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Sammanfattning 

Inom Nykvarns och Södertälje kommun planeras ett område om ca 1 000 hektar för logistik, industri 

och kontor. Gemensamt benämns området som Stockholm syd. Stora delar av Stockholm syd avleds 

till recipienten Måsnaren. Föreliggande rapport behandlar den del av Nykvarns sida som avvattnar till 

Måsnaren. De planområden som ingår är Ånsta 2:1, Mörby del 6 och Mörby del 7. Inom Mörby del 7 

planeras dock ingen exploatering i Måsnarens avrinningsområde.  

Måsnaren har en total sjöyta på ca 4,4 km2 och ett avrinningsområde på totalt ca 39,7 km2. Sjöns 

ekologiska status definieras idag som dålig, utslagsgivande miljökonsekvenstyp har bedömts vara 

övergödning med avseende på växtplankton till följd av näringsämnespåverkan. 

WRS fick under 2017 uppdraget av Södertälje kommun att utreda och rapportera om de åtgärder som 

kan anses vara nödvändiga. Utredningen påvisar att åtgärder mot sediment i Måsnaren krävs för att få 

en påtaglig sänkning av fosfornivåerna, vilket är nödvändigt för att uppnå MKN. Åtgärder mot den 

externa tillförseln av fosfor behövs dock för att förlänga effekten av sedimentbehandlingen. 

Dagvattenanläggningar föreslås i form av våta dagvattendammar, våtmark samt krossdiken. Utöver 

föreslagna åtgärder bör även lokala åtgärder anläggas inom exploateringsområdena för att rena och 

fördröja dagvatten. Lämpliga placeringar anges och översiktlig dimensionering har utförts för 

föreslagna reningsåtgärder. 

Verktyget StormTac har använts för att beräkna föroreningsbelastning samt rening i 

dagvattenanläggningar för området. Beroende på hur dagvattenhantering utförs i Södertälje kommun 

kommer ett område som i dagsläget avrinner till Turingen avrinna till Måsnaren eller Turingen. Båda 

alternativen har beräknats.  

Beräkningar visar på att koncentrationen av fosfor och kväve ökar jämfört med befintlig mark även 

med rening. Då området i befintlig situation utgörs av skogsmark är det i praktiken ofrånkomligt. I 

sötvatten är det oftast fosfor som begränsar tillväxten av växtplankton som kan leda till övergödning. 

Flödet förväntas öka med planerad exploatering vilket innebär att den ökade belastningen späds ut i 

en större volym. Med hänsyn till utspädning beräknas koncentrationen av fosfor i det totala tillflödet till 

Måsnaren inte öka. 

Åtgärder bör ske även lokalt vilket kan regleras med föreskrifter i planen. För att kunna uppfylla kravet 

om att förbättra MKN i Måsnaren bedöms det även krävas åtgärder i befintlig miljö utanför 

planområdet 

Med föreslagen dagvattenhantering samt god skötsel av föreslagna anläggningar bedöms planens 

genomförande inte försvåra möjligheterna att uppnå uppsatta mål beträffande miljökvalitetsnormer för 

vatten i recipienten Måsnaren. 
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 Bakgrund 

Inom Nykvarns och Södertälje kommun planeras ett område om ca 1 000 hektar för logistik, industri 

och kontor. Området har pekats ut i RUFS (regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) som ett 

viktigt läge för ett utvecklat logistikcentrum i Stockholms läns södra delar. På Nykvarns sida om 

kommungränsen heter området Mörby och på Södertäljes sida heter området Almnäs. Gemensamt 

benämns området som Stockholm syd.  

Stora delar av Stockholm syd avleds till recipienten Måsnaren. Enligt VISS (Vatteninformation 

Sverige) klassas dess ekologiska status som dålig och dess kemiska status som uppnår ej god och 

risk finns att kraven för MKN inte kan uppnås. Nykvarns kommun har under både samråd och vid 

miljöbedömningar fått yttrande från Länsstyrelsen som påpekar vikten av en samlad utredning med 

hänsyn till MKN för Måsnaren.  

Länsstyrelsen har även påpekat vikten av mellankommunal samordning. För att samordna frågan 

hölls ett möte där representanter från Nykvarns kommun, Södertälje kommun, Telge nät samt 

Norconsult deltog (2020-01-14). Under mötet framgick att en övergripande dagvattenutredningen 

genomförts för området Almnäs inom Södertälje (Sweco, 2019) och att vidare samordning gällande 

reningsanläggningar mellan kommunerna inte är aktuellt. 

Med anledning av detta har, på beställning av Nykvarns kommun, Norconsult AB tagit fram en 

övergripande dagvattenutredning med fokus på dagvattenrening för området Mörby inom Nykvarn. 

Berörda planområden presenteras i Figur 1. Utredningen berör det område som har avrinning mot 

recipienten Måsnaren. Separata dagvattenutredningar planeras senare tas fram för varje detaljplan. 

 

 

Figur 1. Berörda planområden motsvarande området Stockholm Syd inom Nykvarns kommun. 
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 Berörda detaljplaner och dess andelar med avrinning mot Måsnaren 

Tabell 1 redovisar de detaljplaner som berörs samt dess andel som avrinner mot Måsnaren i dagens 

situation. Dessa motsvarar de blåskrafferade områdena inom rosa markering i Figur 2.  

Den exploatering som planeras är kontors- och industribebyggelse, se ytor för planerad exploatering i 

Bilaga 2. Det område inom Mörby del 7 som avrinner mot Måsnaren planeras inte att exploateras. 

Utredningsområdet utgörs alltså av främst av norra delen av Mörby del 6 samt nord/nordöstra delen 

av Ånsta 2:1. Dock förekommer ett alternativ för även södra delen av Ånsta 2:1 med befintlig avrinning 

mot Turingen, då framtida avrinning av området beror av planerad dagvattenhantering för detaljplanen 

Vekan inom Södertälje. Mer om detta i avsnitt 4.1.  

 

Tabell 1. Ingående detaljplaner 

Detaljplan Area  
[ha] 

Area med avrinning mot 
Måsnaren [ha] 

Ånsta 2:1 123 77 

Mörby del 6 113 24 

Mörby del 7 241 4,3 

 

 

Figur 2. Berörda detaljplaner inom rosa markering samt andel med avrinning mot Måsnaren markerat med blått.  
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 Förutsättningar och tidigare utredningar 

WRS fick under 2017 uppdraget av Södertälje kommun att utreda och rapportera om de åtgärder som 

kan anses vara nödvändiga för att uppnå miljökvalitetsnormerna i Måsnaren (WRS, 2017). Studien 

”Modellering och åtgärdsidentifiering för Måsnaren” fick bidrag av Länsstyrelsen från LOVA-

projektmedel. Utredningen påvisar att åtgärder mot sediment i Måsnaren krävs för att få en påtaglig 

sänkning av fosfornivåerna, vilket är nödvändigt för att uppnå MKN. Vidare behövs åtgärder mot den 

externa tillförseln av fosfor för att förlänga effekten av sedimentbehandlingen. Gällande tillkommande 

bebyggelse påpekas att så långtgående rening som möjligt, främst av fosfor, är nödvändig för att 

motverka negativ påverkan. Alternativet är att bebyggelse stoppas. Följande utredning fokuserar 

därför på att föreslå lösningar för så långtgående rening som möjligt.  

Utredningen är översiktligt och visar på lämpliga placeringar och översiktlig dimensionering av 

föreslagna reningsåtgärder. Flödesberäkningar antas göras detaljerat i samband med 

dagvattenutredningarna för varje detaljplan.  

Planutformningen för Mörby del 6 är inte fastställd. Enligt önskemål från kommunen görs antagandet 

att hela området som avrinner mot Måsnaren exploateras, för att få ett ”värsta fall”.  

 Syfte 

Med förutsättningar enligt kapitel 1.2 syftar denna utredning till att föreslå översiktliga åtgärder för så 

långtgående rening som möjligt för den del av Mörby som ligger inom Måsnarens avrinningsområde. 

Vidare syftar utredning till att tillsammans med framtida dagvattenutredningar för respektive detaljplan 

kunna utgöra bedömningsunderlag för påverkan på Måsnaren och dess MKN. 

 Underlag 

Utredningen baseras på följande underlag: 

- Almnäs Dagvattenutredning, SWECO 2019-06-03 inkl bilagor, pdf 

- Måsnaren Rapport 20170825 med LOVA, pdf 

- Plankarta Mörby 6 

- Plankarta Ånsta 2:1, dwg 2020-02-11 

- Plankarta Mörby 7, dwg 2018-10-25 

- Laserdata Mörby-Almnäs, las 2018-10-04 

- Naturvärde vatten, shp, 2019-12-02 
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 Befintliga förutsättningar 

Följande avsnitt samt Bilaga 1 beskriver översiktligt områdets befintliga förutsättningar med avseende 

på befintlig avrinning, recipient, geotekniska förhållanden och skyddsvärd natur.  

 Recipient 

Utredningsområdets recipient är Måsnaren som består av sjöarna Lilla och Stora Måsnaren, se Figur 

1, med en total sjöyta på ca 4,4 km2. Måsnarens totala avrinningsområde är ca 39,7 km2. Sjön är 

grund med ett medeldjup på ca 2,6 meter.  

Provtagning i yt- samt bottenvatten visar på att Lilla Måsnaren fångar upp fosfor då halterna 

genomgående var lägre i ut- än inlopp till sjön (WRS, 2017). Prover från Stora Måsnaren visar dock på 

att sjön åtminstone periodvis tillför fosfor. Prover från bottenvattnet antyder att det interna läckaget 

från bottensediment är begränsat. 

 MKN 

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, 

med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god 

vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av så kallade Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. 

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs och Vattenmyndigheten utarbetat 

MKN för de vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet. MKN uttrycker den 

ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt. Den tidigare målsättningen 

var att alla definierade vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk och ekologisk status år 

2015. Detta har inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det fortsatta arbetet. Arbetet med 

vattenförvaltningen drivs generellt i förvaltningscykler om sex år, vilket bland annat innebär att en ny 

statusklassning generellt genomförs vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2010, den följande 

år 2016m nästkommande cykel avslutas dock år 2021 för Måsnaren. 

Ekologisk status för Måsnaren är enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) klassad som dålig 

för nuvarande cykel och otillfredsställande för föregående cykel (VISS, 2020). Utslagsgivande 

miljökonsekvenstyp har varit övergödning med avseende på växtplankton till följd av 

näringsämnespåverkan. Övergödningen innebär även exempelvis dåliga ljusförhållanden. 

Måsnarens kemiska status anges som uppnår ej god med hänsyn till överskridande värden för 

perfluoroktansulfon (PFOS). Tillförlitligheten är dock satt till låg eftersom endast ett av två prov har 

visat på för höga värden. På grund av långväga atmosfärisk deposition överskrids gränsvärden även 

för kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE). Detta gäller dock alla vattenförekomster i 

Sverige. 

I VISS listas ett antal påverkanskällor som bedöms ha betydande påverkan på recipienten. Dessa är: 

• Förorenade områden 

• Urban markanvändning 

• Jordbruk  

• Transport och infrastruktur 

• Enskilda avlopp 

• Förändrad konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar 

• Historisk förorening – internbelastning  
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 Reningsbehov 

Som nämnts i kapitel 1.2 har nödvändiga åtgärder för Måsnaren utretts (WRS, 2017). Utredningen 

visar på att åtgärder mot sediment i Måsnaren krävs för att få en påtaglig sänkning av fosfornivåerna. 

vilket är nödvändigt för att uppnå MKN. Vidare bedöms åtgärder mot den externa tillförseln av fosfor 

vara nödvändiga, och så långtgående rening som möjligt från tillkommande bebyggelse. Alternativet 

är att bebyggelse stoppas. WRS (2017) föreslår ett reningsbehov på 80 – 90 % av fosfor i dagvatten 

från tillkommande exploatering. WRS (2017) föreslår vidare att effektiva åtgärder för lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) bör föreskrivas för planerade områden inom Stockholm Syd. 

Under 2020 godkändes detaljplanen för Åtäppan som är en del av Almnäsområdet i Södertälje med 

beräknad rening på ca 93 % fosfor, 76 % kväve och 95 % metaller (Sweco, 2020).  

Då området i befintlig situation utgörs av skogsmark är det i praktiken inte möjligt att dagvatten från 

detaljplanerna innehar ett lika stort eller lägre föroreningsinnehåll än i dagsläget. 

 Geologiska förutsättningar 

Inom utredningsområdet förekommer ett antal jordarter. De högre belägna områdena utgörs i stora 

drag av berg medan lägre områden utgörs av morän, lera eller torv. Möjligheten för infiltration av 

dagvatten varierar. Lera och torv har i regel låg genomsläpplighet medan berg kan ha medelhög 

beroende på graden sprickbildning i berget. Även morän bedöms ha medelhög genomsläpplighet. 

Figur 3 redovisar jordartkarta och Figur 4 visar områdets genomsläpplighetsförmåga enligt SGU 

(Sveriges geologiska undersökning).  

 

 

Figur 3. Jordartskarta 1:25 000 – 1:100 000, (SGU, 2020) 
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Figur 4. Genomsläpplighetskarta, (SGU, 2020) 

 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningar har utförts först av Vectura för Lilla Måsnaren och därefter av WRS för båda 

sjöarna (WRS, 2017). Både Vectura och WRS har utfört beräkningar i StormTac från vilka WRS 

(2017) redovisar resulterande fosformängder. Beräkningar från WRS ger att 450 kg fosfor tillförs Lilla 

Måsnaren per år. Beräkningar från Vectura ger något högre mängder, 478 kg/år, vilket dock främst 

beror på att hänsyn inte tagits till att gödsling inte sker av den nedlagda Södertälje golfbana. WRS har 

även beräknat att 211 kg fosfor per år tillförs Stora Måsnaren, exklusive tillrinning från Lilla Måsnaren. 

Öster om Lilla Måsnaren ligger Wasa våtmark som även avvattnar till Lilla Måsnaren. Våtmarken 

bedöms av WRS (2017) avskilja ca 40 kg fosfor per år. 

WRS (2017) har även beräknat fosforbelastning baserat på en litteraturstudie av läckage från 

jordbruk- och skogsmark. Beräkningarna ger att StormTacs värden motsvarar den övre delen av 

spannet som anges i litteraturen. 

För att ge en sammanvägd bild av de olika beräkningarna har WRS (2017) tagit fram en viktad 

beräknad vilken ger att 345 och 175 kg tillförs Lilla respektive Stora Måsnaren per år. 

WRS har utfört en modellering av sjösystemets in- och utflöden av fosfor samt intern belastning från 

bottensediment. Modelleringen har baserats på en antagen årlig tillförsel av fosfor till Måsnaren på 

550 kg/år vilket är något högre än den viktade beräkningen i WRS (2017). 

 

 

I modellen har olika scenarier testats vilka inkluderar rensning av sediment i Måsnaren samt halverad 

koncentration i tillflödet genom externa åtgärder, se Tabell 2. Resultaten från modellen gav att 

rensning av sediment gav störst effekt på fosforkoncentrationen i Måsnaren, från 55 till 24 ug/l. 
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Halverad fosfor i tillflödet sänkte koncentrationen från 55 till 45 ug/l. Modellen visade dock samtidigt att 

sänkta halter i tillflödet var viktigt för att bibehålla effekten av sedimentrensning. Modellresultatet ger 

även att ca 0,2 ton fosfor sedimenterar per år i Måsnaren. 

 

Tabell 2. Modellresultat fosforkoncentration i Måsnaren (WRS, 2017). 

Scenario Fosfor i Måsnaren (ug/l) Klorofyll (ug/l) Siktdjup (m) 

Ingen åtgärd 55 36 1 

50 % fosfor 45 30 1,1 

Rensning av 
sediment 

24 19 1,5 
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 Föreslagna reningsåtgärder 

I föreliggande rapport föreslås ett översiktligt dagvattensystem för rening. Föreslagna 

dagvattenanläggningar inkluderar våta dagvattendammar, våtmarker samt krossdiken. Placering av 

föreslagna anläggningar redovisas i kapitel 4 samt bilaga 2 och dimensionering av anläggningarna 

presenteras i kapitel 5. För dessa anläggningar beräknas en förväntad reningseffekt i kapitel 6. 

Ytterligare reningsåtgärder inom respektive detaljplan bör studeras för de separata 

dagvattenutredningarna för detaljplanerna. Följande avsnitt beskriver föreslagna reningsåtgärder samt 

ger förslag på ytterliga rening inom detaljplanerna. 

 Våta dagvattendammar 

Dammar fyller en viktig funktion för rening av dagvatten genom att partikelbundna föroreningar tillåts 

sedimentera. Ungefär 90 % av den årliga föroreningsavskiljningen/sedimenteringen sker mellan 

regntillfällen då dammvolymens uppehållstid inte påverkas av större in-och utloppsflöden. Ett nyckeltal 

för optimal storlek på dammar ur reningssynpunkt är att den ytmässigt ska utgöra minst 1,5 % – 2,5 % 

av avrinningsområdets reducerade area (Pettersson, 1999). Förhållandet mellan dammars 

avskiljningskapacitet och dess yta i förhållande till avrinningsområdets yta (specifika ytan) illustreras i 

figur 5. 

 

 

Figur 5. Förhållandet mellan dammens avskiljningskapacitet och dess specifika yta för modellerade och uppmätta 
halter av TSS och bly (Pettersson, 1999)  
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 Utformning och funktion 

För att en dagvattendamm ska uppnå optimal reningsförmåga är dess utformning viktig. 

Dagvattendammar inom Mörby föreslås, där det är möjligt, utformas med försedimenteringsdamm, 

huvuddamm för rening och fördröjning samt gärna våtmarkspartier. Våtmarker beskrivs i kapitel 3.2. 

 

Försedimenteringsdamm 

En försedimenteringsdamm anläggs med fördel som första reningssteg för att samla upp de grövsta 

förorenade partiklarna genom att dagvattnet bromsas upp och partiklar sedimenterar. Det är viktigt att 

försedimenteringsdammen är lättillgänglig för skötsel och underhåll. Utloppet till huvuddamm 

alternativt dike till huvuddamen kan ske exempelvis via en skärm som jämnar ut flödet eller en 

singelvall med lerkärna, se figur 6. Fördelen med ett sådant utlopp är att den ger möjlighet till att 

pumpa ur försedimenteringsdammen för underhåll och slamsugning av bottensediment utan att 

dagvatten från huvuddammen strömmar tillbaka. En annan fördel med en försedimenteringsdamm är 

att dagvattenflödet till huvuddammen stryps till ett mer konstant flöde. Detta förhindrar i sin tur att 

bottensediment rörs upp i huvuddammen vilket minskar dess reningsförmåga. 

Försedimenteringsdammen kan även utformas som en del av huvuddammen i form av en djupare del 

för sedimentation vid dammens inlopp. 

 

 

Figur 6. Träskärm eller singelvall kan skilja av försedimenteringsdammen (Dagvattenguiden, u.d.)  

 

 

”Huvuddamm”- kombinerade dammar (rening och fördröjning) 

Kombinerade dammar fungerar både som reningsdammar via sedimentering samt 

fördröjningsdammar via reglerade utloppsflöden. En fördel med kombinerade dammar är att de kräver 

mindre anläggningsarbete samt att de upptar förhållandevis mindre ytor än separata dammar för 

rening och fördröjning. Dammarna föreslås ha slänter på 1:4 och ett djup på ca 1, 2 m vid permanent 

vattenyta.  

För att uppnå en god reningseffekt bör dammarna vara några gånger längre än de är breda. Ett högt 

längd/breddförhållande ger hög hydraulisk effektivitet, dvs den ger en jämnare hastighetsfördelning av 

flödet genom dammarna och motverkar så kallade döda zoner’, där vattnet står stilla. Där det 

utrymmesmässigt är svårt att uppnå ett högt längd/bredförhållande kan detta göras med skärmar som 

placeras i dammen. I tabell 3 redovisas generella beräknade reningseffekter för våta 

dagvattendammar. 
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Tabell 3. Beräknad reningseffekt i våta dagvattendammar (StormTac, 2016, 2020) 

Typ av 
anläggning 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja 

% % % % % % % % % % % 

Våt damm 55 35 75 65 50 80 60 85 30 50–80 80 

 

För att ytterligare uppnå rening av dagvattnet kan flytande våtmarker anläggas i dagvattendammarna. 

Flytande våtmarker utgörs av en porös plaststomme där växter planteras, se Figur 7. Växternas rötter 

hänger ner i vattnet och skapar ett flödeshinder som kan sänka vattenhastigheten och möjliggöra 

sedimentering av partiklar. Växternas rötter skapar även bra förutsättningar för mikroorganismer som 

kan bryta ner föroreningar. Våtmarkerna kan även förbättra den laterala spridningen av flödet vilket 

även gynnar sedimenteringsprocessen. En av tillverkarna av flytande våtmarker i Sverige uppger att 

en flytande våtmark kan reducera ca 0,05–0,10 kg fosfor/ m2 flytande våtmark per år. Skötsel av 

flytande våtmarker handlar, enligt tillverkarna, främst om att rensa bort visset material. Frekvensen 

beror på val av växter samt våtmarkens placering. För en flytande våtmark i en damm vid ett 

reningsverk räcker det oftast med rensning en gång per år medan det, för en damm i parkmiljö kan 

behövas betydligt oftare av estetiska själ. Våtmarken kan ligga kvar i dammen över vintern. 

Dagvattendammarna kan med fördel även innehålla våtmarkszoner i form av grundare partier i 

dammen, se avsnitt 3.2.  

Vidare föreslås utloppen av dammarna vara dämda, se kapitel 3.3 om fördröjning, på detta sätt 

möjliggörs även avskiljning av olja och andra föroreningar med lägre densitet än vatten. 

 

 

Figur 7. Flytande våtmark (Vegtech, u.d.) 
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 Våtmarker 

Våtmarker dimensioneras normalt med något större permanent yta per avrinningsområdes reducerade 

yta jämfört med dammar, normalt varierande mellan 100–800 m2 per avrinningsområdets reducerade 

yta i ha (StormTac, 2020). 

 

Våtmarkszoner 

Avskiljningen av lösta föroreningar kan förbättras i anläggningar som har minst ett våtmarkssteg. I 

våtmarksdelarna gör växtligheten att vattnets strömningshastighet bromsas upp vilket leder till att 

finare partiklar kan sedimentera. Vegetationen skapar även goda förutsättningar för mikroorganismer 

som kan bidra med biologisk nedbrytning och minska halten lösta föroreningar. Vid solbelysning blir 

temperaturen i ett grundare vatten högre vilket ökar hastigheten på de biologiska processerna. Med 

mycket vegetation och hög biologisk mångfald har våtmarker stor reningskapacitet, speciellt med 

avseende på kväve och fosfor. Flödet in till våtmarken kan med fördel regleras via ett strypt utlopp från 

huvuddammen. Ett oreglerat flöde till våtmarken riskerar att orsaka erosion av sediment och motverka 

reningsprocessen efter stora regn. 

Våtmarker är ett samlingsnamn för grunda dammar och permanent mycket fuktiga marker. Med 

mycket vegetation och högt biologisk mångfald har våtmarker stor reningskapacitet, speciellt med 

avseende på kväve. 

Nedan beskrivs viktiga aspekt som behöver beaktas vid anläggande av en våtmark, både när det 

gäller de geologiska förutsättningarna, utformning och skötsel, såväl som biologisk mångfald. Som 

källa har använts ”Praktisk handbok för våtmarksbyggare”, författat av Hushållningssällskapet Halland, 

i texten omtalats som ”Våtmarkshandboken”. 

 

 

Figur 8. Våtmarker kan ha både utjämnande och renande förmåga (Foto: wetlands.se) 

 

 Hydrogeologi 

Desto tätare jordarter desto bättre är förutsättningarna för anläggande av en våtmark. Enligt 

Våtmarkshandboken är blandade jordar utan stora stenar utmärkt byggnadsmaterial. Sand och 

grusjordarter är vattenförande vilket innebär att grundvatten kan strömma in och ut av våtmarken, 

vilket kan göra det svårt att behålla en ständig vattenyta under torra perioder. Våtmarkshandboken gör 

gällande att organiskt material med tiden brukar sätta sig och täta igen porerna så att läckagen avtar. 

Läggning av en blandning av råjord och matjord i översta lagren bedöms kunna påskynda processen. 

Svårast att täta är bottnar av grov sand och grus. 
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De geotekniska förutsättningarna för att anlägga en våtmark på området bedöms vara goda, då 

förekomsten av lera ger bra tätningsförmåga. 

 Lutningar och vattennivå 

Övergångszonen mellan djupt vatten och torra land ger livsrum åt många organismer. Generellt ger 

övergångszonen bättre förutsättningar för fler arter om den är lång med svag lutning, än kort och 

brant. Därför rekommenderas att lutningen väljs mellan 1:7 och 1:20 för våtmarker. Om våtmarken ska 

användas som utjämningsmagasin är flacka slänter positivt då kapaciteten ökar extra mycket när 

vattennivån stiger. Flacka stränder innebär däremot goda växtvillkor för kaveldun, jättegröe och vass. 

Både skötsel och möjlighet till variation av vattennivån är viktiga redskap för att kontrollera 

igenväxningen.  

Genom att kunna variera vattennivån kring 50 cm mellan lägsta och högsta nivå kan 

igenväxningsvegetationen störas påtagligt, enligt Våtmarkshandboken. Vid tillfällen där våtmarken ska 

användas som utjämningsmagasin, medför detta att vattennivån i dammen stiger under perioder med 

stora flöden och sjunker mycket under torra perioder. Vid permanent vattendjup över 70 cm kan inte 

kaveldun växa längre. I våtmarker avsedda för fåglar bör vattendjupet ligga mellan 10 och 60 cm på 

merparten av arean. 

 Utformning och skötsel 

Våtmarken bör utformas så att uppehållstiden blir så lång som möjligt och en lång strandlängd i 

förhållande till ytan. Med en sådan utformning uppnås hög biologisk mångfald och sträckan där vattnet 

kan renas ökas. Som det framgår av Figur 9, bör man eftersträva en längre och smalare utformning 

med inlopp och utlopp så långt ifrån varandra som möjligt. I vissa fall kan även hinder framför ett 

inlopp förbättra vattnet fördelning, i form av uppgrundningar, öar eller större stenar. 

 

 

Figur 9. Våtmark med utlopp och inlopp i var sin ände (Illustration: Våtmarkshandboken) 

 

 

I utformning av våtmarken ska även återkomst för skötsel tillgodoses. Enligt Våtmarkshandboken 

innebär detta att en 4 m bred körbar sträcka (för traktor) ska finnas runt hela våtmarken samt att man 

även måste kunna komma åt den från närmsta väg. Som tidigare nämnts kan skötselsbehovet, 

speciellt med tanke på kaveldun, reduceras betydligt om vattendjupet ökas. 
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 Variation och biologisk mångfald 

Grundregeln för att gynna den biologiska mångfalden vid anläggandet av våtmarker och 

dagvattendammar är att försöka skapa så mycket variation som möjligt. Med variation menas här flera 

olika miljöer i en våtmark.  

 

Exempelvis är det bra om det finns områden med grunt vatten, områden med djupare vatten, områden 

med vattenväxter, områden med fria bottnar utan växter, öar för häckning och skydd, och så vidare, se 

Figur 10. Varje enskilt område fungerar då som ett specifikt habitat (”livsutrymme”) där vissa arter trivs 

bra. Mycket variation kräver mycket plats, och som en konsekvens av betydelsen av stor variation i 

habitat följer att storleken på våtmarken är viktig. 

 

 

Figur 10. Varierade miljöer i våtmarken är bra för den biologiska mångfalden (Helsingborg.se) 

 

 

När det gäller val av växter i våtmarker är det vissa som främjar det biologiska mångfallet och vissa 

man önskar att undvika. Arter att undvika är jättegröe, bladvass och kaveldun. Lämpliga arter är gul 

svärdslilja, fackelblomster, igelknopp, svalting, kalmus, kabbeleka, strandklo, strandlysing, topplösa, 

vattenklöver, då dessa inte är aggressivt beståndsbildande. Observera att den naturliga vegetationen i 

området oftast hittar tillbaka till våtmarken efter kort tid.  

 Utloppsanordningar för fördröjning 

Nivåbrunnar kan användas för att reducera flödet genom att låta vattnet stiga till en viss nivå innan det 

tillåts att ledas ut. I en munkbrunn kan nivån styras genom att lägga nivåplankor i mitten av brunnen, 

mellan in- och utloppet, se Figur 11. Träplankorna kan läggas till eller tas bort efter önskad nivå. Ett 

problem med sådana brunnar är att träplankorna ofta inte är täta, och problemet ökar om det är stor 

variation i inflödet till dammen. 

För att fördröja dagvatten i föreslagna dammar och våtmarken föreslås utloppen anläggas med 

regleringsbrunnar, se Figur 12. I regleringsbrunnar förses skiborden med utloppshål på önskad(e) 

nivå(er) och diameter för att uppnå önskat flöde ut från dammarna, se Figur 11. Vid mycket stora 

flöden tillåts flödet bräddas över skiborden. 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGw-m82MLLAhUSb5oKHQtpC8MQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.helsingborg.se%2Fstartsida%2Ftrafik-och-stadsplanering%2Fplanering-och-utveckling%2Fnatur-och-kultur%2Fvatmarker%2F&psig=AFQjCNFAOwbh_c9OnumsVUTv0bCPr-Yi7w&ust=1458131232055946
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Figur 11. Skiss över dammutlopp med regleringsbrunn (Uponor, 2017) 

 

 

En annan typ av utlopp är en enkel nivåbrunn, som består av betongringar som placeras en bit från 

släntfoten på ett tjockt lager av makadam som vatten kan strömma genom och in i brunnen, enligt 

Figur 12.  

 

  

Figur 12. Enkel nivåbrunn på makadamvall (Bilder och illustration: wetlands.se) 

 

 

Den nedre betongringen förses med ett eller flera hål i höjden för att säkerställa inflöde till brunnen. 

Brunnens utlopp är ett eller flera släta markavloppsrör med böj som leds ut under den nedersta ringen. 

Rörets böj placeras i mitten av brunnen med möjlighet för att sätta in rörstumpar av olika längder som 

bestämmer dammens vattennivå. Största möjliga rördimension är 200 mm. 
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Figur 13. Skiss över våtvolym och reglervolym i en dagvattendamm 

 

 

Dagvattenvolymen som i praktiken fördröjs i dammarna styrs av inloppsflödet, utloppsflödet, 

dammarnas areor samt nivåskillnaden mellan det strypta utloppet och bräddningen.  

 

Dubbla utlopp från dagvattendammar 

En stor del av reningen i dagvattendammar och våtmarker sker genom sedimentation mellan 

avrinningstillfällen. För att anläggningen ska ge hög reningsgrad samtidigt som större 

nederbördstillfällen kan utjämnas kan utlopp från dammar och våtmarker utformas med två utlopp. 

Utloppen sätts på på olika nivåer för att i praktiken skapa två olika utjämningsvolymer.  

Det nedre utloppet släpper endast igenom ett mindre flöde för att ge lång uppehållstid för ”vanliga” 

regn motsvarande exempelvis ett medelregn. Eftersom endast en mycket liten del av det totala 

årsflödet består av skyfall med nederbörd som kraftigt avviker från medelregnet så är det, ur 

reningshänsyn, främst relevant att fördröja de mindre regnen. 

Det övre utloppet släpper igenom det större dimensionerande, dock ändå strypta flödet. Syftet med 

det övre utloppet är främst att ge ett jämt flöde från anläggningen, för att inte överbelasta nedströms 

dagvattensystem. 

 Krossdiken 

En fördel med makadamdiken är att de kan anläggas under till exempel gräs- eller asfaltsytor, 

utformningen av makadamdikena kan således varieras, se Figur 14 och Figur 15. 
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Figur 14. Exempel på makadamdiken (Foto: Nonconsult) 

 

 

 

Figur 15. Exempel på makadamdike (Foto: Norconsult) 

 

 

Den fria volymen, det vill säga magasinerings- eller utjämningsvolymen, i diket utgörs av porvolymen i 

fyllningsmassorna, vanligtvis ca 30 %. Utflöde från makadamdikena sker antingen genom att vattnet 

från magasinet perkolerar ut i omgivande marklager eller genom en kontrollerad avtappning via ett 

speciellt anlagt dräneringssystem. För planområdet föreslås makadamdike anläggas med 

dräneringsledning i botten, se Figur 16. 
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Figur 16. Skiss över makadamdike med dräneringsledning och kupolsil (Illustration: Norconsult) 

 

 

En nackdel är dock att makadamdiken normalt behöver grävas om efter ca tio till femton år, eftersom 

de kan sätta igen sig. Genom att makadamdikena förses med en geotextil, som omsluter diket, ökar 

dikets livslängd. Notera att geotextildukens ändar överlappar varandra där de möts i den övre delen av 

diket. Med sådan utformning krävs endast omgrävning av det översta skiktet vid en eventuell 

igensättning. Geotextilen bör ungefärligen placeras 10 cm under dikets ovankant. 

 Ytterligare åtgärder inom detaljplanerna 

De åtgärder som föreslås i föreliggande utredning är storskaliga för rening av dagvatten från stora 

exploateringsytor. Utöver föreslagna åtgärder bör även lokala åtgärder anläggas inom 

exploateringsområdena för att rena och fördröja dagvatten innan det når dagvattensystemet. Särskilt 

viktigt bedöms det vara att lokala åtgärder för exempelvis oljeavskiljning sker på ytor med hög 

föroreningsbelastning. Hög föroreningsbelastning förväntas exempelvis från ytor med stillastående 

fordon, det vill säga parkeringar och avlastningsplatser, samt upplagsytor där urlakning sker. Exempel 

på åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten presenteras i Bilaga 3. 

Vidare bör exploatering ske med hög medvetenhet om materialval.  
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 Föreslagen dagvattenhantering 

Föreliggande rapport behandlar översiktlig dagvattenhantering för rening. De reningsåtgärder som 

föreslås är därmed av relativt stor skala. I senare skeden i planprocessen bör även möjligheter till mer 

småskalig, lokal hantering utredas. De dagvattenanläggningar som föreslås i föreliggande kapitel 

inkluderar våta dammar, krossdiken samt en våtmark. Föreslagen dagvattenhantering redovisas 

översiktligt områdesvis i Tabell 4 samt i Bilaga 2. 

 

Tabell 4. Föreslagna åtgärder för rening av dagvatten per område 

Område Planerad 
markanvändning 

Area [ha] Red area [ha] Åtgärder 

1 

skogsmark 25,9 

13 Dike → Våtmark industri/logistik 18,7 

väg 0,7 

     

2 (inkl. 
område 5 
efter rening) 

skogsmark 1,9 

23 Damm → Dike industri/logistik 37,7 

väg 0,6 

     

3 

skogsmark 5,6 

10 Dike → Damm 

industri/logistik 16,3 

     

4 

skogsmark 2,6 

2,8 Damm → Dike 

industri/logistik 4,4 

     

5 
industri/logistik 19,2 

12 Damm → Dike 
väg 0,6 

     

6 

skogsmark 1,5 

2,4 Dike → Damm 

industri/logistik 3,9 

     

7 

skogsmark 2,1 

6,4 Dike → Damm 
industri/logistik 10,5 
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 Område 1 

Område 1 avvattnar i dagsläget till Turingen. Kvartersmarken föreslås avvattnas mot ett södergående 

krossdike i grönstråk väster om Länsväg 518. Rening sker främst i föreslagen våtmark i den södra 

delen av Område 1. Våtmarken Våtmarken bidrar, utöver rening av dagvatten, med ett högt 

naturvärde där flera olika biotoper kan etableras. Den sträcka där dike och våtmark föreslås anläggas 

har utpekats som ett område som idag vars vatten har högt naturvärde (Ekologigruppen, 2019). 

Med hänsyn till marknivåer bedöms inte dagvattnet från våtmarken kunna ledas endast inom 

Nykvarns kommun. Dagvattnet föreslås därför ledas samma sträcka som befintlig rinnväg genom 

område för pågående detaljplan Vekan i Södertälje. Hänsyn behöver därför tas till planerad avvattning 

inom Södertälje. Beroende på hur avvattningen inom Södertälje utformas kommer recipient för 

Område 1 bli antingen Turingen eller Måsnaren. I föreliggande utredning presenteras båda 

scenarierna. 

Ett avskärande dike föreslås även i den sydvästra delen av Område 1 för hantering av dagvatten från 

naturmark som annars skulle ha avrunnit mot planerad exploatering i Södertälje. Anläggning av diket 

innebär att befintligt avrinningsområde till området för föreslagen våtmark utökas något då en del av 

diket kommer luta österut. 

 Område 2 

Avvattning föreslås ske norrut mot en långsträckt damm i lågstråk. Den sträcka där dike och 

dagvattendamm föreslås anläggas har utpekats som ett område som idag vars vatten har högt 

naturvärde (Ekologigruppen, 2019). Det utjämnade flödet från dammen föreslås därefter ledas i östlig 

riktning till befintligt dikes- och ledningssystem mot befintlig dagvattenledning under E20. 

Dagvattensystemet i Område 2 behöver även planeras för att ta emot utjämnat flöde från Område 5, 

se kapitel 4.5. 

 Område 3 

Avvattning norrut mot uppsamlande krossdike med utlopp i dagvattendamm. Det utjämnade flödet från 

dammen föreslås därefter ledas till befintligt dike söder om E20. 

Den sydöstra delen av området avrinner i dagsläget i sydlig riktning men föreslås ändras till nordlig 

riktning, se Bilaga 2. Genom att inkludera området i Område 3 så kan en gemensam större 

dagvattendamm anläggas vilket bedöms mer kostnadseffektivt. Avrinningen bedöms kunna ändras 

utan att större markfyllnad krävs. 

Ett mindre naturområde i den södra delen av Område 3 behöver samlas upp i ett avskärande dike för 

att skydda framtida bebyggelse. 

 Område 4 

Avvattning föreslås till en långsträckt damm öster om Länsväg 518. Från dammen föreslås dagvattnet 

ledas i ett krossdike till befintligt dikes- och ledningssystem mot befintlig dagvattenledning under E20. 

Avskärande dike föreslås för ett mindre naturområde i den östra delen av Område 4. 
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 Område 5 

Avvattning föreslås till en dagvattendamm i den södra delen av planerat grönstråk. Från dammen 

föreslås dagvattnet ledas i ett norrgående krossdike utmed grönstråket. Diket föreslås anläggas hela 

sträckan föreslagen dagvattendamm i område 2. 

 Område 6 

Avvattning föreslås ske till krossdike utmed planerat grönstråk väster om Länsväg 518. Diket föreslås 

ha sitt utlopp till en långsträckt dagvattendamm i den norra delen av Område 6. Det utjämnade flödet 

från dammen leds därefter i östlig riktning till befintligt dikes- och ledningssystem mot befintlig 

dagvattenledning under E20. 

 Område 7 

Avvattning föreslås ske till ett krossdike utmed den norra delen av Område 7. Diket föreslås ha sitt 

utlopp i en dagvattendamm i planerat grönområde i den östra delen av Område 7. Dammens 

utjämnade flöde föreslås ledas till norrgående ledning under E20. Underlag saknas för eventuell 

befintlig ledning under E20. Det antas dock finnas en ledning efter översiktlig kontroll av området, då 

det bland annat är en lågpunkt. Antaget ungefärligt läge presenteras i Bilaga 2. 

Topografi och geologi i området gör det eventuellt svårt att anlägga en damm i området. Marken lutar 

relativt brant i nordlig riktning mot E20. SGU:s kartvisare ger vidare att berg förekommer vilket kan 

innebära höga schaktkostnader, se Figur 17. Vid behov kan dammen exempelvis flyttas västerut, 

vilket dock innebär att mindre exploatering kan ske inom Område 7. 

 

 

Figur 17. Jordarter omkring föreslagen damm i Område 7 
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 Trafikplats Almnäs 

I den norra delen av Ånsta 2:1 har en trafikanslutning till E20 anlagts. Grundkarta i Bilaga 1 och 2 är 

inte uppdaterad med trafikplatsen. Underlag har dock inkluderats i bilagorna för dagvattenledningar 

som tillkommit i samband med anläggandet av trafikplatsen. Se flygbild över trafikplatsen i Figur 18. 

 

 

Figur 18. Trafikplats Almnäs samt detaljplaner Mörby del 6 och Ånsta 2:1 (Bild: Eniro) 
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 Dimensionering av dagvattenanläggningar 

Eftersom föreliggande utredning utförs översiktligt i ett tidigt skede har relativt grova antaganden gjorts 

för dimensionering av föreslagna dagvattenanläggningar. Dessa antaganden presenteras i 

föreliggande kapitel. Dimensionerade anläggningar presenteras även i Bilaga 4. 

 Befintligt flöde 

Befintligt flöde har beräknats översiktligt per avrinningsområde för ett nederbördstillfälle med 10 års 

återkomsttid. Befintlig koncentrationstid bedömdes vara ca 30 min för alla områden och 

avrinningskoefficient är satt till 0,05 motsvarande skogsmark. 

 Krossdike 

Dimensionering av de krossdiken som föreslås har utgått från standardvärden i StormTac. Eftersom 

geologin varierar i området och detaljerad information saknas har standardvärdet 8 mm/h behållits för 

hydraulisk konduktivitet. 

En viktig parameter för beräknad reningseffekt är anläggningsytans andel av reducerad avrinningsyta. 

I föreliggande utredning har anläggningsytan ansatts med föreslagen dikeslängd samt antagen 

dikesbredd på ca 6 m. Dikena kan göras smalare vilket då kommer leda till något lägre reningseffekt. 

 Dagvattendammar 

Se Figur 19 för beskrivande skiss över ingående delar i dimensionering av föreslagna 

dagvattendammar och våtmark. 

 

 

Figur 19. Beskrivande skiss, dagvattendammar och våtmark 

 

 

Dimensionering av dagvattendammar har utgått ifrån att dammarnas permanenta yta ska motsvara 

250 m2 per avrinningsområdets reducerade yta i ha. Värdet faller inom den övre delen av vad som 

anses vara optimal storlek ur reningssynpunkt, se kapitel 3.1. Dammytan har vidare delats upp i 

försedimenteringsdamm och huvuddamm. 

Permanent vattendjup har ansatts till 1 m. Lägre permanent vattendjup innebär generellt större 

underhållsbehov till följd av igenväxning. 
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Försedimenteringsdamm 

Permanent yta för försedimenteringsdammarna är ansatt till 50 m2/hared. Utflöde vid normala 

förhållanden har satts till fyra gånger högre än Q1 i huvuddammen, se kapitel 5.1.5 och Figur 19. 

Utjämningsvolymen har satts till hälften av volymen vid ett genomsnittligt nederbördstillfälle. Bräddning 

i försedimenteringsdammen, Q2, sker därmed i samma omfattning som för huvuddammen. 

Maximalt utflöde, Q2, är satt till ett högt värde, 1 000 – 4 000 l/s, vilket ska motsvara bräddning över ett 

skibord vid skyfall. 

 

Huvuddamm 

Permanent yta för försedimenteringsdammarna är ansatt till 200 m2/hared. 

Beräknad rening inkluderar våtmarkszoner i huvuddammarna, se Figur 19. Zonerna har satts till 

StormTacs standardvärden vilket innebär en 2 m bred och 0,2 m djup zon omkring dammarna. 

Släntlutningar har satts till 1:3 och längd:breddförhållande har satts till 4:1. Ett flertal dammar har 

föreslagits vara långsträckta motsvarande ca 4:1. I de dammar som föreslagits med lägre 

längd:breddförhållande förutsätts dammarna utformas med skärmar för att ge en längre flödeslängd. 

 Våtmark 

Dimensionering av föreslagen våtmark har utgått ifrån att våtmarkens permanenta yta ska motsvara 

400 m2 per avrinningsområdets reducerade yta i ha. Värdet är något högre än standardvärdet som 

anges i StormTac (2020), se kapitel 3.2. Våtmarksytan har vidare delats upp i försedimenteringsdamm 

och våtmark. 

Permanent vattendjup i den djupa zonen har ansatts till 1 m. Lägre permanent vattendjup innebär 

generellt större underhållsbehov till följd av igenväxning. 

Föreslagen våtmark presenteras i Bilaga 2 där yta visas motsvarande permanent volym och 

erforderlig fördröjningsvolym. 

 

Försedimenteringsdamm 

Permanent yta för försedimenteringsdammarna är ansatt till 50 m2/hared. Utflöde vid normala 

förhållanden har satts till fyra gånger högre än Q1 i våtmarken, se kapitel 5.1.5 och Figur 19. 

Utjämningsvolymen har satts till hälften av volymen vid ett genomsnittligt nederbördstillfälle. Bräddning 

i försedimenteringsdammen sker därmed i samma omfattning som för våtmarken. 

Maximalt utflöde är satt till ett högt värde, 4 000 l/s, vilket ska motsvara bräddning över ett skibord vid 

skyfall. 

 

Våtmark 

Permanent yta för försedimenteringsdammarna är ansatt till 350 m2/hared. 

Beräknad rening inkluderar en 20 m bred 0,2 m djup våtmarkszon omkring våtmarken, se Figur 19. 

Släntlutningar har satts till 1:3 och längd:breddförhållande har satts till 3,5:1. Vid behov förutsätts 

dammarna utformas med skärmar för att uppnå ansatt längd:breddförhållande. 
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 Fördröjningsvolym huvuddamm och våtmark 

Utloppsanordning i huvuddammar samt våtmarken föreslås utformas med dubbla utlopp, se kapitel 3.3 

och Figur 19. Den nedre utjämningsvolymen V1 för utjämning av små- och medelstora regn har satts 

till motsvarande två gånger volymen i ett genomsnittligt nederbördstillfälle. Utflöde från det första, 

lägre utloppet, Q1 har beräknats för att ge en uppehållstid motsvarande ca ett dygn. 

Från det högre utloppet, Q2, har flödet satts till motsvarande dimensionerande flöde, se Figur 19. Det 

dimensionerande flödet har satts motsvarande beräknat befintligt flöde från området, se kapitel 5.1.1. 

Fördröjningsvolymen V2, för utjämning av toppflöden, har beräknats för att utjämna flödet från ett 

framtida nederbördstillfälle med 10 års återkomsttid och klimatfaktor 1,25 till befintligt flöde, se kapitel 

5.1.1. 

I StormTac beräknas endast reningseffekt med hänsyn till Q1 och V1.  
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 Beräknad föroreningsbelastning 

Föreliggande kapitel presenterar beräknade koncentrationer och halter av föroreningar till recipienten 

Måsnaren före och efter exploatering. Beräkningar utförs även för föreslagna åtgärder i syfte att 

minska föroreningsbelastningen. 

 Metod 

Verktyget StormTac har använts för att beräkna föroreningsbelastning samt rening i 

dagvattenanläggningar för området (StormTac, 2020). I StormTac används schablonvärden för 

koncentrationer av olika föroreningar och hur stor del av nederbörden som lämnar området i form av 

direkt avrinning. Schablonvärdena är baserade på markanvändningstyp och är framtagna i första hand 

med hjälp av serier med flödesproportionell provtagning, i vissa fall används dock även enskilda 

provtagningar. Mätningarna är till stor del från svenska förhållanden men vissa mätserier är även från 

andra länder. De värden som StormTac anger är ett viktat standardvärde baserat på deras 

litteraturstudier. Det är alltså varken ett medel- eller medianvärde.  

Där annat inte är angivet i rapporten så används dessa standardvärden från StormTac för aktuell 

markanvändning. Norconsult har inte gjort någon egen bedömning av ingående mätdata och kan 

därmed inte ta något ansvar för dess pålitlighet. 

Resultaten från de studier som ligger till grund för respektive schablonhalt uppvisar generellt en stor 

spridning. Precis som schablonhalterna har reningseffekterna uppvisat stor spridning i olika studier. 

Det försvårar således möjligheterna att beräkna platsspecifika föroreningshalter både innan och efter 

rening. Beräkningen tjänar därför främst som en fingervisning om hur höga halter och mängder som 

kan komma att bli aktuella för ett område av denna karaktär. 

 Schablonhalter StormTac 

Enligt uppgift från Nykvarns kommun kommer kvartersområden bestå av en blandning av kontors- och 

industriverksamhet. I föreliggande utredning har det därmed översiktligt antagits en jämn fördelning 

mellan markanvändningarna ”kontorsområde” och ”industriområde”. 

Vidare är markanvändningen ”industri” en bred kategori som innefattar allt från partihandel, avfalls- 

och skrothantering, till tyngre industri som sågverk och oljeraffinaderier. Dessa verksamheter påverkar 

dagvattenkvaliteten i olika grad och en generell bild av vilken typ av föroreningar samt i vilka halter 

dessa föroreningar förekommer är svårt att ge. De standardvärden som anges i StormTacs databas 

avser ett genomsnittligt provtaget industriområde. Osäkerheten i schablonvärden bedöms av 

StormTac som stor för just denna markanvändning. Det bör därmed noteras att den typ av industri 

som etableras i området kommer ha stor betydelse för den faktiska föroreningsbelastningen. 

Eftersom detaljerad kännedom saknas om de vägar som inkluderats i beräkningen så har inte 

markanvändningstypen ”väg” kunnat användas då ÅDT behöver anges. Istället har 

föroreningsbelastning motsvarande lokalgata antagits. Vägar består dock av en relativt liten del av den 

totala markanvändningen. Antagandet har därmed liten påverkan på den totala beräknade 

belastningen. 

Schablonhalter för de markanvändningstyper som använts i beräkningarna presenteras i Tabell 5. 
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Tabell 5. Föroreningskoncentrationer (ug/l) per markanvändning i StormTac 

Ämne 

Markanvändning 

Skogsmark 
(ug/l) 

Kontorsområde 
(ug/l) 

Lokalgata med 
kantsten (ug/l) 

Industriområde 
(ug/l) 

P 17 250 150 300 

N 450 1 500 1 300 1 800 

Pb 6 30 12 30 

Cu 6,5 30 30 45 

Zn 15 140 70 270 

Cd 0,2 0,9 0,2 1,5 

Cr 3,9 13 1 14 

Ni 6,3 7 1,2 16 

Hg 0,01 0,1 0,06 0,07 

SS 34 000 100 000 60 000 100 000 

Oil 150 1 300 170 2 500 

 

 Föroreningsberäkningar 

Tabell 6 och Tabell 7 redovisar beräkningsresultat efter exploatering där Område 1 avrinner till 

Måsnaren respektive Turingen. Beräkningarna inkluderar föroreningsbelastning till Måsnaren för 

befintlig situation, efter exploatering utan rening samt efter exploatering med rening i föreslagna 

åtgärder. 
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Tabell 6. Föroreningsberäkningar, med ändrad avrinning för Område 1 till Måsnaren 

Ämne 

Föroreningskoncentrationer (µg/l) Föroreningsmängder (kg/år) 

Befintliga Framtida 
före rening 

Framtida 
efter rening 

Befintliga* Framtida 
före rening 

Framtida 
efter rening 

P 16 180 42 1,7 83 19 

N 280 1 300 878 30 600 410 

Pb 2,1 19 1,3 0,23 8,7 0,61 

Cu 4,6 24 5,0 0,51 11 2,3 

Zn 11 130 9,9 1,2 58 4,5 

Cd 0,074 0,73 0,092 0,0080 0,33 0,043 

Cr 1,3 8,5 0,64 0,14 3,9 0,30 

Ni 2 7,4 1,2 0,21 3,4 0,57 

Hg 0,0055 0,065 0,045 0,00060 0,03 0,021 

SS 9 800 65 000 5 708 1 061 30 000 2 637 

Olja 90 1 100 56 9,8 510 26 

*Befintliga föroreningsmängder inkluderar inte Område 1 eftersom befintlig recipient är Turingen. 

 

 

Tabell 7. Föroreningsberäkningar, med avrinning från Område 1 till Turingen 

Ämne 

Föroreningskoncentrationer (µg/l) Föroreningsmängder (kg/år) 

Befintliga Framtida 
före rening 

Framtida 
efter rening 

Befintliga Framtida 
före rening 

Framtida 
efter rening 

P 16 180 44 1,7 62 15 

N 280 1 300 917 30 460 318 

Pb 2,1 19 1,5 0,23 6,4 0,50 

Cu 4,6 24 5,8 0,51 8,2 2,0 

Zn 11 130 11 1,2 43 3,8 

Cd 0,074 0,72 0,10 0,0080 0,25 0,036 

Cr 1,3 8,4 0,71 0,14 2,9 0,25 

Ni 2 7,4 1,4 0,21 2,5 0,49 

Hg 0,0055 0,067 0,050 0,00060 0,023 0,017 

SS 9 800 64 000 6 523 1 061 22 000 2237 

Olja 90 1 100 56 9,8 380 19 
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 Påverkan på Måsnaren 

Tabell 8 presenterar värden för bedömning av status gällande näringsämnen för Måsnaren under 

nuvarande förvaltningscykel, 2017–2021 (VISS, 2020). Bedömningen är utförd med data från år 

2013–2018. 

 

Tabell 8. Värden för bedömning av status Näringsämnen i Måsnaren 

Observerad halt (ug/l) Ekologisk kvot Referensvärde (ug/l) 

50,9 0,26 13,1 

 

 

Tabell 8 presenterar värden för statusklassificering av Tot-P i sjöar enligt HVMFS 2013:19. 

 

Tabell 9. Värden på ekologisk kvot. Statusklassificering av Tot-P i sjöar (HVMFS 2013:19) 

Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög 

< 0,2 0,2–0,3 0,3–0,5 0,5–0,7 >0,7 

 

 

Värde för ekologisk kvot beräknas genom att dividera referensvärdet med observerad halt, se Tabell 

8. Beräknade koncentrationer för klassning av Måsnaren presenteras i Tabell 10. 

 

Tabell 10. Beräknade koncentrationer i Måsnaren för statusklassificering av Tot-P (ug/l) 

Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög 

>65,5 65,5–43,7 43,7–26,2 26,2–18,7 <18,7 

 

 

Beräknad föroreningsbelastning från Stockholm Syd inom Nykvarns kommun till Måsnaren, se Tabell 

6 och Tabell 7, visar på en markant ökning av såväl total belastning som koncentration av fosfor och 

kväve, även med föreslagna reningsåtgärder. Eftersom exploatering planeras inom befintlig 

skogsmark är detta förväntat och ofrånkomligt. Övriga delar av avrinningsområdet består dock utöver 

skog även av exempelvis jordbruksmark vilket är en markanvändning som bidrar med högre halter av 

fosfor. 

Planerad exploatering leder ofrånkomligen till högre total årlig belastning av fosfor till Måsnaren. 

Flödet förväntas dock även öka vilket innebär att den ökade belastningen späds ut i en större volym. 

Förväntade koncentrationer i hela tillflödet till Måsnaren har därmed beräknats för de olika framtida 

scenarierna i Tabell 6 och Tabell 7. Tabell 11 presenterar de värden som använts i beräkningen och 

Tabell 12 presenterar beräknade koncentrationer i tillflödet med hänsyn till utspädning. 



 Uppdragsnr: 1053573-06   Version: 1 

 Dagvattenutredning med fokus på rening   |  För del av Stockholm Syd med avrinning mot Måsnaren 

n:\105\35\1053573\5 arbetsmaterial\01 dokument\dagvatten\rapport dagvattenutredning måsnaren - 200414.docx 2020-10-05  |  

34(40) 

 

Tabell 11. Flöde och fosforkoncentration i inflöde till Måsnaren 

 
Årligt flöde (m3/år) Koncentration fosfor 

(ug/l) 

Befintlig mark 
hela Måsnarens 
avrinningsområde (SMHI, 
2020) 

8 230 896* 46,5* 

Utredningsområdet  
befintlig skogsmark 

108 300 16 

Utredningsområdet  
framtid exkl. område 1  
utan rening 

340 000 180 

Utredningsområdet 
framtid exkl. område 1 
med rening 

340 000 44 

Utredningsområdet 
framtid inkl. område 1 
utan rening 

460 000 180 

Utredningsområdet 
framtid inkl. område 1 
med rening 

460 000 42 

*Genomsnittligt värde för åren 2013–2018 

 

 

Tabell 12. Befintlig samt beräknad framtida koncentration av fosfor i Måsnarens totala tillflöde. 

 
Befintlig 

mark (SMHI, 
2020) 

Område 1 avrinner till 
Måsnaren 

Område 1 avrinner till 
Turingen 

Framtida 
utan rening 

Framtida 
med rening 

Framtida 
utan rening 

Framtida 
med rening 

Beräknad 
fosforkoncentration 
i tillflödet till 
Måsnaren (ug/l) 

46,5 53,8 46,5 52,1 46,6 

 

 

Beräkningarna i Tabell 12 ger att exploateringen förväntas öka fosforkoncentrationen i tillflödet till över 

50 ug/l utan rening. Med hänsyn till föreslagen rening beräknas dock koncentrationen förbli ungefär 

den samma som för befintlig mark. Det ökade flödet från planerad exploatering förväntas dock leda till 

högre årlig sedimentation i Måsnaren. 

WRS (2017) beräknade att halverad koncentration av fosfor i tillflödet till Måsnaren skulle leda till att 

koncentrationen i Måsnaren skulle sjunka med ca 10 ug/l, se kapitel 2.3. Om inte föreslagna åtgärder 

genomförs, eller uppnår beräknad reningseffekt, så beräknas fosforkoncentrationen i tillflödet öka med 

upp till ca 15 % enligt Tabell 12. Om beräknad påverkan på Måsnarens fosforkoncentration enligt 

WRS (2017) antas vara linjär, vid såväl ökade som minskade koncentrationer, i tillflödet så skulle ett 

”worst case scenario” innebära att fosforkoncentrationen i Måsnaren ökar med ca 3 ug/l. 
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Modellering i WRS (2017) ger även att halverad koncentration av fosfor i tillflödet till Måsnaren innebär 

ett ökat siktdjup från 1,0 till 1,1 m. Med antagande om att liknande effekt sker vid ökade 

koncentrationer förväntas därmed endast ett mycket marginellt minskat siktdjup, om inte beräknad 

rening uppnås. Uppnås beräknad reningseffekt bedöms det översiktligt att siktdjupet inte försämras. 

Dagvatten från industriområden har generellt höga halter av metaller till följd av pågående verksamhet 

i området, byggnadsmaterial i lokalerna samt den till stor del tunga trafik som oftast förekommer. Det 

är därmed av största vikt att dagvattnet renas från dessa föroreningar inom planområdet. Uppnås 

beräknad reningseffekt enligt Tabell 6 och Tabell 7 så motsvarar dock koncentrationen av metaller 

samma, eller något lägre än befintlig belastning. Sedimentation av metaller förväntas dock öka något i 

Måsnaren till följd av ökad total belastning i kg/år. 

Dagvattendammar renar i första hand genom sedimentation av partiklar. Kväve förekommer dock 

generellt främst i löst form i dagvatten. Om beräknad rening uppnås förväntas därmed den största 

påverkan ske i form av ökad koncentration av kväve. I sötvatten är det oftast fosfor som begränsar 

tillväxten av växtplankton som kan leda till övergödning (Havs- och vattenmyndigheten, 2020). En viss 

ökning av kvävebelastningen bedöms därmed inte påverka Måsnaren negativt. 
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 Översiktlig bedömning av skyfallspåverkan 

En översiktlig bedömning av påverkan från skyfall har gjorts. Enligt lågpunktskatering utförd av 

länsstyrelsen finns två större lågpunkter i anslutning till utredningsområdet, se Figur 20.  

Den norra lågpunkten utgörs av obebyggd mark och rekommenderas bevaras som översvämningsyta. 

Exploatering inom Ånsta 2:1 och Mörby del 6 kan leda till att en något större vattenvolym ansamlas i 

lågpunkten vid skyfall, men om ytan inte exploateras bedöms detta inte leda till skador på byggnader 

eller samhällsviktig verksamhet. Anläggning av föreslagen damm inom område 7, enligt kapitel 4.7 

kan med fördel utformas för att kunna hanteras större regn, se kapitel 5.1.5. Höjdsättning av 

kvartersmarken bör även ske så att avrinning sker mot länsväg 518 och vägområdet kring trafikplats 

Almnäs. 

 

 

Figur 20. Lågpunktskartering (Länsstyrelsen, 2020). Områden som kan påverkas av exploateringen inom röd 

markering.  

 

Söder om Ånsta 2:1 finns en lågpunkt inom Almnäsområdet i Södertälje. En skyfallsanalys har 

genomförts för Almnäsområdet där påverkan från planerad exploatering inom Nykvarn analyserats 

(Sweco, 2019). Analysen visar på att planerad exploatering inom Nykvarn leder till en ökad ansamling 

av vatten till lågpunkten med 1 330 m3 vid skyfall. Detta förutsatt att befintlig höjdsättning behålls. I 

Figur 21 redovisas detta som scenario 2. Scenario 3 inkluderar även planerad exploatering inom 

Södertälje.  
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Figur 21. Skyfallsanalys för lågpunkt söder om Ånsta 2:1 (Sweco, 2019)  

 

 

I utredningen föreslås minskad exploatering inom området för lågpunkten samt nedgrävning alternativt 

anläggning av damm vid lågpunkten  

Under mötet med bland andra Nykvarn kommun och Södertälje kommun som nämns i kapitel 1 

konstateras att skyfall som ej överskrider de i Swecos skyfallsanalys kan accepteras.  

I utredningen för Almnäsområdet har en dagvattendamm föreslagits inom området (Sweco, 2019). 

Vidare kan föreslagen våtmark inom Område 1, se kapitel 4.1, med fördel utformas för att kunna 

hantera större flöden, se kapitel 5.1.5. I och med dessa förslag bedöms inte ett värre scenario än i 

skyfallsanalysen uppkomma.  
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Figur 22. Princip för höjdsättning (Svenskt Vatten P105) 
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 Slutsats 

Följande kapitel ger sammanfattande slutsatser för framtida arbete med dagvattenhanteringen i Mörby 

6 och Ånsta 2:1. 

 Föroreningsberäkningar 

De beräkningar som utförts i utredningen är baserade på schablonhalter som innebär en mycket grov 

generalisering av föroreningsbelastningen. Reningseffekten i föreslagna anläggningar är dessutom 

baserade på antaganden om exempelvis flöden, infiltration och framförallt utformning och skötsel. 

Varken ingångsvärden eller reningsberäkningar för tolkas som statiska. Det är viktigt att det i senare 

skeden i planprocessen tillses att föreskrifter utformas för att minimera föroreningsbelastningen från 

exploateringen. För att beräknad rening ska kunna uppnås och bibehållas på längre sikt är god 

utformning och skötsel av dagvattenanläggningar mycket avgörande. 

 Påverkan på Måsnaren 

Eftersom uppsatta miljökrav innebär att föroreningar till Måsnaren behöver minska är det viktigt att 

tillkommande exploatering inte försvårar det arbetet. Föreliggande rapport visar på att 

föroreningskoncentrationer, bortsett kväve, inte behöver öka från planområdet. Samtidigt ökar den 

totala massbelastningen oavsett åtgärder. En fullständig bild av påverkan på Måsnaren måste 

inkludera en mer avancerad bedömning där hänsyn även tas till processer som sker i sjön, likt den 

modellering som beskrivs i kapitel 2.3. Modelleringen som utförts av WRS inkluderar endast fosfor 

men bör kunna tolkas generellt för ämnen som förekommer i partikelform. Eftersom modellen visar på 

begränsad sedimentation bedöms det översiktligt att ökad total belastning inte påverkar Måsnaren 

negativt i större utsträckning om koncentrationen i tillflödet inte ökar. 

Den förväntade ökningen av både koncentration och totalbelastning av fosfor bedöms inte påverka 

kvalitetsfaktorn näringsämnen med hänsyn till att fosfor förväntas vara begränsande för tillväxten av 

växtplankton. 

 Åtgärder utanför planområdet 

Långtgående åtgärder och stränga krav bör utföras inom planområdet, likt de som föreslås i 

föreliggande rapport. För att på ett kostnadseffektivt sätt kunna förbättra statusen i Måsnaren bedöms 

det dock även krävas åtgärder i befintlig miljö utanför planområdet. Eftersom Måsnarens 

avrinningsområde inkluderar områden med hög föroreningsbelastning, bland annat jordbruk, finns 

goda möjligheter att rena dagvatten lokalt. Exempel på effektiva åtgärder är etablering av skyddszoner 

och anläggning av dammar och våtmarker. 

 Uppfyllande av MKN 

Sammanfattningsvis bedöms planens genomförande med hänsyn till ovanstående inte försvåra 

möjligheterna att uppnå uppsatta mål beträffande miljökvalitetsnormer för vatten i recipienten 

Måsnaren. 
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