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Samma
anfattning
Badvattennkvaliteten vid
v Stockho
olms 31 offiiciella strandbad har
under som
mmaren 2015 visat ett bättre
b
resulta
tat än föregåående år.
Badvattennprovtagnin
ngen förläng
gdes med tvåå veckor p.g
g.a. det
varma väddret i slutet av sommaren och månnga besökare på
strändernaa.
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Box 8136,104 2
20 Stockholm
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8 800
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808
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Algprovtaagning har genomförts
g
vid fem baddplatser vid
d fem olika
tidpunkterr under badsäsongen. In
ngen av desssa badplatsser har
visat tendeenser till alg
gblomning. Analysresuultaten har visat
v
på en
försumbarr eller liten risk för förg
giftning av algtoxiner.
Nederbördden under perioden
p
harr vid ett parr tillfällen vaarit
kraftiga occh orsakat förhöjda
f
bak
kteriehalterr vid vissa sttränder.
Vikar ochh sjöar som Drevviken
D
och
o Mageluungen har haft en del
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problem ppå grund av de stora nederbördsmäängderna occh har visat
avvikandee prover. Om
mprover som
m har tagitss på dessa sttällen har
visat godkkända resulttat. Förvaltn
ningen har iinte behövt stänga
några straandbad p.g.aa. förhöjda bakteriehalt
b
ter eller upp
plysa
allmänhetten om fara vid bad.
Under som
mmaren harr det i mediaa uppmärksaammats att många av
Sveriges sstrandbadplatser ligger i närheten aav platser där
d gamla
industrier har funnits, och att dett där kan finnnas föroren
ningar i
bottensediimenten som
m kan orsak
ka en risk föör människo
ors hälsa.
Uppgiftern
rna har baserats på länsstyrelsernass inventerin
ng.
Förvaltninngen har dock bedömt, att det vid dde utpekadee
strandbadden inom kommunen in
nte medför nnågra risker för
människorrs hälsa att bada. Inför badsäsongeen 2016 kom
mmer
förvaltninngen att göraa en fördjup
pad genomggång och kartläggning
av eventueella platser med sedimentföroreninngar som ligger i
närheten aav strandbad
dplatser.
Innan baddsäsongen började konttaktades förv
rvaltningen av
Livsmedeelsverket ang
gående deltagande i ettt projekt om
m
mikrobiollogiska dricksvattenrisk
ker. Badvatttenprover har
h tagits
parallellt m
med att Liv
vsmedelsverrket har tagiit vattenprov
ver på de
strandbadp
dplatser som
m har visat av
vvikande prrover underr tidigare
år. Syftet med samtid
dig provtagn
ning har varrit att parallellt
analysera vattenproveer och vid avvikande
a
reesultat kunn
na
ningen är av
v human typp eller anim
malisk typ.
bestämmaa om föroren
Detta skullle ge en miisstanke om
m ett eventueellt läckage från en
avloppsannläggning elller en brädd
dning. Ingaa avvikande prover har
konstateraats vid prov
vtagningstillfällena.

Bakgru
und
I Stockhollms kommu
un finns 31 officiella sttrandbadplaatser längs
Mälarens stränder, Saaltsjön och i mindre inssjöar. Ansvaret för
skötsel occh underhålll av dessa ligger på denn stadsdelsn
nämnd där
badet är bbeläget föruttom när det gäller Ekhaagen, Hässeelby
strandbadd och Skönd
dalsbadet. Ek
khagen drivvs av
Djurgårdssförvaltning
gen, Hässelb
by strandbadd av Fortum
m och
ansvaret fför drift av Sköndalsbad
S
det ligger påå Idrottsförvaltningen.
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Ett nytt offficiellt strandbad vid Kristineberg
K
gs Strand haar
tillkommiit i år efter kommunfull
k
lmäktiges bbeslut. Förvaaltningen
har tagit bbadvattenpro
over på den
nna plats undder badsäso
ongen
2012, 201 3 och 2014
4. Badvatten
nproverna haar visat gottt resultat
och miljöfförvaltningeen har förorrdat att Kunngsholmens
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stadsdelsnnämnd kan etablera
e
ett officiellt strrandbad på denna
plats.
Ett officieellt strandbaad måste upp
pfylla vissaa grundläggaande krav
som finns i EG-direk
ktivet om förrvaltning avv badvattenk
kvaliteten
(2006/7/E
EG) och i Haavs- och vatttenmyndigh
ghetens föreskrifter ochh
allmänna råd om bad
dvatten (HVMFS 2012::14). Badvattnet ska
vara tjänliigt ur hygienisk synpun
nkt, vilket bbedöms utifr
från
vattenprovver som tas under somm
maren. Det ska finnas
informatioonsskyltar på
p stranden om badvatttnet är tjänliigt eller
inte.
18 av 31 oofficiella strrandbad bessöks av överr 200 badgääster per
dag och kklassificeras därför som
m EU-strandb
dbad vilket bland
b
annat
innebär attt de klassifi
ficeras efter EU-direktivvets
bedömninngsgrunder. EU:s bedöm
mning av kvvaliteten påå badvattnet
baseras påå de senastee fyra årens provtagninggsserie. Ressterande 13
bad benäm
mns som Öv
vriga strand
dbad.
Bedömninngen av vatttnets tjänlig
ghet för bad ur hygienissk
synpunkt baseras på bakteriella
b
vattenprove
v
er. Provernaa analyserass
med avseeende på föreekomsten av
v tarmbakteerierna E.co
oli och
intestinalaa enterokoccker som ind
dikerar fekaal förorening
g av
vattnet. A
Analysen görrs i enlighett med EG-ddirektivet om
m
förvaltninng av badvatttenkvaliteteen (2006/7//EG) och Haavs- och
vattenmynndighetens föreskrifter
f
dvatten
och allmännna råd bad
(HVMFS 2012:14). Resultaten
R
av
a provtagnningen redov
visas
kontinuerlligt på Havss- och vattenmyndigheetens hemsid
da
www.havoochvatten.se. På Stockholms stadss hemsida finns
fi
en
direktlänkk till denna sida
s där allm
mänheten kkan hämta in
nformation
om badvaattenkvalitett, algblomniing eller hänndelser som
m berör
dplatser.
strandbadp
Kravet ennligt EU:s diirektiv är att alla officieella strandb
bad ska ha
enhetlig skkyltning meed symbolerr som visar klassningen
n av
badvattenk
nkvaliteten på
p respektiv
ve strandbadd. Alla stran
ndbad i
Stockholm
m uppfyller kravet på sk
kyltning. U
Utöver skyltaar med
kvalitetsbedömning, har miljöförvaltningenn tagit fram en enhetlig
skylt för aalla officiellla strandbad
d. Skylten innnehåller in
nformation
om att baddet drivs av
v kommunen
n eller annann intressentt, telefonnummer tiill driftcentrralen för staaden, adresssen till Stocckholms
stads hem
msida och ad
dressen till HavsH
och vvattenmyndiighetens
informatioonssida Bad
dplatsen.
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Resulta
at av bad
dvattenprrovtagni ngen
Badsäsonggen för Stocckholmsreg
gionen sträckker sig melllan slutet
av maj tilll mitten av augusti.
a
Un
nder denna pperiod tas prrover på
badvattnett varannan vecka
v
för bedömning aav vattnets tjänlighet
t
för bad urr hygienisk synpunkt. På
P grund av det varma vädret
v
som
i år har foortsatt efter badsäsonge
b
ns officiellaa slut, d.v.s vecka 33,
har förvalltningen förllängt provtaagningsperiioden med två veckor.
Miljöförvvaltningen har utfört bad
dvattenprovvtagningen vid
v
samtliga aav stadens officiella
o
strandbad.
Provtagninngsresultateen för 2015 års strandbbadssäsong visar
v
en
förbättringg jämfört med
m föregåen
nde år. Av dde totalt 282
2 prover
som har taagits under sommaren har
h 4 prover
er visat otjän
nligt
resultat jäämfört med 9 otjänliga prover undeer fjolårets badsäsong.
b
Detta upppgår till 1,4 % av totalt antal prover
er. Antalet prover
p
som
har visat tj
tjänligt med
d anmärknin
ng har varit 25 stycken jämfört
med 42 sty
tycken undeer 2014 och utgör ca 8,99 % av alla
analyseradde prover.
Anledninggen till att resultaten fö
ör 2015 års bbadsäsong har
h blivit
bättre kann vara att nederbördsinttensiteten innte har varitt lika
kraftig som
m ifjol.
I bilaga 1 redovisas resultaten
r
från årets baddsäsong.

Orsake
er till förh
höjda bak
kteriehallter
Generellt är badvattn
net ur hygien
nisk synpunnkt av god kvalitet
k
vid
Stockholm
ms officiellaa strandbad.. Orsaken tiill avvikand
de resultat
är oftast vväderförhållanden med kraftig nedderbörd och eventuella
haverier i avloppssysstemen till följd
f
av den kraftiga nederbörden.
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Första dellen av somm
maren fram till slutet avv juli har
känneteckknats av relaativt sval vääderlek och få besökaree på
strändernaa. Nederbörrden som haar inträffat uunder period
den har vid
ett par till fällen varit kraftig och orsakat förrhöjda bakteeriehalter
vid vissa sstränder. Viid en kraftig
g nederbördd blandas daagvatten
ihop med avloppsvattten och bräd
ddas direkt ut i recipien
nten.
Förvaltninngen har un
nder sommarren fått rappporter från Stockholm
S
Vatten AB
B och SYVA
AB om bräd
ddningar i ssamband meed
regnväderr. Detta har gett en förk
klaring till vvarför somliiga
badsträndder har fått förhöjda
f
bak
kteriehalter..
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Vikar ochh sjöar som Drevviken
D
och
o Mageluungen har haft en del
problem ppå grund av de stora nederbördsmäängderna occh har visat
avvikandee prover. Om
mprover som
m har tagitss på dessa sttällen har
visat godkkända resulttat och det avvikande
a
re
resultatet haar därför
bedömts ssom tillfällig
gt. Förvaltn
ningen har innte behövt stänga
s
några straandbad p.g.aa. förhöjda bakteriehalt
b
ter eller upp
plysa
allmänhetten om fara vid bad.

Resulta
at av algp
provtagn
ningen
Sedan 19994 kontrolleeras i en dell sjöar även förekomsteen av
potentielltt toxiska cy
yanobakterieer, så kalladd algblomnin
ng.
Urvalsprinncipen för provtagning
p
gsplatser är rredan överg
gödda sjöar
och vikar,, eller sjöar och vikar med
m dålig vaattenomsättning och
risk för övvergödning.. Vid bedöm
mningen av halterna fölljer
förvaltninngen WHO:ss riktlinjer.
Under som
mmaren 201
15 utfördes algprovtagnning vid
Brunnsvikksbadet, Hö
ökarängsbad
det, Långsjööbadet,
Farstastran
andsbadet occh sjön Trek
kanten. Provvtagningen skedde vid
fem olika tidpunkter på vart och ett av dess bad under
badsäsonggen. Ingen av
a dessa bad
dplatser harr under som
mmaren
visat tendeenser till alg
gblomning. Inte heller har några signaler
s
kommit frrån allmänh
heten att män
nniskor elleer djur har blivit
b
sjuka
efter att haa badat. Alg
gprover som
m har tagits av förvaltningen och
analyseratts av Eurofiins laboratorium har ennligt WHO:ss riktlinjer
visat litenn eller försum
mbar risk fö
ör förgiftninng av algtox
xiner.

Sedime
entförore
eningar i närhete
en av
strandb
badplatser
Under som
mmaren harr av media uppmärksam
u
mmats att många
m
av
Sveriges sstrandbadplatser ligger i närheten aav platser där
d gamla
industrier har funnits, och att dett där kan finnnas föroren
ningar i
bottensediimenten som
m kan medfföra en risk för människ
kors hälsa.
Uppgiftern
rna har baserats på inveenteringar soom länsstyrrelserna har
gjort och ssammanställlt i en datab
bas som sam
mmanför
strandbadp
dplatser i förrhållande tilll förorenadde områden.
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Länsstyre lsen i Stock
kholm har under 2014 ppublicerat raapporten:
”Inventeriing av förorrenade sedim
ment - Överrsikt av
föroreninggssituationeen av utvald
da vattenomr
mråde”, Fakta 2014:14.
Enligt dennna inventerring ligger en
e del av strrandbaden i närheten
av områdeen som klasssas som riskområde. B
Baden som har
h tagits
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upp i meddia har varit Trekanten, Tantobadet
et, Lilla Essiingebadet,
Ormbergeet i Gröndal och Örnberrget i Hägerrsten. De sistnämnda
ligger i näärheten av Vinterviken
V
där det finnns uttalat baadförbud
p.g.a. förooreningar i sedimenten.
s
.
Efter grannskning av uppgifterna
u
har förvaltnningen bedö
ömt att det
inte föreliigger någon
n risk för määnniskors häälsa i sambaand med
bad på desssa badplatsser. Denna bedömning
b
baseras på att bad
sker på djuupvatten såå att människ
kor som baddar inte har kontakt
med sedim
menten, elleer så ligger badplatsen
b
gganska lång
gt ifrån det
förorenadde området. För badplattser som Treekanten därr vattnet
och sedim
menten nås från
f
strandk
kanten, har een
sedimentuundersöknin
ng utförts un
nder 2007 ooch halternaa av
föroreninggar har visaat sig myckeet låga.
Mot bakgrrund av ovaanstående och stort intrresse från alllmänheten,,
kommer fförvaltningeen inför badsäsongen 20016 att göraa en
fördjupadd genomgång
g och kartlääggning av eeventuella platser
p
med
sedimentfföroreningarr som liggerr i närhetenn av strandbaadplatser.

Samarb
bete med
d Livsme
edelsverk
ket
Innan baddsäsongen började blev förvaltninggen kontaktaad av
Livsmedeelsverket ang
gående ett sammarbete
s
e i form av gemensam
g
provtagninng på vissa strandbad. Sedan 20122 driver
Livsmedeelsverket på uppdrag av
v MSB (Myn
yndigheten för
f
samhällsskkydd och beredskap) ett
e projekt om
m mikrobio
ologiska
dricksvatttenrisker. Mälaren
M
är en
n dricksvatttentäkt för
Stockholm
msregionen och en stor del av stranndbadplatseerna är
belägna viid Mälarenss stränder. Syftet
S
med ggemensam
provtagninng har varitt att kunna analysera
a
vaattenprover parallellt.
Vid avvikkande resultat skulle maan med hjällp av
Livsmedeelsverkets an
nalysmetodeer kunna beestämma om
m
föroreninggen är av hu
umantyp d.v
v.s. om det hhar skett ettt haveri i
avloppsleddningsnätett, eller om föroreningen
f
n är av anim
malisk typ
d.v.s. om fekalier spo
olats ner från skogsmarrk vid t.ex. kraftig
k
nederbördd. Proverna har tagits vid två tillfälllen tillsamm
mans med
handläggaaren från Livsmedelsveerket på de sstrandbad som har
visat en deel avvikand
de prover un
nder tidigaree år. Detta har
h skett i
mitten av juni och i slutet
s
av julii. Inga oföruutsedda hän
ndelser i
form av enn kraftig neederbörd harr inträffat viid dessa
provtagninngstillfällen
n. Någon fördjupad anaalys har intee behövt
göras.
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EU-klas
ssificerin
ng av bad
dvatten
I enlighet med EU-diirektivet och
h föreskrifteen (HVFMS
S 2012:14)
ska alla sttrandbad klaassificeras efter
e
direktivvets bedöm
mningsgrunder. B
Bedömning och beräkn
ning av kvalliteten på baadvattnet
baseras påå fyra års prrovtagningsserie. Inform
mation om
klassificerring av badv
vatten ska kommunicer
k
ras till allm
mänheten
genom attt klassificeringssymbollen i väl synnlig storlek, t.ex.
genom enn skylt eller på annat sättt, sätts uppp i badvattneets
omedelbar
ara närhet. Klassificerin
K
ng av badvat
attnet benäm
mns i fyra
betyg: Utm
märkt badva
attenkvaliteet, bra badvaattenkvaliteet,
tillfredstäällande badvvattenkvaliteet och dåligg badvattenkkvalitet.
Vid mångga avvikande provresulttat rekomm
menderas avrrådan från
bad underr den tiden då
d en utredn
ning pågår, eller en perrmanent
avrådan fr
från bad om
m vidtagna åtgärder
å
intee ger något resultat.
r
Under 20114 och 2015
5 har miljöfförvaltningeen fått i uppdrag att ta
badvattenp
nprover på alla
a strandbaad som finnss inom Stocckholms
kommun. Under åren
n 2012 och 2013
2
tog miiljöförvaltningen
prover vidd hälften av baden och en annan koonsult tog prover
p
vid
den andraa hälften av baden. Miljjöförvaltninngen och konsulten
använde tvvå olika anaalysmetoderr, båda godkkända enlig
gt EU:s
direktiv. B
Bedömningeen av ett badvatten som
m baseras påå fyra år
där olika aanalysmetoder använts blir dock m
missvisandee på grund
konstruktiionen av den formel so
om används vid utvärdeering av
fyraårscykkeln. Effektten av detta blir att badden som anaalyserats
med två oolika analysm
metoder und
der fyraårsccykeln på ettt teoretiskt
plan har få
fått ett sämree resultat, trrots att badvvattenkvalitteten är
oförändraad eller bättrre. Skillnadeen uppstår aalltså p.g.a.
beräkninggsmetoden. Denna
D
effek
kt kan ocksåå uppstå vid
d EU:s
beräkningg av 2015 årrs badsäsong
g.
Mätresultaaten av straandbadprovttagning rappporteras till
Folkhälsoomyndigheteen som i sin
n tur levererrar dessa up
ppgifter till
EEA och E
EU. Varje år
å kommer en
e rapport ffrån EEA occh EUkommissi onen som beskriver
b
baadvattenvalititeten i Euro
opas alla
EU-bad. E
EU-kommisssionen gör sedan en eggen samman
nställning
och klassiificering av ländernas uppgifter
u
infför komman
nde
badsäsongg. Senaste raapporten utk
kom den 200 maj 2015.
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Tillsyn och upp
pdrag
Miljö- ochh hälsoskyd
ddsnämnden
n är tillsynsm
myndighet för alla
stadens strrandbad. Tiillsynen utövas genom att förvaltn
ningen
inspekteraar badplatseen inför badsäsongen, vvid provtagn
ningstillfällena och genom
m att bedömaa resultaten av badvatteenproverna. Vid brister eller kontin
nuerligt dåliiga badvatteenprover
ställer förvvaltningen krav
k
på att verksamhet
v
tsutövare gö
ör
utredningaar och vidtaar ändamålsenliga och rrimliga åtgäärder.
Eventuellaa synpunkteer från allmänheten viddarebefordraas till
respektivee verksamheetsutövare och
o följs uppp vid komm
mande
besök på sstrandbaden
n.
Utöver myyndighetsro
ollen har förrvaltningen också ett up
ppdrag att
stå för meediakontakteer och kontaakter med aallmänheten
n. Under
sommarenn 2014 har förvaltninge
f
ens strandbaadsexpert in
ntervjuats i
SVT, Daggens Nyheteer och lokalttidningar.

Slut

Bilaga 1
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Provtaagningsresu
ultat sommar
aren 2015

Provtagningsresultat sommaren 2015
BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Provpunkter Antalet prov Tjänliga
Bad Solviksbadet
1
7
7
Bad Ängbybadet
2
14
13
Bad Minneberg
1
8
7
FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Provpunkter Antalet prov Tjänliga
Bad Farsta Strandbad
1
8
7
Bad Hökarängsbadet
1
7
7
HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Provpunkter Antalet prov Tjänliga
Bad Trekanten
1
8
7
Bad Ormberget
1
7
7
Bad Örnberget
1
7
7
HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Provpunkter Antalet prov Tjänliga
Bad Hässelby allmänna bad
1
7
6
Bad Kanaanbadet
2
14
13
Bad Lövstabadet
1
7
7
Bad Maltesholmsbadet
2
19
14
KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Provpunkter Antalet prov Tjänliga
Bad Lilla Essingen
1
7
6
Bad Smedsuddsbadet
2
14
13
Bad Stora Essingen
1
7
7
Bad Fredhäll
1
8
7
Kristinebergs Strand
1
8
7

Med anm
0
0
1

Otjänliga

Med anm
0
0

Otjänliga

Med anm
1
0
0

Otjänliga

Med anm
1
0
0
5

Otjänliga

Med anm
1
1
0
1
1

Otjänliga

Algblomning
0
1
0

Kvalitet 2014
Utmärkt
Utmärkt
Bra

EU-Bad
Övrigt
Ja
Ja
Handikappbrygga
Nej

Algblomning
Kvalitet
1 Nej
Bra
0 Nej
Utmärkt

Ja
Ja

Algblomning
Kvalitet
0 Nej
Bra
0
Utmärkt
0
Utmärkt

Ja
Nej
Nej

Algblomning
0
1
0
0
Algblomning
0
0
0
0
0

Kvalitet
Bra
Bra
Bra
Tillfredställande

Ja
Ja
Ja
Ja

Kvalitet
Utmärkt
Bra
Utmärkt
Utmärkt
Ej klassificerat

Nej
Ja
Nej
Nej
Nej

Övrigt
Handikappbrygga

Övrigt

Handikappbrygga
Övrigt

SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Provpunkter Antalet prov
Bad Flatenbdet allmänna
1
8
Bad Flatenbadet barnbad
1
7
Bad Skrubba
1
8
SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Provpunkter Antalet prov
Bad Johannesdalsbadet
1
7
Bad Mälarhöjdsbadet
2
14
Bad Sätrastrandsbad
2
18
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Bad Långholmens klippbad
1
8
Bad Långholmens strandb
1
8
Bad Årstaviken
1
7
ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Provpunkter Antalet prov
Bad Långsjöbadet
1
8
ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING
Objekt
Provpunkter Antalet prov
Bad Brunsvikens strandbad
1
7
IDROTTSFÖRVALTNINGEN
Objekt
Provpunkter Antalet prov
Sköndalsbadet
1
8
DJURGÅRDSFÖRVALTNINGEN
Objekt
Provpunkter Antalet prov
Ekhagen (Lilla Värtan)
1
10
FORTUM AB
Objekt
Provpunkter Antalet prov
Hässelby strandbad
1
7

Tjänliga Med anm
7
1
7
0
7
1

Otjänliga

Tjänliga Med anm
7
0
14
0
14
4

Otjänliga

Algblomning
0
0
0
Algblomning
0
0
0
Algblomning

7
7
7

1
1
0

0
0
0

Tjänliga Med anm
7
1

Otjänliga

Tjänliga Med anm
7
0

Otjänliga

Tjänliga Med anm
7
1

Otjänliga

Tjänliga Med anm
7
2

Otjänliga

Tjänliga Med anm
6
1

Otjänliga

Kvalitet
Bra
Utmärkt
Utmärkt

Ja
Ja
Nej

Kvalitet

Övrigt

Bra
Bra
Bra

Nej
Ja
Ja

Kvalitet
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt

Nej
Ja
Ja

Ja

Algblomning
Kvalitet
0 Nej
Utmärkt

Ja

Algblomning

Hundbad

Övrigt

Övrigt

Övrigt
Nej

Algblomning

Kvalitet
Tillfredställande Nej

Övrigt

Algblomning

Kvalitet
Utmärkt

Övrigt

1

0

Kvalitet
Utmärkt

Handikappbrygga
Övrigt

Algblomning
Kvalitet
0 Nej
Bra

0

Övrigt
Handikappbrygga

Nej

