen (metaller, polyaromatiska kolväten (PAH) etc).
Att rena dagvatten är ofta dyrt och komplicerat men i de fall då rening tillgripits
har några olika alternativ tillämpats.






Sedimenteringsdammar
Filter
Avskärmad sedimenteringsanläggning i recipienten (Kyrkviken)
Våtmarker
Infiltration i mark

Sedimenteringsanläggningar i form av mindre dammar är av naturliga skäl svårplacerade i stadsmiljö men kan vara ett alternativ om det i någon del av tätorten
finns tillgängliga ytor. Filter har nackdelen att de sätter igen snabbt vilket fordrar
regelbunden skötsel.
En sedimenteringsanläggning eller s k Dunkeranläggning är ett annat alternativ
som praktiserats och innebär att man har ett system med sedimenteringsfällor i recipienten med hjälp av flytväggar.
Våtmarker eller översilningsområden är effektiva för att fastlägga föroreningar
men tillgänglig mark finns ofta i begränsad omfattning kring tätorter.
Till Kyrkviken med tillflöden och närområden släpps dagvatten ut på ca 48 olika
platser (Figur 3 och underlagsmaterial 7). Av dessa mynnar 20 st direkt till Kyrkviken, 13 st till Viksälven, 9 st till Sävsjökanalen, 2 st till Mötterudsbäcken och 2
till ”Dotteviksbäcken”. Elva av de 48 dagvattenutsläppen kommer från större
markområden och har därför större betydelse för tillförsel av föroreningar till
Kyrkviken. Utsläppspunkter från dessa områden är markerade med blå färg i figur
3.
Fyra områden bedöms vara av större betydelse än övriga med avseende på dagvattenföroreningar:


dagvattnet från Solvik och Lycke som mynnar i Mötterudsbäcken - detta
påverkas t.ex. av industriområdet i Lycke med gjuteri, smedja, skrotverksamhet m.m.
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dagvattnet från Palmviksområdet, som mynnar i Kyrkviken öster om Solbergsholmen - i området sker påverkan bl.a. av trafik från handelsområde
m.m.



dagvatten från de två största innerstadsområdena som leds ut i Kattviken –
i området är andelen hårdgjorda ytor och byggnader stor, vilket ökar föroreningsgraden (självrening genom markinfiltration är begränsad).

Förutom verksamheter på markytan finns det ytterligare faktorer som har betydelse för dagvattenkvaliteten. Bräddning sker både till dagvattennätet och direkt till
Kyrkviken och tillrinnande vattendrag. Totalt finns 25 bräddpunkter varav huvuddelen sker till dagvattennätet. Bräddat vatten leds ut på 13 platser till Kyrkviken,
på 2 platser till Sävsjökanalen, på 4 platser till Viksälven och på 1 plats till ”Dotteviksbäcken”, totalt 20 olika platser. Nödbräddningen av orenat avloppsvatten
från reningsverket sker i en separat ledning som mynnar på samma plats vid Viksholmen som ledningen för det renade avloppsvattnet. Nödbräddning förekommer
dock mycket sällan. Bräddning av vatten som delvis renats genom slamavskiljning sker i samma avloppsledning som leder ut renat vatten till Kyrkviken.
Eftersom bräddning sker på många platser ut i dagvattennätet eller i samma utsläppspunkt som dagvatten är det i de flesta fall ej möjligt att särskilja dagvatten
från bräddat vatten (Figur 4). Bräddning av avloppsvatten sker dessutom ofta samtidigt som dagvattenflödena är som störst i samband med stor nederbörd/avrinning. Det är vid sådana tillfällen som föroreningsbelastningen från dagvattennätet har störst betydelse för påverkan i Kyrkviken. Rening liksom kontroll
av dagvatten och bräddat vatten bör därför av praktiska skäl samordnas.

18

Figur 3. Dagvattenutsläpp från Arvika (röda punkter avser utsläpp från mindre markområden
medan blå punkter avser utsläpp från större markområden). © Lantmäteriverket Gävle 2007.
Medgivande I 2007/2052.
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Figur 4. Bräddvattenutsläpp från Arvika (gula punkter markerar bräddning på dagvattennätet, gula punkter med tjock kantring markerar bräddning i dagvattenutflöde, orangea
punkter markerar separat bräddavlopp, blåa punkter markerar dagvattenutlopp på med
bräddpunkter på anslutande dagvattennät, röd punkt markerar bräddpunkt från reningsverket). © Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/2052.

P.g.a. av det stora antalet platser med dagvattenutsläpp och bräddning är det svårt
att genomföra en samlad insats för effektiv rening. Detta både med avseende på
stora kostnader och tekniska svårigheter beroende på utrymmesbrist (avsaknad av
lämpliga vatten- och markområden för rening). Den mest realistiska strategin är
att först göra några riktade punktinsatser på sådana platser där förutsättningar för
rening av dagvatten och bräddning finns och där också utsläppen är av betydelse.
Därefter kan man under en längre tidsperiod framöver (flera tiotals år) göra riktade insatser i samband med att man gör ombyggnader/reparationer av dagvattenoch spillvattennätet.
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Traditionellt brukar rening av dag- och brädd vatten ske genom anläggning av
dammar och/eller våtmarker, vilket kräver att mark- och vattenområden finns tillgängliga. I anslutning till Kyrkviken finns befintliga vattenområden som kan användas i nämnt syfte i Gatudammen, Vickersvika och Kattviken (Figur 5). Markområden finns tillgängliga längs Viksälven mellan Gaturondellen och Volvo samt
i anslutning till Sävsjökanalen ovanför Kyrkogården samt i den del av hamnområdet som tidigare använts till skrotverksamhet (Figur 5). I dagsläget finns en mindre dagvattendamm med oljeavskiljning på västra sidan av Viksälven söder om Gaturondellen.

Figur 5. Möjliga platser för rening av dagvatten och bräddat vatten i anslutning till Kyrkviken (blå cirklar). © Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/2052.

Det finns också möjlighet att göra invallningar eller avskärmningar i anslutning
till utsläppsplatser i Kyrkviken så att man därigenom skapar bassänger som ligger
i själva Kyrkviken. Sådana insatser skulle kunna vara motiverade till platser med
större utsläpp av dagvatten/bräddning.
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Vad gäller Kattviken, skulle reningseffekten i denna ökas om de dag- och bräddavlopp som leds ut nära mynningen mot Kyrkviken drogs in eller styrs till den
inre delen av viken mot Fågeldammen. På så sätt skulle man kunna utnyttja reningskapaciteten i Kattviken på ett bättre sätt än idag. Man kan också ytterligare
förbättra reningen i Kattviken genom att tröskla upp utloppet mot Kyrkviken så att
vattenutbytet minskar varvid reningskapaciteten ökar ytterligare.
I Vickervika kan reningskapaciteten ökas genom invallning mellan Kråkholmen
och Viksholmen, vilket skulle minska vattenutbytet varvid uppehållstiden ökar i
området.
För att kunna bedöma var insatser bäst kan sättas in bör mer kunskap om föreningsbelastningen från de olika dagvatten- och bräddavloppen först insamlas genom riktade provtagningsinsatser under minst 1 års tid. Utgående från dessa resultat bör man också kunna göra en bedömning huruvida rening av dagvatten och
bräddavlopp är meningsfullt mot bakgrund av inverkan på badvattenkvalitet och
miljötillstånd i Kyrkviken.
Åtgärder för åstadkomma sedimentering och rening av dagvattnet drar naturligtvis
höga kostnader och bedöms inte som prioriterat jämfört andra diskuterade åtgärder. Det är emellertid viktigt att kommunen drar upp en strategi inför framtiden så
att man i samband med ombyggnader och nyanläggning av dagvattensystem skapar möjligheter för att i framtiden åstadkomma viss rening.

Åtgärder för att reducera bakteriehalten i avloppsvattnet
Förutom att algblomning kan förekomma vid enstaka tillfällen och medverka till
att minska Kyrkvikens attraktionskraft som badsjö är huvudproblemet att bakteriehalterna tidvis är höga under sommaren genom att avloppsvattnet innehåller
bakterier som sprids i ytvattnet. Ett sätt att minska risken för spridning av bakterier är att leda ner utloppsledningen för avloppsvatten på 8-10 m djup såsom tidigare diskuteras. Detta kräver att avloppsledningen förlängs minst 300 m. Avloppsvattnet med bakterier skulle med denna åtgärd ledas ner i det kalla vattnet och inte
påverka ytvattnet. Även det orenade bräddavloppsvattnet som tidvis släpps ut från
reningsverket skulle således ledas ner på djupt vatten med minskad risk för förhöjda bakteriehalter i ytvattnet.
Det enklaste och effektivaste sättet för att eliminera bakterierna från avloppsvattnet är emellertid att ta till någon metod som filtrerar bort eller dödar bakterierna.
De metoder som i första hand kan komma ifråga och vilka tillämpas i fullskala för
desinfektion av avloppsvatten är membranfiltrering eller behandling med ozon alternativt ultraviolett ljus (UV). En mer detaljerad beskrivning av metoderna har
sammanställts av ProVAb och redovisas i underlagsmaterial 8 sist i denna rapport.
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En membranfiltreringsanläggning består av en bassäng dit avloppsvattnet leds. I
bassängen finns ett eller flera filter och inuti filtret pumpas luften ut med en kompressor så att det uppstår vakuum. De fina partiklarna inklusive bakterier och virus fastnar på filtret som renspolas automatiskt regelbundet. Det bildade slammet
återförs sedan till det tidigare reningssteget.
Ozonbehandling innebär att man behandlar det renade avloppsvattnet i en bassäng
med ozon. Ozon, som är en gas med tre syreatomer (O3), produceras i en s k
ozongenerator genom att en hög elektrisk spänning sönderdelar syremolekylen
(O2) i två syreatomer som sedan reagerar med en syremolekyl och bildar ozon.
Ozonet är ett starkt s k oxidationsmedel och reagerar med organiskt material varvid bakterier och virus dödas.
UV-behandling innebär att det renade avloppsvattnet leds genom ett glasrör och
bestrålas med UV-ljus som dödar bakterier och virus. Problemet med UVbehandling är att ljuset inte tränger igenom grumligt vatten i samband med att
bräddning sker av orenat avloppsvatten varför den desinficerande effekten tidvis
kan avta.
Kostnadsbilden skiljer påtagligt mellan de tre metoderna. Membranfiltrering och
ozonbehandling är energikrävande samtidigt som investeringskostnaden är hög ca
15 milj. kr och driftkostnad ca 500 kkr per år för båda metoderna. UV-behandling
drar en investeringskostnad på ca 1 milj kr och driftkostnad på 20-30 kkr per år.
En förlängning av utloppsledningen från reningsverket med minst 300 m för att nå
under språngskiktet har av Ramböll beräknats till ca 5 milj. kr (referens - se underlagsmaterial 2).
En desinficerande behandling av avloppsvattnet med någon av de ovanstående
metoderna eliminerar/minskar halten bakterier och virus i det utgående renade avloppsvattnet från avloppsreningsverket samt i orenat bräddat avloppsvatten vid
reningsverket.
Problem med bakterier riskerar att kvarstå i viss omfattning i samband med
bräddning av orenat avloppsvatten på andra platser än vid reningsverket, vid
pumphaverier, elavbrott eller i samband med stor nederbörd. För att minska denna
risk bör man utforma en långsiktig strategi så att man i samband med utbyte av
maskinell utrustning och ombyggnader installerar säkerhetssystem t ex i form av
dubbla pumpar, dieseldrivna elaggregat, sedimentationsdammar för dagvatten etc.
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Åtgärder för att minska belastningen från enskilda avlopp
I Kinna, Västra sund och i Östra sund, inom de delar som avrinner mot Kyrkviken, finns 105 fastigheter med eget avlopp. Enskilda avlopp belastar Kyrkviken
främst med avseende på bakterier, fosfor och kväve. Belastningen till Kyrkviken
har beräknats till totalt ca 50 kg fosfor och ca 350 kg kväve för samtliga anläggningar med bl.a. hänsyn tagen till självrening (referens - se underlagsmaterial 8).
De beräknade belastningarna från de enskilda avloppen utgör dock en mycket liten del av den totala belastningen av Kyrkviken och saknar därför i stort sett betydelse i sammanhanget. Således är det ej motiverat att vidtaga åtgärder med avseende på fosfor och kväve. När det gäller bakterier kan däremot anläggningarna
lokalt bidra till dåligt badvatten särskilt i samband med nederbörd i de vikar som
tar emot vatten från många anläggningar. Detta gäller särskilt Kinnaviken och
Djupviken (Wallinsviken). Vill man få bort bakterierna från de enskilda avloppen
är den enda relevanta metoden att ansluta fastigheterna till kommunalt avlopp,
vilket är beroende av hur området kommer att planeras i framtiden.

Preliminär åtgärdsrekommendation
Efter genomgång av litteratur, diskussion med företrädare inom kommunen och
med ett antal forskare och konsulter har ett förslag till åtgärdsstrategi växt fram.
Fortfarande saknas dock vissa data t ex dagvattnets bidrag av växtnäringsämnen
och organiskt material samt sedimentens innehåll av lättillgänglig fosfor och sedimentens syreförbrukning.
Det största problemet från biologisk/ekologisk synpunkt är den utbredda syrebristen under sommar och vinter på vattendjup större än 5-8 m som upptar ca 50 % av
sjöns totala areal. Syrebristen är inget som gemene man märker bortsett från att
fisken flyr från dessa områden, vilket fiskare kan uppdaga. Syrebristen innebär
även att åtgärder sannolikt måste vidtagas när EG:s vattendirektiv börjar tillämpas.
Den åtgärd som är går snabbast att genomföra och som heller inte kräver stora investeringar är UV-behandling av avloppsvattnet. En sådan åtgärd är dock ingen
garanti för att vattnet kommer att bli badbart i Kyrkviken, då föroreningar via
dagvatten och bräddningar kvarstår. Emellertid skulle denna åtgärd ge en konkret
förbättring i Kyrkviken och då särskilt i området vid Viksholmen och Sågudden
där dessutom bad förekommer.
De enklare och mindre kostsamma åtgärder som finns tillgängliga för att rena
dagvatten och bräddat vatten genom att utnyttja befintliga bassänger i t.ex.
Kattviken, Vickervika och i anslutning till Viksälven m.m. skulle man också kunna börja med på ett tidigt stadium.
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Som nästa steg är det rimligt att man fortsätter med en ny avloppsledning i
Kyrkviken, dels för att leda ner avloppsvattnet under språngskiktet under badsäsong, vilket minskar risken för spridning av bakterier och virus i sjöns ytvatten
vid bräddning från reningsverket och vid normal drift, och dels för att möjliggöra
en optimal omblandning och syresättning under perioder när det inte är badsäsong
(höst, vinter, vår).
Ytterligare åtgärder som bör övervägas är injicering av aluminium i bottensedimenten eftersom denna åtgärd låser fast fosfor under en period av minst 15-20
år. Fosforn som läcker från bottnarna bidrar nämligen till ökad planktonproduktion och en indirekt syreförbrukning då algerna bryts ner.
Vidare kan en mer långtgående kväverening installeras vid reningsverket för att
minska utsläppen av ammonium som bidrar till en viss syreförbrukning.
En preliminär kostnadskalkyl för att genomföra ovanstående åtgärdsprogram i sin
helhet ger vid handen att investeringarna uppgår till 40-45 milj. kr och en driftskostnad på ca 1,5 milj. kr. Dessa åtgärder kommer att innebära att sjön kan ledas
in i en självreningsprocess vad avser de växtnäringsämnen och organiskt material
som upplagrats på bottnarna under lång tid.
Efter att åtgärderna genomförts tar det sannolikt 3-5 år innan några påtagliga förbättringar kan registreras av syrehalten i bottenvattnet eftersom det finns en betydande pool av organiskt material och sulfider upplagrad på djupbottnarna. Bakteriehalten kommer att minska eller elimineras snabbt efter att åtgärderna genomförts.
De ovan diskuterade åtgärderna bör genomföras stegvis varvid UV-behandling av
avloppsvattnet samt mindre kostsamma åtgärder på delar av dag- och bräddvatten
bör prioriteras. Därefter leds avloppsvattnet ner under språngskiktet och visar de
nu pågående undersökningarna att aluminiumbehandling är en verksam åtgärd bör
denna därefter genomföras. Då resultatet av dessa insatser följts upp under en period av 2-3 år bör man överväga huruvida det är nödvändigt att gå vidare med
långtgående kväverening. Kväverening kan dock, oavsett betydelsen för miljötillståndet i Kyrkviken, komma att krävas av myndigheterna beroende på EG:s avloppsdirektiv.
Som tidigare nämnts finns relativt få data kring bidraget av föroreningar via dagvatten och bräddat orenat avloppsvatten. En strategi och en plan bör utarbetas för
att åstadkomma viss rening av dagvattnet samtidigt som strävan bör vara att minimera bräddningen av avloppsvatten.
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Innan hela åtgärdsprogrammet fastställs i detalj bör det program som redovisas
under punkt 3 i underlagsmaterialet genomföras för att bättre kunna kvantifiera
kemikalieåtgången vid behandlingen av sedimenten på djupbottnarna samt bottnarnas syretäring. Det är även önskvärt att föroreningarna med dagvattnet samt
bidraget via bräddning av orenat avloppsvatten kvantifieras på ett bättre sätt.
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Underlagsmaterial
1. Syresättningsbehov i Kyrkviken. H. Torstensson ProVAb
2. Utredning Kyrkviken. Rapport från 6 delutredningar med åtgärds och
kostnadsförslag. P Ek Ramböll.
3. Program för undersökning av sediment och vatten. O Grahn NordMiljö
4. Våtmark, miljökonsekvenser, H. Torstensson ProVAb
5. Utlopp under språngskiktet. H. Torstensson ProVAb
6. Kontrollprogram för dagvatten. H. Torstensson ProVAb
7. Dagvattenrening. H. Torstensson ProVAb
8. Olika metoder för att reducera bakteriehalten i avloppsvattnet. UV, Ozon,
membranfiltrering, våtmark H. Torstensson ProVAb
9. Enskilda avlopp. H. Torstensson ProVAb

Underlagsmaterialet finns tillgängligt vid Teknisk försörjning, Arvika kommun
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